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НЭГДҮГЭЭР ХЭСЭГ. БОДЛОГЫН БАРИМТ БИЧИГТ  
ТУСГАГДСАН ЗОРИЛТ, АРГА ХЭМЖЭЭ 

 

№ Үндсэн чиг үүрэг  
Зорилтын 

тоо 

Арга 

хэмжээний 

тоо 

Гүйцэтгэлийн үнэлгээ 
Дундаж  

хувь 

.....% .....% .....% .....%  

1. Геодези, зураг зүй 1 1      

2. Суурь судалгаа, мониторинг - -      

3. Газар зохион байгуулалт - -      

4. Кадастр  - -      

5. Орон зайн мэдээлэл, технологи - -      

6. Архив, мэдээллийн төв 1 1      

7. Хот байгуулалт 1 1      

8. Хот байгуулалтын кадастр - -      

9. Төрийн захиргаа, удирдлага 2 4      

Нийт 5 7      

 
 

№ Стратеги төлөвлөгөө & Бодлогын баримт бичиг 
Зорилтын 

тоо 

Арга хэмжээний 

тоо 

1. Агаар, орчны бохирдлыг бууруулах үндэсний хөтөлбөр 1 1 

2. Засгийн газрын үйл ажиллагааны хөтөлбөр 6 38 

3. Засгийн газрын үйл ажиллагааны хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх 

арга хэмжээний төлөвлөгөө 
30 90 

4. Монгол Улсын тогтвортой хөгжлийн үзэл баримтлал 7 13 

5. Монгол Улсын хууль тогтоомжийг боловсронгуй болгох үндсэн 

чиглэл 
3 5 

6. Монгол Улсын эдийн засаг, нийгмийг хөгжүүлэх үндсэн чиглэл 11 16 

7. Ногоон хөгжлийн бодлого - - 

8. Ногоон хөгжлийн бодлогыг хэрэгжүүлэх үйл ажиллагааны 

төлөвлөгөө 
3 8 

9. Төрөөс барилгын салбарын талаар баримтлал бодлого 9 15 

10. Гурван тулгуурт хөгжлийн бодлого 5 10 

11. Үйл ажиллагааны стратеги, зохион байгуулалт, бүтцийн 

өөрчлөлтийн хөтөлбөр 
24 44 

Нийт 99 240 
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НЭГ. БОДЛОГЫН БАРИМТ БИЧИГТ ТУСГАГДСАН  
ЗОРИЛТ, АРГА ХЭМЖЭЭ 

 

1.1.ГЕОДЕЗИ, ЗУРАГ ЗҮЙ 

Гүйцэтгэлийн зорилт №1.1.3. Газар зүйн нэрийн зөвлөлийн үйл ажиллагааг зохион байгуулах  

№ 1.1.3.1 Зорилтыг хэрэгжүүлэх арга хэмжээ, шалгуур үзүүлэлт, хүрэх түвшин 

Арга 
хэмжээний 
нэр, дугаар 

Гүйцэтгэлийн зорилтыг хэрэгжүүлэх 1.1.3.1-р арга хэмжээ 
Газар зүйн нэрийн салбар зөвлөлийн үйл ажиллагааг зохион байгуулах 

Төлөвлөлтийн 
уялдаа: 

Газар зүйн нэрийн жагсаалт батлах тухай /УИХ-ын 2003 оны 42 дугаар 
тогтоол/ 2 дугаар заалт, ЗГҮАХ-2.85, МУЭЗНХҮЧ-8.2, ЗГҮАХХАХТ 
2.81.5 

Гүйцэтгэлийн 
шалгуур 
үзүүлэлт 

Хэрэгжих хугацаа Сар 1 / 7 2 / 8 3 / 9 4 / 10 5 / 11 6 / 12 

Шаардагдах 
хөрөнгө 

Үйл ажиллагаа 

Суурь түвшин Газар зүйн нэрийн салбар зөвлөлийг байгуулж салбар зөвлөлийн 
дүрмийг батлуулсан. 

Шалгуур үзүүлэлт Салбар зөвлөлийн 2 удаагийн хурлыг зохион байгуулах 

Хүрэх түвшин 

Эхний хагас жилд: Салбар зөвлөлийн 2020 онд төлөвлөгөө 

боловсруулж батлуулна. Салбар зөвлөлийн хурлыг 1-с доошгүй удаа 
зохион байгуулна. Хурлаар хэлэлцсэн асуудлын баримт бичгийг 
бүрдүүлж холбогдох газар хүргүүлнэ. 

Жилийн эцэст: Салбар зөвлөлийн хурлыг 1-ээс доошгүй удаа зохион 

байгуулж, хурлаар хэлэлцсэн асуудлын баримт бичгийг бүрдүүлж 
холбогдох газар хүргүүлнэ. 
Салбар зөвлөлийн үйл ажиллагааны тайланг ГЗН-ийн зөвлөлд 
хүргүүлнэ. 

Хэрэгжилт Цаг үеийн нөхцөл байдалтай  холбогдуулан салбар зөвлөлийн хурлыг 
2020 оны 3 болон 11 дүгээр сард 2 удаа цахимаар зохион байгуулсан. 
Хурлаар 2019 онд хийгдсэн Сайнцагаан Өлзийт сумын газар зүйн 
нэрийг тодруулах ажлын үр дүнг хэлэлцэж Сайнцагаан сумын ажилд 
нэмж тодруулах зүйлс байгаа тул ажлын гүйцэтгэлийг сайжруулан 
Өлзийт сумтай дахин хэлэлцүүлэх шийдвэр гаргасан. 

Арга 

хэмжээний 

хэрэгжилт 

Зарцуулсан 

хөрөнгө 

- 

Хүрсэн түвшин 2 хурал зохион байгуулагдсан 

Төсвийн шууд 

захирагчийн 

үнэлгээ 

 

 

1.6. АРХИВ, МЭДЭЭЛЛИЙН ТӨВ 

Гүйцэтгэлийн зорилт №1.6.1. Архивын баримтыг цахимжуулан цахим мэдээллийн сан үүсгэх 

 № 1.6.1.1. Зорилтыг хэрэгжүүлэх арга хэмжээ, шалгуур үзүүлэлт, хүрэх түвшин 

Арга 
хэмжээний 
нэр, дугаар 

Гүйцэтгэлийн зорилтыг хэрэгжүүлэх 1.6.1.1-р арга хэмжээ:  
Архивын баримтыг цахимжуулах 

Төлөвлөлтийн 
уялдаа:  

(ЗГҮАХХАХТ-5.4.11) 

Гүйцэтгэлийн 
шалгуур 
үзүүлэлт 

Хэрэгжих хугацаа Сар 1 / 7 2 / 8 3 / 9 4 / 10 5 / 11 6 / 12 

Шаардагдах 
хөрөнгө 

Үйл ажиллагаа 

Суурь түвшин 2019 оны байдлаар архивын нийт баримтын 209 хувь цахимжсан. 

Шалгуур 
үзүүлэлт 

32 хадгаламжийн нэгж 

Хүрэх түвшин Эхний хагас жилд: 16 хадгаламжийн нэгжийн баримтыг цахимжуулан 

архивын мэдээллийн санд холбоно. 

Хүрэх түвшин 
Хэрэгжилт 

Жилийн эцэст: 16 хадгаламжийн нэгжийн баримтыг цахимжуулан 

архивын мэдээллийн санд холбоно. 

2019 оны ХХНЖ-ын дагуу байнга хадгалах 28 хэрэг, түр хадгалах 24 
хэрэг хөтлөгдсөнөөс газрын даргын 2020 оны 1 дүгээр сарын 3-ны өдөр 
батлагдсан Архивт баримт хүлээн авах хуваарийн дагуу байнга 
хадгалах 21 баримт, түр хадгалах 24 баримт бичиг нийт 45 баримтыг 



Байгууллагын 2020 оны гүйцэтгэлийн төлөвлөгөө.  
Нэр: Дундговь аймгийн Газрын харилцаа, барилга, хот байгуулалтын газар  

4 

 

бүртгэл хөтлөн байгууллагын архивд хүлээн авсан.  Байнга хадгалах 21 
хадгаламжийн нэгж,  70 жил хадгалах 5 хадгаламжийн нэгжийг 100 хувь 
цахимжуулан, архивын цахим мэдээллийн санг баяжуулсан. Нийтдээ 
31,2GB хэмжээтэй цахим мэдээллийн санг үүсгээд байна. 
Газрын харилцааны салбарын Төрийн архивын ARCHIVE-PRO 
программд данс, бүртгэлийг бүрэн хөтлөн цахимжуулсан баримтыг 100 
хувь оруулж ажиллалаа. 

Арга 

хэмжээний 

хэрэгжилт 

Зарцуулсан 

хөрөнгө 

- 

Хүрсэн түвшин 31.2GB хэмжээтэй мэдээллийн сан үүсгэсэн. 

Төсвийн шууд 

захирагчийн 

үнэлгээ 

 

 
 

1.7.ХОТ БАЙГУУЛАЛТ 

Гүйцэтгэлийн зорилт №1.7.1. “Монгол Улсын хүн амын нутагшилт, суурьшлын хөгжлийн ерөнхий төсөл” 
боловсруулах ажилд захиалагчийн хяналтыг хийх 

Төлөвлөлтийн уялдаа: МУТХҮБ -2030  

№ 1.7.1.1 Зорилтыг хэрэгжүүлэх арга хэмжээ, шалгуур үзүүлэлт, хүрэх түвшин 

Арга 

хэмжээний 

нэр, дугаар 

Гүйцэтгэлийн зорилтыг хэрэгжүүлэх 1.7.1.1-р арга хэмжээ: “Монгол Улсын хүн амын 

нутагшилт, суурьшлын хөгжлийн ерөнхий төсөл”-ийг хэлэлцүүлэхэд хамтран ажиллах 

Төлөвлөлтийн 

уялдаа:  

МУТХҮБ -2030  

Гүйцэтгэлийн 

шалгуур 

үзүүлэлт 

Хэрэгжих хугацаа Сар 1 / 7 2 / 8 3 / 9 4 / 10 5 / 11 6 / 12 

Шаардагдах 

хөрөнгө 

Үйл ажиллагаа 

Суурь түвшин -  

Шалгуур үзүүлэлт 1 удаагийн хэлэлцүүлэг хийсэн байна. 

Хүрэх түвшин Эхний хагас жилд: Хэлэлцүүлэг хийж, хамтран ажилласан байна. 

Жилийн эцэст: - 

Хэрэгжилт 

2020 онд хэлэлцүүлэг зохион байгуулагдаагүй. Аймгийн Засаг даргын 
2018 оны 9 дүгээр сарын 5-ны өдрийн А/371 дугаар захирамжаар 
“Монгол Улсын хүн амын нутагшилт, суурьшлын хөгжлийн ерөнхий 
төсөл” боловруулахад аймгийн асуудлыг тусгах, шаардлагатай мэдээ, 
мэдээллээр хангах 15 хүний бүрэлдэхүүнтэй ажлын хэсэг байгуулсан.  
Хүн амын нутагшилт суурьшлын хөгжлийн ерөнхий төслийг 

боловсруулахад шаардлагатай 35 төрлийн судалгааг маягтын дагуу 

гаргаж аймгийн хэмжээнд нэгтгэн Барилгын хөгжлийн төвийн Хүн амын 

нутагшилт, бүс нутгийн судалгаа, төлөвлөлтийн хэлтэс /мэргэжилтэн 

Б.Батзаяа/-т файлаар 2020 оны 5 дугаар сарын 6-ны өдөр хүргүүлсэн. 

Арга 

хэмжээний 

хэрэгжилт 

Зарцуулсан 

хөрөнгө 

- 

Хүрсэн түвшин 1 судалгаа файлаар хүргүүлсэн. 

Төсвийн шууд 

захирагчийн 

үнэлгээ 

 

 

1.9.ТӨРИЙН ЗАХИРГАА, УДИРДЛАГА 

Гүйцэтгэлийн зорилт №1.9.4. Журам боловсруулах 

№1.9.4.1. Зорилтыг хэрэгжүүлэх арга хэмжээ, шалгуур үзүүлэлт, хүрэх түвшин 

Арга 
хэмжээний 
нэр, дугаар 

Гүйцэтгэлийн зорилтыг хэрэгжүүлэх 1.9.4.1-р арга хэмжээ: 
Засгийн газраар батлуулах журмын төсөлд санал өгөх 

Төлөвлөлтийн ЗГҮАХ 2.84, НХБХҮАТ 6.2.1 
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уялдаа:  

Гүйцэтгэлийн 
шалгуур 
үзүүлэлт 

Хэрэгжих хугацаа Сар 1 / 7 2 / 8 3 / 9 4 / 10 5 / 11 6 / 12 

Шаардагдах 
хөрөнгө 

Үйл ажиллагаа 

Суурь түвшин Засгийн газрын 2003 оны 28, 2016 оны 10 дугаар тогтоолоор 
батлагдсан.  

Шалгуур 
үзүүлэлт 

Засгийн газраар батлуулах журам-3: 

- “Газрын төлөв байдал, чанарын хянан баталгаа хийх журам”-ыг 
шинэчлэн боловсруулах 

- “Газар өмчлүүлэх, эзэмшүүлэх, ашиглуулах дуудлага худалдаа 
явуулах журам”-д нэмэлт өөрчлөлт оруулах            

- “Газар зохион байгуулалт хийх журам”-ыг шинэчлэн боловсруулах 

Хүрэх түвшин - Эхний хагас жилд: Журмын төсөлд санал өгсөн байна. 

Жилийн эцэст:  Журмын төсөлд санал өгсөн байна. 

Хэрэгжилт “Газрын төлөв байдал, чанарын хянан баталгаа хийх журам”-ын төслийг 
сумдын Газрын даамлуудад танилцуулж ирүүлсэн саналыг нэгтгэн  
байгууллагын 2020 оны 10 дугаар сарын 12-ны өдрийн 2/395 дугаар 
албан бичгээр 2 санал хүргүүлсэн.  
“Газар өмчлүүлэх, эзэмшүүлэх, ашиглуулах дуудлага худалдаа явуулах 
журам”-д тус байгуулалгын 2020 оны 4 дүгээр сарын 13-ний өдрийн 
1/149 дугаар албан бичгээр дуудлага худалдааны дэнчин, хураамж, 
төлөх дансыг тодорхой болгож, аймгуудад газрын дуудлага худалдааны 
данс шинээр нээлгэх талаар 1 санал хүргүүлж, журамд уг санал 
тусгагдаж батлагдсан. 
“Газар зохион байгуулалт хийх журам”-ын төсөлд саналыг тус 
байгууллагын 2020 оны 12 дугаар сарын 1-ний өдрийн 1/436 дугаар 
албан бичгээр  хүргүүлсэн. 

Арга 

хэмжээний 

хэрэгжилт 

Зарцуулсан 

хөрөнгө 

- 

Хүрсэн түвшин 3 журмын төсөлд 3 санал хүргүүлсэн. 

Төсвийн шууд 

захирагчийн 

үнэлгээ 

 

 
 

№1.9.4.2. Зорилтыг хэрэгжүүлэх арга хэмжээ, шалгуур үзүүлэлт, хүрэх түвшин 

Арга 
хэмжээний 
нэр, дугаар 

Гүйцэтгэлийн зорилтыг хэрэгжүүлэх 1.9.4.2-р арга хэмжээ: 
Газрын даргаар батлуулах журмын төсөлд санал өгөх  

Төлөвлөлтийн 
уялдаа:  

Газрын тухай хууль- 18.1.5; 23.2.12, 23.2.14, 26.4; Кадастрын зураглал 
ба газрын кадастрын тухай хууль -10.2.5; Монгол Улсын иргэнд газар 
өмчлүүлэх тухай хууль – 10.1.2, 10.1.5, ЗГҮАХ 2.84, НХБХҮАТ 6.2.1 

Гүйцэтгэлийн 
шалгуур 
үзүүлэлт 

Хэрэгжих 
хугацаа 

Сар 1 / 7 2 / 8 3 / 9 4 / 10 5 / 11 6 / 12 

Шаардагдах 
хөрөнгө 

Үйл ажиллагаа 

Суурь түвшин ГХГЗЗГ /хуучин нэрээр/-ын даргын 2008 оны 83, 2011 оны А/211, 2016 
оны А/169, ГЗБГЗЗГ-ын даргын 2017 оны А/139 дүгээр тушаалаар 
батлагдсан. 

Шалгуур 
үзүүлэлт 

Газрын даргаар батлуулах журам-11 

1. Газрын төлөв байдал, чанарын хянан баталгааны мониторингийн 
сүлжээг ажиллуулах журам 

2. Газрын төлөв байдал, чанарын хянан баталгааны мониторингийн 
мэдээллийн сангийн ажиллах журам 

3. Газрын нөхөн сэргээлт хийх журам 
4. Газар эзэмших, ашиглах эрхийн гэрчилгээ олгох журам 
5. Нэгж талбарын хувийн хэргийг хөтлөх журам 
6. Иргэнд газар өмчлүүлж кадастр хийх журам 
7. Геодезийн тусгай зөвшөөрөлтэй аж ахуйн нэгжүүд болон бусад 

байгууллагуудад Газрын кадастрын мэдээллийн сангийн Лэнд 
менежер програм хангамжийг ашиглуулах журам 

8. Газрын кадастрын мэдээллийн сангийн “Лэнд менежер” програм 
хангамжийн хэрэглээг нэмэгдүүлэх, төрийн захиргааны болон 
хувийн хэвшлийн байгууллагуудад ашиглуулах журам 

9. Газрын кадастрын мэдээллийн санг ажиллуулах журам 
10. Газрын нэгдмэл сангийн тоо бүртгэл хөтлөх журам 
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Газрын төлбөр, татвартай холбоотой мэдээллийг цахим, бусад 
хэлбэрээр харилцан солилцох журам 

Хүрэх түвшин 11. Эхний хагас жилд: Журмын төсөлд санал өгсөн байна. 

Хүрэх түвшин 
Хэрэгжилт 

Жилийн эцэст: Журмын төсөлд санал өгсөн байна. 

- Газрын төлөв байдал, чанарын хянан баталгааны 
мониторингийн сүлжээг ажиллуулах журам ГЗБГЗЗГ–ын даргын 2020 
оны А/131 тоот тушаалаар батлагдсан. 

- Газрын төлөв байдал, чанарын хянан баталгааны 
мониторингийн мэдээллийн сангийн ажиллах журам ГЗБГЗЗГ –ын 
даргын 2020 оны А/142 тоот тушаалаар батлагдсан. Журмын төслийг 
судлан тус байгууллагын 2020 оны 10 дугаар сарын 12-ны өдрийн 2/395 
дугаар албан бичгээр 2 санал хүргүүлсэн. 

-  “Газрын нөхөн сэргээлт хийх журам”-ын төсөлд санал аваагүй. 
- “Мэдээлэл солилцох журам”-ын төслийг сумдын Газрын 

даамлуудад танилцуулж ирүүлсэн саналыг нэгтгэн тус байгууллагын 
2020 оны 2 дугаар сарын 21-ний өдрийн 1/74 дугаар албан бичгээр 2 
санал хүргүүлсэн.  

- Газар эзэмших, ашиглах эрхийн гэрчилгээ олгох журмын 
саналыг тус байгууллагын 2020 оны 6 дугаар сарын 12-ны  өдрийн 2/247 
дугаар албан бичгээр 2 санал хүргүүлсэн.  

- Иргэнд газар өмчлүүлж кадастр хийх журмын саналыг тус 
байгууллагын 2020 оны 5 дугаар сарын 22-ны  өдрийн 2/223 дугаар 
албан бичгээр 1 санал хүргүүлсэн.  

- Газрын кадастрын мэдээллийн санг ажиллуулах журам, Газрын 
кадастрын мэдээллийн сангийн “Лэнд менежер” програм хангамжийн 
хэрэглээг нэмэгдүүлэх, төрийн захиргааны болон хувийн хэвшлийн 
байгууллагуудад ашиглуулах журмын саналыг тус байгууллагын 2020 
оны 5 дугаар сарын 15-ны  өдрийн 2/210 дугаар албан бичгээр 
хүргүүлсэн. 

- Нэгж талбарын хувийн хэргийг хөтлөх журам, Газрын нэгдмэл 
сангийн тоо бүртгэл хөтлөх журамд санал аваагүй болно. 

Арга 

хэмжээний 

хэрэгжилт 

Зарцуулсан 

хөрөнгө 
- 

Хүрсэн түвшин 6 журмын төсөлд 7 санал хүргүүлсэн. 

  

Төсвийн шууд 

захирагчийн 

үнэлгээ 

 

 

Гүйцэтгэлийн зорилт №1.9.5. Заавар, аргачлал, загвар, маягт боловсруулах, хэлэлцүүлэх, батлуулах 

№1.9.5.1. Зорилтыг хэрэгжүүлэх арга хэмжээ, шалгуур үзүүлэлт, хүрэх түвшин 

Арга 
хэмжээний 
нэр, дугаар 

Гүйцэтгэлийн зорилтыг хэрэгжүүлэх 1.9.5.1-р арга хэмжээ:  
Аргачлалын төсөлд санал өгөх  

Төлөвлөлтийн 
уялдаа:  

ЗГҮАХ 2.84, НХБХҮАТ 6.2.1 

Гүйцэтгэлийн 
шалгуур 
үзүүлэлт 

Хэрэгжих хугацаа Сар 1 / 7 2 / 8 3 / 9 4 / 10 5 / 11 6 / 12 

Шаардагдах 
хөрөнгө 

Үйл ажиллагаа 

Суурь түвшин - 

Шалгуур 
үзүүлэлт 

Аргачлал-3: 

- Газрын төлөв байдал, чанарын хянан баталгааны мониторинг хийх 
аргачлал 

- Газрын нөхөн сэргээлт хийх аргачлал 
- Газрын нөхөн олговрын үнэлгээний аргачлал 

Хүрэх түвшин - Эхний хагас жилд: Аргачлалын төсөлд санал өгсөн байна. 

Жилийн эцэст: Аргачлалын төсөлд санал өгсөн байна. 
Хэрэгжилт -  “Газрын төлөв байдал, чанарын хянан баталгааны мониторинг  

хийх аргачлал”-ын төсөлд санал аваагүй. 
- “Газрын нөхөн сэргээлт хийх аргачлал”-ын төсөлд санал 

аваагүй. 
- “Газрын нөхөн олговрын үнэлгээний аргачлал”-ын төсөлд санал 

аваагүй. 

Арга 

хэмжээний 

Зарцуулсан хөрөнгө - 

Хүрсэн түвшин Аргачлалын төслүүдэд санал аваагүй. 
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хэрэгжилт 

Төсвийн шууд 

захирагчийн 

үнэлгээ 

 

 
 

№1.9.5.2. Зорилтыг хэрэгжүүлэх арга хэмжээ, шалгуур үзүүлэлт, хүрэх түвшин 

Арга 
хэмжээний 
нэр, дугаар 

Гүйцэтгэлийн зорилтыг хэрэгжүүлэх 1.9.5.2-р арга хэмжээ:  
Заавар, маягтын загвар, төсөлд санал өгөх 

Төлөвлөлтийн 
уялдаа:  

ЗГҮАХ 2.84, НХБХҮАТ 6.2.1 

Гүйцэтгэлийн 
шалгуур 
үзүүлэлт 

Хэрэгжих хугацаа Сар 1 / 7 2 / 8 3 / 9 4 / 10 5 / 11 6 / 12 

Шаардагдах 
хөрөнгө 

Үйл ажиллагаа 

Суурь түвшин - 

Шалгуур үзүүлэлт Шинэчлэн боловсруулах заавар, маягт-2:  

- Газар, үл хөдлөх хөрөнгийн зах зээлийн үнийн мэдээллийг 
цуглуулах заавар, маягтыг шинэчлэн боловсруулах 

- Газарт учирсан хохиролын тайлан (ГТ6), Газар хамгаалах, нөхөн 
сэргээх арга хэмжээний тайлан (ГТ7)-ын маягтыг шинэчлэн 
боловсруулах 

Шинээр боловсруулах заавар-2:  

- Газрын кадастрын мэдээллийн сангийн “Лэнд менежер” програм 
хангамжийг төрийн захиргааны болон хувийн хэвшлийн 
байгууллагуудад ашиглуулах техник, програм хангамжийн заавар 

Газрын кадастрын мэдээллийн сангаас газрын нэгдмэл сангийн тайланг 
гаргах аргачилсан заавар 

Хүрэх түвшин Эхний хагас жилд: Заавар, маягтын төсөлд санал өгсөн байна. 

Жилийн эцэст: Заавар, маягтын төсөлд санал өгсөн байна. 
Хэрэгжилт - Газар, үл хөдлөх хөрөнгийн зах зээлийн үнийн мэдээллийг 

цуглуулах заавар, маягтын төсөлд санал аваагүй. 
- Газарт учирсан хохиролын тайлан (ГТ6), Газар хамгаалах, нөхөн 

сэргээх арга хэмжээний тайлан (ГТ7)-ын маягтыг шинэчлэн боловсруулах 
төсөлд санал аваагүй. 

Арга 

хэмжээний 

хэрэгжилт 

Зарцуулсан хөрөнгө - 

Хүрсэн түвшин Заавар маягтын төсөлд санал аваагүй. 

Төсвийн шууд 

захирагчийн 

үнэлгээ 

 

 
БОДЛОГЫН БАРИМТ БИЧИГТ ТУСГАГДСАН  

ЗОРИЛТЫН ҮР ДҮН 
 

1.1.ГЕОДЕЗИ, ЗУРАГ ЗҮЙ 
 
Гүйцэтгэлийн зорилт №1.1.3-ийн үр дүн: Газар зүйн нэрийн зөвлөлийн үйл ажиллагааг зохион байгуулах 

№ Үр дүнгийн үзүүлэлт Хэмжи
х нэгж 

Суурь түвшин Хүрэх түвшин / Үр дүнгийн үзүүлэлт 

2019 он Эхний хагас жил Жилийн эцэс 

Төлөвлөгөө Гүйцэтгэл Төлөвлөгөө Гүйцэтгэл 

1. Үр дүнгийн үзүүлэлт 
№1.1.3.1. 

Газар зүйн нэрийн 
салбар зөвлөлийн үйл 
ажиллагааг зохион 
байгуулах 

2 
хурал 

Газар зүйн 
нэрийн 
салбар 
зөвлөлийг 
байгуулж 
салбар 
зөвлөлийн 
дүрмийг 
батлуулсан. 

1-ээс доошгүй 
удаа зохион 
байгуулах 

1 удаа аймгийн 
газар зүйн 
нэрийн салбар 
зөвлөл 
хуралдсан. 

1-ээс 
доошгүй 
удаа 
зохион 
байгуулах
. 
 

2 удаа 
цахима
ар 
зохион 
байгуул
сан.  
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1.6.АРХИВ, МЭДЭЭЛЛИЙН ТӨВ 

Гүйцэтгэлийн зорилт №1.6.1-ын үр дүн: Архивын баримтыг цахимжуулан цахим мэдээллийн сан үүсгэх 

№ Үр дүнгийн үзүүлэлт  
Хэмжи
х нэгж 

Суурь түвшин Хүрэх түвшин / Үр дүнгийн үзүүлэлт 

2019 он 
Эхний хагас жил Жилийн эцэс 

Төлөвлөгөө Гүйцэтгэл Төлөвлөгөө Гүйцэтгэл 

1. Үр дүнгийн үзүүлэлт 
№1.6.1.1. 

Архивын баримтыг 
цахимжуулах 

Хадгал
амжий
н нэгж 

2019 оны 
байдлаар 
архивын 
нийт 
баримтын 
209 хувь 
цахимжсан. 

16 
хадгаламжий
н нэгжийн 
баримтыг 
цахимжуулан 
архивын 
мэдээллийн 
санд холбоно. 

2019 оны 
ХХНЖ-ын 
дагуу 
хөтлөгдсөн 
25 
хадгаламжи
йн нэгжийг 
цахимжуулж
, ArchivePro 
програмд 
оруулсан. 

16 
хадгаламжи
йн нэгжийн 
баримтыг 
цахимжуула
н архивын 
мэдээллийн 
санд 
холбоно. 

Нийтдээ 
31,2GB 
хэмжээтэй 
цахим 
мэдээллий
н санг 
үүсгээд 
байна. 

 

1.7. ХОТ БАЙГУУЛАЛТ 

Гүйцэтгэлийн зорилт №1.7.1-ын үр дүн: “Монгол Улсын хүн амын нутагшилт, суурьшлын хөгжлийн 
ерөнхий төсөл” -ийг хэлэлцүүлсэн байна. 

№ Үр дүнгийн үзүүлэлт  
Хэмжи
х нэгж 

Суурь түвшин Хүрэх түвшин / Үр дүнгийн үзүүлэлт 

2019 он 
Эхний хагас жил Жилийн эцэс 

Төлөвлөгөө Гүйцэтгэл Төлөвлөгөө Гүйцэтгэл 

1. Үр дүнгийн үзүүлэлт 
№1.7.1.1.  

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

Хэлэлц
үүлгийн 

тоо 

2019 онд 2 
удаагийн 
захиалагчий
н хяналтын 
дүгнэлт 
гаргасан. 

Хэлэлцүүлэг 
хийж, 
хамтран 
ажилласан 
байна. 

2020 онд 
хэлэлцүүлэг 
зохион 
байгуулагдаагү
й. 
 

-  

 

1.9.ТӨРИЙН ЗАХИРГАА, УДИРДЛАГА 

Гүйцэтгэлийн зорилт №1.9.4-ын үр дүн: Журам боловсруулна. 

№ Үр дүнгийн үзүүлэлт 
Хэмжих 

нэгж 

Суурь түвшин Хүрэх түвшин / Үр дүнгийн үзүүлэлт 

2019 он 

Эхний хагас жил Жилийн эцэс 

Төлөвлөгөө Гүйцэтгэл Төлөвлөгө
ө 

Гүйцэтгэл 

- 

Үр дүнгийн 

үзүүлэлт №1.9.4.1.  

Засгийн газраар 

батлуулах журмын 

төсөлд санал өгөх 

3 журам 

 
Засгийн 

газрын 2003 

оны 28, 

2016 оны 10 

дугаар 

тогтоолоор 

батлагдсан. 

Журмын 

төсөлд 

санал 

өгсөн 

байна. 

- Засгийн 

газраар 

батлуула

х 3 

журмын 

төсөлд 

санал 

өгсөн 

байна 

3 санал 

хүргүүлс

эн. 

2. Үр дүнгийн 

үзүүлэлт №1.9.4.2.  

Газрын даргаар 

батлуулах журмын 

төсөлд санал өгөх 

11 

журам 

ГХГЗЗГ 

/хуучин 

нэрээр/-ын 

даргын 2008 

оны 83, 

2011 оны 

А/211, 2016 

Журмын 

төсөлд 

санал 

өгсөн 

байна. 

- Газрын 

даргаар 

батлуула

х 11 

журмын 

төсөлд 

санал 

6 

журмын 

төсөлд 7 

санал 

хүргүүлс

эн. 
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оны А/169, 

ГЗБГЗЗГ-ын 

даргын 2017 

оны А/139 

дүгээр 

тушаалаар 

батлагдсан. 

өгсөн 

байна 

Гүйцэтгэлийн зорилт №1.9.5-ын үр дүн: Заавар, аргачлал, маягт боловсруулах, хэлэлцүүлэх, батлуулна. 

№ Үр дүнгийн үзүүлэлт 
Хэмжих 

нэгж 

Суурь түвшин Хүрэх түвшин / Үр дүнгийн үзүүлэлт 

2019 он 

Эхний хагас жил Жилийн эцэс 

Төлөвлөгө
ө 

Гүйцэтгэл Төлөвлөгө
ө 

Гүйцэтгэл 

1. Үр дүнгийн 

үзүүлэлт №1.9.5.1.  

Аргачлалын төсөлд 

санал өгөх 

3 

аргачлал 

 

- Аргачла

лын 

төсөлд 

санал 

өгсөн 

байна 

- 3 

аргачла

лын 

төсөлд 

санал 

өгсөн 

байна 

Санал 

аваагүй 

2. Үр дүнгийн 

үзүүлэлт №1.9.5.2.  

Заавар, маягтын 

загвар, төсөлд 

санал өгөх 

4 

заавар, 

маягт  

- Заавар, 

маягтын 

төсөлд 

санал 

өгсөн 

байна. 

- 4 

заавар, 

маягтын 

төсөлд 

санал 

өгсөн 

байна. 

Санал 

аваагүй 
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ХОЁРДУГААР ХЭСЭГ. ТӨРИЙН ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ЧАНАР, ХҮРТЭЭМЖИЙГ 

САЙЖРУУЛАХ ЗОРИЛТ, АРГА ХЭМЖЭЭ 

№ Үйлчилгээний төрөл 

Нийт 

үйлчилгээний 

тоо 

Гүйцэтгэлийн үнэлгээ Дундаж  

хувь 
.....% .....% .....% .....% 

1. Аж ахуйн нэгжид чиглэсэн 

үйлчилгээ 

18 .....     

2. Мэргэжилтэй ажилтанд 

зориулсан үйлчилгээ 

23 .....     

3. Иргэнд чиглэсэн үйлчилгээ 13 .....     
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ХОЁР. ТӨРИЙН ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ЧАНАР, ХҮРТЭЭМЖИЙГ 

САЙЖРУУЛАХ ЗОРИЛТ, АРГА ХЭМЖЭЭ 

2.1.ГЕОДЕЗИ, ЗУРАГ ЗҮЙ 

Гүйцэтгэлийн зорилт №2.1.1. Монгол Улсын нутаг дэвсгэрт зохицсон байрлал, өндрийн нэгдсэн сүлжээ 
байгуулж зураглалын үндэслэлээр хангах 

Төрийн үйлчилгээний нэр, төрөл: Иргэнд/Мэргэжилтэй ажилтанд/Аж ахуйн нэгжид чиглэсэн үйлчилгээ 

№ 2.1.1.1 Зорилтыг хэрэгжүүлэх арга хэмжээ, шалгуур үзүүлэлт, хүрэх түвшин 

Арга 
хэмжээний 
нэр, дугаар 

Гүйцэтгэлийн зорилтыг хэрэгжүүлэх 2.1.1.1.-р арга хэмжээ 
Геодезийн байнгын цэг, тэмдэгтийн мэдээллийн цахим санд нэмэлт өөрчлөлт хийх, 
баяжуулахад хамтран ажиллах 

Төлөвлөлтийн уялдаа:  ЗГҮАХХАХТ 2.81.10, ГТХБ 3.6.2.1, ГЗБГЗЗГ-ын ҮАСЗББӨХ-2.5.1 
а 

Гүйцэтгэлийн 
шалгуур 
үзүүлэлт 

Хэрэгжих хугацаа Сар 1 / 7 2 / 8 3 / 9 4 / 10 5 / 11 6 / 12 

Шаардагдах хөрөнгө Үйл ажиллагаа 

Суурь түвшин 2019 онд геодезийн байнгын цэг тэмдэгтийн мэдээллийг 
цахимаар түгээх тогтолцоо бүрдсэн. 

Шалгуур үзүүлэлт 500 цэг 

Хүрэх түвшин 
 

Эхний хагас жилд: Геодези, байр зүйн сан хөмрөгт байгаа 

Дундговь аймгийн цэг, тэмдэгтийн мэдээллийг “геодезийн 
байнгын цэг, тэмдэгтийн мэдээллийн сангийн загвар”-ын дагуу 
цахим санд оруулна. 
Цэг тэмдэгтийн тооллого хийнэ. 
Геодезийн цэг тэмдэгтийн бүрэн бүтэн байдалд хяналт тавьж 
цэг тэмдэгт устгахгүй байх талаар арга хэмжээ авч ажилласан 
байна. 
Геодезийн байнгын цэг, тэмдэгтийг гэмтээсэн, устгасан, 
тохиолдол бүрийг тогтоож зардлыг гэм буруутай этгээдээр 
гаргуулж нөхөн сэргээх ажлыг зохион байгуулсан байна. 

Жилийн эцэст: Цэг, тэмдэгтийн тооллогын тайлан, мэдээг 2020 

оны 11 дүгээр сарын 25-ны дотор ГЗБГЗЗГ-т хүргүүлсэн байна. 
Геодезийн цэг тэмдэгтийн бүрэн бүтэн байдалд хяналт тавьж 
цэг тэмдэгт устгахгүй байх талаар арга хэмжээ авч ажилласан 
байна. 
Геодезийн байнгын цэг, тэмдэгтийг гэмтээсэн, устгасан, 
тохиолдол бүрийг тогтоож зардлыг гэм буруутай этгээдээр 
гаргуулж нөхөн сэргээх ажлыг зохион байгуулсан байна. 

Хэрэгжилт 2020 оны 1 сард ГЗБГЗЗГ-аас зохион байгуулсан сургалтын үеэр 
Геодези, байр зүйн сан хөмрөгт байгаа Дундговь аймгийн цэг, 
тэмдэгтийн мэдээллийг “геодезийн байнгын цэг, тэмдэгтийн 
мэдээллийн сангийн загвар”-ын дагуу цахим санд оруулсан. 
Тооллогоор аймагт бүртгэлтэй 531 цэгийг хамруулсан. 2020 онд 
устсан болон гэмтсэн цэг тэмдэгт байхгүй. 

Арга 

хэмжээний 

хэрэгжилт 

Зарцуулсан хөрөнгө - 

Хүрсэн түвшин 531 цэг тэмдэгт тоолсон. 

Төсвийн шууд 

захирагчийн 

үнэлгээ 

 

 
Төрийн үйлчилгээний нэр, төрөл:   Иргэнд  /  Мэргэжилтэй ажилтанд  /  Аж ахуйн нэгжид чиглэсэн үйлчилгээ 

№ 2.1.1.2 Зорилтыг хэрэгжүүлэх арга хэмжээ, шалгуур үзүүлэлт, хүрэх түвшин 

Арга 
хэмжээний 
нэр, дугаар 

Гүйцэтгэлийн зорилтыг хэрэгжүүлэх 2.1.1.2-р арга хэмжээ: 
GNSS-ийн байнгын ажиллагаатай суурин станцын хэвийн ажиллагааг хангах 

Төлөвлөлтийн 
уялдаа:  

ЗГҮАХ-2.85, ЗГҮАХХАХТ 2.81.4, МУЭЗНХҮЧ-8.2, ГТХБ 3.6.2.1, ГЗБГЗЗГ-
ын ҮАСЗББӨХ-2.5.1 а, 3.5.3, 3.5.5 

Гүйцэтгэлийн 
шалгуур 
үзүүлэлт 

Хэрэгжих хугацаа Сар 1 / 7 2 / 8 3 / 9 4 / 10 5 / 11 6 / 12 

Шаардагдах 
хөрөнгө 

Үйл ажиллагаа 

Суурь түвшин Улсын төсвөөр 2 станцыг суурилуулсан. 
2019 онд GNSS-ийн байнгын ажиллагаатай 38 станцын өгөгдлийг 
хадгалах, дамжуулах, нэгтгэн бодох, дүн шинжилгээ хийх тогтолцоо 
бүрдсэн. 
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Шалгуур 
үзүүлэлт 

Байнгын ажиллагаатай станцыг тасралтгүй хэвийн ажиллах. Бодит 
агшны алдаагүй хэмжилт хийгдэнэ. 

Хүрэх түвшин Эхний хагас жилд: GNSS-ийн байнгын ажиллагаатай 2 станцын 

тасралтгүй хэвийн үйл ажиллагааг хангана. Бодит агшны хэмжилтийг 
улиралд 1 удаа шалгана. 

Сүүлийн хагас эцэст: GNSS-ийн байнгын ажиллагаатай 2 станцын 

тасралтгүй хэвийн үйл ажиллагааг хангана. Бодит агшны хэмжилтийг 
улиралд 1 удаа шалгана. 

Хэрэгжилт 2 станцын үйл ажиллагаа интернетийн сүлжээнээс хамааран доголдол 
гарч байсан учир сүлжээг солих арга хэмжээг авч хэвийн ажиллагаанд 
оруулсан.  ДУА2 станцын хүлээн авагч ажиллахгүй болсныг ГЗБГЗЗГ-ын 
холбогдох мэргэжилтэнд хүргүүлэн өөр хүлээн авагчаар сольж хэвийн 
ажиллагаанд оруулаад байна. Мөн ДУА1 станцын RTK хэмжилт 
байрлалын хувьд 39 см зөрүүтэй байсныг алдаагүй болгох засварыг 
хийлгэсэн. Шаардлагатай мэдээллийг тухай бүрт холбогдох 
мэргэжилтэнд хүргүүлэн ажилласан. 

Арга 

хэмжээний 

хэрэгжилт 

Зарцуулсан 

хөрөнгө 

- 

Хүрсэн түвшин 2 станц доголдолгүй ажиллах нөхцөл бүрдсэн. 

Төсвийн шууд 

захирагчийн 

үнэлгээ 

 

 

Гүйцэтгэлийн зорилт №2.1.2. Жижиг, дунд, том масштабын /газар дээрх болон доорх биетийн/ байр зүйн 
тоон зургаар хангах 

Төрийн үйлчилгээний нэр, төрөл:   Иргэнд  /  Мэргэжилтэй ажилтанд  /  Аж ахуйн нэгжид чиглэсэн үйлчилгээ 

№ 2.1.2.1 Зорилтыг хэрэгжүүлэх арга хэмжээ, шалгуур үзүүлэлт, хүрэх түвшин 

Арга 
хэмжээний 
нэр, дугаар 

Гүйцэтгэлийн зорилтыг хэрэгжүүлэх 2.1.2.1-р арга хэмжээ: 
Байр зүйн тоон зураг, инженерийн шугам сүлжээний мэдээллийн сангийн шинэчлэлт, 
баяжуулалт хийх 

Төлөвлөлтийн 
уялдаа:  

ЗГҮАХ-2.85, МУЭЗНХҮЧ-8.2, ГТХБ 3.6.2.1, ГЗБГЗЗГ-ын ҮАСЗББӨХ-2.5.1 
б, 3.5.8, 3.5.10 

Гүйцэтгэлийн 
шалгуур 
үзүүлэлт 

Хэрэгжих хугацаа Сар 1 / 7 2 / 8 3 / 9 4 / 10 5 / 11 6 / 12 

Шаардагдах 
хөрөнгө 

Үйл ажиллагаа 

Суурь түвшин Байр зүйн тоон зураг, инженерийн шугам сүлжээний мэдээллийн 
сангийн шинэчлэлтийг хөтлөх журам батлагдсан. 

Шалгуур 
үзүүлэлт 

1:1000-ны масштабтай байр зүйн зургийг шинэчлэх 

Хүрэх түвшин Эхний хагас жилд: Мэдээллийн санд хандах эрх авсан байна. 

Мэдээллийн санд засвар өөрчлөлт хийх заавар, зөвлөгөө авна. 
Гүйцэтгэлийн зургаар 1:1000-ны масштабтай байр зүйн зургийн болон 
инженерийн шугам сүлжээний мэдээллийн санг шинэчилсэн байна. 
1:1000-ны масштабтай байр зүйн зураглал шинээр хийх газрын 
байршил, талбайн хэмжээг гаргаж өгнө. 
2020 оны эхний хагас жилд шинэчилсэн 1:1000-ны масштабтай байр 
зүйн тоон зургийн тайланг ГЗБГЗЗГ-т хүргүүлнэ. 

Жилийн эцэст: Гүйцэтгэлийн зургаар 1:1000-ны масштабтай байр зүйн 

зургийн болон инженерийн шугам сүлжээний мэдээллийн санг 
шинэчилсэн байна. 
2020 онд шинэчилсэн 1:1000-ны масштабтай байр зүйн тоон зургийн 
тайланг ГЗБГЗЗГ-т хүргүүлнэ. 

Хэрэгжилт 1:1000-ны масштабтай байр зүйн зургийн мэдээллийн санд хандах 
эрхээ авсан. 2020 оны эхний хагас жилд 1:1000-ны масштабтай байр 
зүйн зургийн шинэчлэлт баяжилт хийх ажлын хүрээнд Эрдэнэдалай, 
Дэлгэрхангай сумдын төвд байгуулагдсан төвлөрсөн дулааны 2,3 км урт 
шугам сүлжээний гүйцэтгэлийн зураглал, Сайнцагаан суманд 20 айлын 
3 орон сууц, 12 айлын 1 орон сууцны барилга, түүний бохир ус 
зайлуулах хоолой, цэвэр ус, дулаан дамжуулах шугам, цахилгаан 
дамжуулах шугам, гудамжны гэрэлтүүлэг, ногоон байгууламж зэрэг нийт 
37 обьектын гүйцэтгэлийн зураглалыг шалган холбогдох норм, 
стандартад нийцэж буй эсэхийг нягталж хот байгуулалтын мэдээллийн 
санд актаар хүлээн авч 192.168.10.37  серверт хөтлөлтийг хийсэн. 
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Арга 

хэмжээний 

хэрэгжилт 

Зарцуулсан 

хөрөнгө 

- 

Хүрсэн түвшин Шугам сүлжээний болон, байр зүйн зургийн мэдээллийн сан 

баяжигдсан. 

Төсвийн шууд 

захирагчийн 

үнэлгээ 

 

 
Төрийн үйлчилгээний нэр, төрөл:   Иргэнд  /  Мэргэжилтэй ажилтанд  /  Аж ахуйн нэгжид чиглэсэн 
үйлчилгээ 

№ 2.1.2.2 Зорилтыг хэрэгжүүлэх арга хэмжээ, шалгуур үзүүлэлт, хүрэх түвшин 

Арга 
хэмжээний 
нэр, дугаар 

Гүйцэтгэлийн зорилтыг хэрэгжүүлэх 2.1.2.2.-р арга хэмжээ 
Том масштабын байр зүйн зургийг Монгол Улсын стандартад хөрвүүлэх 

Төлөвлөлтийн уялдаа:  ЗГҮАХ-2.85, МУЭЗНХҮЧ-8.2, ГТХБ 3.6.2.1, ГЗБГЗЗГ-ын 
ҮАСЗББӨХ-2.5.1 б, 3.5.8, 3.5.10, 3.5.11 

Гүйцэтгэлийн 
шалгуур 
үзүүлэлт 

Хэрэгжих хугацаа Сар 1 / 7 2 / 8 3 / 9 4 / 10 5 / 11 6 / 12 

Шаардагдах хөрөнгө Үйл ажиллагаа 

Суурь түвшин Байр зүйн болон дэвсгэр зургийн загвар сан, таних тэмдэг. 
Масштаб 1:500, 1:1000, 1:2000, 1:5000 MNS 6702:2017 улсын 
стандарт батлагдсан. 

Шалгуур үзүүлэлт Аймгийн төв, 15 сумын төвийн 1:1000-ны масштабтай байр 
зүйн тоон зургийг нэгтгэж MNS 6702:2017 стандартын хэлбэрт 
оруулна. 

Хүрэх түвшин 
 

Эхний хагас жилд: Байр зүйн зургийг стандартад хөрвүүлэх 

мэргэжил арга зүйн зөвлөгөө авсан байна.  
Аймгийн төвийн 1:1000-ны масштабтай байр зүйн тоон зургийг 
нэгтгэж, MNS 6702:2017 стандартын хэлбэрт оруулах ажлыг 
зохион байгуулна. 

Жилийн эцэст: 15 сумын төвийн 1:1000-ны масштабтай байр 

зүйн тоон зургийг нэгтгэж MNS 6702:2017 стандартын хэлбэрт 
оруулах ажлыг зохион байгуулна. 

Хэрэгжилт Арга зүйн зөвлөгөөг 2020 оны 1 дүгээр сард авсан. Аймгийн 
хэмжээний 15 сумын байр зүйн зургийн нийт 107 давхрагын 
54841 обьектыг стандартад хөрвүүлэх ажлыг зохион 
байгуулсан. Тоон зургийг нэгтгэн хүргүүлсэн. 

Арга 

хэмжээний 

хэрэгжилт 

Зарцуулсан хөрөнгө - 

Хүрсэн түвшин 15 сумын байр зүйн зургийг стандартад хөрвүүлсэн. 

Төсвийн шууд 

захирагчийн 

үнэлгээ 

 

 
 

2.2.СУУРЬ СУДАЛГАА МОНИТОРИНГ 

Гүйцэтгэлийн зорилт №2.2.1. Газрын төлөв байдал, чанарын хянан баталгааг эрхлэх, үйл ажиллагааг 
цахим хэлбэрт шилжүүлэх, олон нийтийг мэдээллээр хангах   

Төрийн үйлчилгээний нэр, төрөл: Иргэнд/Мэргэжилтэй ажилтанд/Аж ахуйн нэгжид чиглэсэн үйлчилгээ 

№ 2.2.1.1 Зорилтыг хэрэгжүүлэх арга хэмжээ, шалгуур үзүүлэлт, хүрэх түвшин 

Арга 
хэмжээний нэр, 

дугаар 

Гүйцэтгэлийн зорилтыг хэрэгжүүлэх 2.2.1.1-р арга хэмжээ: 
Газрын төлөв байдал, чанарын хянан баталгааны мониторингийн сүлжээний цахим 
системийг нэвтрүүлэх, системийн үйл ажиллагааг эрхлэх 

Төлөвлөлтийн 
уялдаа:  

 ЗГҮАХХАХТ-2.80.7  

Гүйцэтгэлийн 
шалгуур 
үзүүлэлт 

Хэрэгжих хугацаа Сар 1 / 7 2 / 8 3 / 9 4 / 10 5 / 11 6 / 12 

Шаардагдах 
хөрөнгө 

Улсын төсөв, 2018/220 гэрээт ажлын хүрээнд 

Суурь түвшин 2019 онд “Газрыг зохистой ашиглаж, хамгаалах, нөхөн сэргээх 
тогтолцоог бүрдүүлж, газрын төлөв байдал, чанарын хянан баталгааны 
мониторингийн сүлжээ байгуулах” гэрээт ажлын хүрээнд системийг 
хүлээн авсан. 

Шалгуур үзүүлэлт Мониторингийн сүлжээний вэбэд суурилсан цахим системийн хэвийн 
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үйл ажиллагаа 

Хүрэх түвшин 
 

Эхний хагас жилд: Цахим системийг туршиж, аймгийн хэмжээнд 

нэвтрүүлсэн байна. 

Жилийн эцэст: Цахим системийн үйл ажиллагаа бүрэн нэвтэрч, 
тогтворжсон байна. 

Хэрэгжилт ГЗБГЗЗГ-ын даргын 2020 оны 5 дугаар сарын 26-ний өдрийн А/131 тоот 
тушаалаар Газрын мониторингийн системийг ажилуулах журам 
батлагдан 2020 оны А/142 дугаар тоот тушаалаар Газрын 
мониторингийн мэдээллийн системийг аймгийн хэмжээнд хэрэглээнд 
нэвтрүүлсэн. Суурь судалгаа, газрын мониторингийн асуудал хариуцсан 
мэргэжилтэн “Газрын мониторингийн систем”-ийн хэрэглэгчийн түвшний 
ур чадвар олгох, мэргэшүүлэх сургалтад 2020 оны 08-р сарын 28-ны 
өдөр хамрагдсан. Аймгийн хэмжээнд иргэн, аж ахуйн нэгжийн 
захиалгатай газрын төлөв байдал, чанарын хянан баталгааны ажлыг 
гүйцэтгүүлэхдээ газрын кадастрын мэдээллийн сангийн “Лэнд менежер” 
программаас хянан баталгааны ажил хийлгэх мэдэгдэх хуудсыг хэвлэн, 
“Газрын мониторингийн систем”-ээр дамжуулан мэргэжлийн 
байгууллагуудаар гүйцэтгүүлж тайлан, дүгнэлтийг баталгаажуулан 
ажиллаж байна. 

Арга 

хэмжээний 

хэрэгжилт 

Зарцуулсан 

хөрөнгө 

- 

Хүрсэн түвшин Цахим системийг аймгийн хэмжээнд нэвтрүүлэн хэрэгжүүлж ажиллаж 

байна. 

Төсвийн шууд 

захирагчийн 

үнэлгээ 

 

Төрийн үйлчилгээний нэр, төрөл: Иргэнд/Мэргэжилтэй ажилтанд/Аж ахуйн нэгжид чиглэсэн үйлчилгээ 

№ 2.2.1.2 Зорилтыг хэрэгжүүлэх арга хэмжээ, шалгуур үзүүлэлт, хүрэх түвшин 

Арга 
хэмжээний 
нэр, дугаар 

Гүйцэтгэлийн зорилтыг хэрэгжүүлэх 2.2.1.2-р арга хэмжээ: 
Газрын төлөв байдал, чанарын захиалгат хянан баталгааны үйл ажиллагааг цахим 
хэлбэрээр гүйцэтгэх 

Төлөвлөлтийн 
уялдаа:  

ЗГҮАХХАХТ-2.80.7, Гурван тулгуурт хөгжлийн бодлого – 3.6.2.1, 
ТБСТББ – 2.3.1.4 

Гүйцэтгэлийн 
шалгуур 
үзүүлэлт 

Хэрэгжих хугацаа Сар 1 / 7 2 / 8 3 / 9 4 / 10 5 / 11 6 / 12 

Шаардагдах хөрөнгө Улсын төсөв, 2018/220 гэрээт ажлын хүрээнд 

Суурь түвшин 2019 онд “Газрыг зохистой ашиглаж, хамгаалах, нөхөн сэргээх 
тогтолцоог бүрдүүлж, газрын төлөв байдал, чанарын хянан 
баталгааны мониторингийн сүлжээ байгуулах” гэрээт ажлын 
системийг хүлээн авсан. 

Шалгуур үзүүлэлт Цахим хуудсаар дамжуулан хүлээн авч, баталгаажуулсан 
тайлангийн тоо  

Хүрэх түвшин 
 

Эхний хагас жилд: Газрын төлөв байдал, чанарын захиалгат 
хянан баталгааны үйл ажиллагааг цахим хэлбэрээр гүйцэтгэх 
ажлыг турших, аймгийн хэмжээнд нэвтрүүлсэн байна.  

Жилийн эцэст: Газрын төлөв байдал, чанарын захиалгат хянан 
баталгааны үйл ажиллагаа цахим хэлбэрээр бүрэн хийгддэг болсон 
байна. 

Хэрэгжилт Газрын төлөв байдал, чанарын захиалгат хянан баталгааны ажлыг 
цахим хэлбэрээр хянаж, байнгын шинжээчээр баталгаажуулахад 
шаардлагатай “Газрын мониторингийн систем”-ийн хэрэглэгчийн 
түвшний ур чадвар олгох, мэргэшүүлэх сургалтад 2020 оны 08-р 
сарын 28-ны өдөр хамрагдсан. 2020 оны 9 дүгээр сарын 16-ны 
өдрөөс эхлэн газрын кадастрын “Лэнд менежер“ програмаар 
дамжуулан 32 хянан баталгааны мэдэгдэх хуудасыг хэвлэж, газрын 
төлөв байдал, чанарын хянан баталгааны ажлыг хийлгэх 
шаардлагатай аж ахуйн нэгж байгууллагуудад хүргүүлсэнээс 10 аж 
ахуйн нэгжийн хянан баталгааны ажил хийгдэж байна. Цаг үеийн 
нөхцөл байдалтай холбоотойгоор тайланг ирүүлээгүй байна. 

Арга 

хэмжээний 

хэрэгжилт 

Зарцуулсан хөрөнгө - 

Хүрсэн түвшин Газрын төлөв байдал, чанарын захиалгат хянан баталгааны үйл 

ажиллагааг цахим хэлбэрээр гүйцэтгэж 32 мэдэгдэх хуудсыг аж 

ахуйн нэгж байгууллагад хүргүүлсэн. 

Төсвийн шууд 

захирагчийн 
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үнэлгээ 

 

2.4.КАДАСТР 

 Гүйцэтгэлийн зорилт №2.4.1. Газрын кадастрын мэдээллийн санг хэрэглээнд нэвтрүүлэх. 

Төрийн үйлчилгээний нэр, төрөл:  Иргэнд /Мэргэжилтэй ажилтанд/Аж ахуйн нэгжид чиглэсэн үйлчилгээ 

№ 2.4.1.9 Зорилтыг хэрэгжүүлэх арга хэмжээ, шалгуур үзүүлэлт, хүрэх түвшин 

Арга 
хэмжээний нэр, 

дугаар 

Гүйцэтгэлийн зорилтыг хэрэгжүүлэх 2.4.1.9-р арга хэмжээ: 
Иргэн, хуулийн этгээдийн газар өмчлөх, эзэмших, ашиглахтай холбоотой өргөдөл, 
хүсэлтийг цахим хэлбэрээр бүртгэх 

Төлөвлөлтийн 
уялдаа: 

ЗГҮАХХАХТ-2.81.13 

Гүйцэтгэлийн 
шалгуур 
үзүүлэлт 

Хэрэгжих хугацаа Сар 1 / 7 2 / 8 3 / 9 4 / 10 5 / 11 6 / 12 

Шаардагдах 
хөрөнгө 

Үйл ажиллагаа 

Суурь түвшин Газрын кадастрын мэдээллийн сан 

Шалгуур үзүүлэлт Цахимаар бүртгүүлсэн өргөдлийн тоо 

Хүрэх түвшин 
 

Эхний хагас жилд: Иргэн, хуулийн этгээдийн газар өмчлөх, эзэмших, 

ашиглахтай холбоотой өргөдөл, хүсэлтийг цахим хэлбэрээр бүртгэх 
үйл ажиллагааг хэрэглээнд нэвтрүүлсэн байна. 

Жилийн эцэст: Иргэн, хуулийн этгээдийн газар өмчлөх, эзэмших, 

ашиглахтай холбоотой өргөдөл, хүсэлтийг цахим хэлбэрээр бүртгэх 
үйл ажиллагааг хэрэглээнд нэвтрүүлсэн байна. 

Хэрэгжилт 2020 онд аймаг, сумын Засаг даргын захирамжаар 272 иргэн, аж 
ахуй нэгж, байгууллагын 1231,6 га газар эзэмшүүлэх захирамж, мөн 
эзэмшиж байсан газраа өмчлөх хүсэлт гаргасан 61 иргэний 6,35 га 
газрыг өмчлүүлэх захирамж гаргуулж газрын кадастрын мэдээллийн 
санд баталгаажуулж гэрээ байгуулан, гэрчилгээ олгож ажиллалаа.  
Аймгийн хэмжээнд газар өмчлөх, эзэмших эрх олгогдсон 21794 иргэн, 
аж ахуй нэгж байгууллагын мэдээллийг газрын кадастрын 
мэдээллийн санд бүрэн хамруулсан. Иргэн, хуулийн этгээдийн газар 
өмчлөх, эзэмших, ашиглахтай холбоотой өргөдөл, хүсэлтийг 
www.egazar.mn цахим системээр хүлээн авах талаар иргэдэд 
сурталчилж байна.  

Арга 

хэмжээний 

хэрэгжилт 

Зарцуулсан 

хөрөнгө 

- 

Хүрсэн түвшин Нийт 333 өргөдөл хүсэлтийг мэдээллийн сангаар дамжуулан 

шийдвэрлэсэн.  

Төсвийн шууд 

захирагчийн 

үнэлгээ 

 

  

Гүйцэтгэлийн зорилт №2.4.2. Газрын төлбөр, татварын системийг нэвтрүүлэх 

Төрийн үйлчилгээний нэр, төрөл:   Иргэнд  /  Мэргэжилтэй ажилтанд  /  Аж ахуйн нэгжид чиглэсэн үйлчилгээ 

№ 2.4.2.1 Зорилтыг хэрэгжүүлэх арга хэмжээ, шалгуур үзүүлэлт, хүрэх түвшин 

Арга 
хэмжээний нэр, 

дугаар 

Гүйцэтгэлийн зорилтыг хэрэгжүүлэх 2.4.2.1-р арга хэмжээ: 
Газрын төлбөр, татварын системийг нэвтрүүлж, цахимаар төлбөрийн лавлагаа, 
тооцоо нийлсэн актыг авах боломжийг бүрдүүлэх 

Төлөвлөлтийн 
уялдаа: 

ЗГҮАХХАХТ-5.2.4.3 

Гүйцэтгэлийн 
шалгуур 
үзүүлэлт 

Хэрэгжих хугацаа Сар 1 / 7 2 / 8 3 / 9 4 / 10 5 / 11 6 / 12 

Шаардагдах 
хөрөнгө 

Үйл ажиллагаа 

Суурь түвшин Газрын төлбөр, татварын систем 

Шалгуур үзүүлэлт 6045  нэгж талбар   

Хүрэх түвшин Эхний хагас жилд: Цахим веб системийг аймгийн хэмжээнд 

нэвтрүүлж, иргэдэд системийг сурталчилсан байна. 

Хүрэх түвшин 
 

Жилийн эцэст: - 

Газар зохион байгуулалт, геодези, зураг зүйн газар нь Татварын 
ерөнхий газартай хамтран кадастрын нэгдсэн системийг Татварын 
удирдлагын нэгдсэн системтэй холбож дундын мэдээллийн санг 
байгуулсан. Нэгж талбар бүрт газрын төлбөр, татварын  ногдуулалт 
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үүсгэн нэхэмжлэхийг Татварын удирдлагын нэгдсэн системд илгээж  
газрын төлбөр татварын цахим системийг сумдын Газрын 
даамлуудад чиглэл өгч аймгийн хэмжээнд бүрэн нэвтрүүлээд байна. 
Аймгийн хэмжээнд 6238 нэгж талбарын ногдуулалт үүссэнээс 5781 
нэгж талбарын 341,663,766 төгрөгний 11522 нэхэмжлэхийг үүсгэсэн. 
Татвар төлөгчөөр бүртгэгдээгүй, хөрөнгийн бүртгэл үүсээгүй гэсэн 
алдаатай 457 нэгж талбарын нэхэмжлэх үүсээгүй байна. Системд 
14695 газар өмчлөгч бүртгэлтэй байна. 
Аймгийн хэмжээнд 2100 газар эзэмшигчидтэй газрын төлбөрийн 
тооцоо нийлж, тооцоо нийлсэн акт, төлбөрийн лавлагааг хувийн 
хэрэгт хавсаргаж ажилласан. Газар эзэмшигч газрын төлбөрөө 
цахимаар төлөх нөхцөл боломж бүрэн бүрдсэн. 

Арга 

хэмжээний 

хэрэгжилт 

Зарцуулсан 

хөрөнгө 

- 

Хэрэгжилт 5781 гэрээний нэхэмжлэхийг үүсгэсэн. Аймгийн хэмжээнд 2100 газар 

эзэмшигчидтэй  газрын төлбөрийн тооцоо нийлж,  тооцоо нийлсэн 

акт, төлбөрийн лавлагааг хувийн хэрэгт хавсаргаж ажилласан. 

Төсвийн шууд 

захирагчийн 

үнэлгээ 

 

  
Төрийн үйлчилгээний нэр, төрөл:   Иргэнд /Мэргэжилтэй ажилтанд/ Аж ахуйн нэгжид чиглэсэн үйлчилгээ 

№ 2.4.2.2 Зорилтыг хэрэгжүүлэх арга хэмжээ, шалгуур үзүүлэлт, хүрэх түвшин 

Арга 
хэмжээний нэр, 

дугаар 

Гүйцэтгэлийн зорилтыг хэрэгжүүлэх 2.4.2.2-р арга хэмжээ: 
Газрын төлбөр, татварын ногдуулалтыг Татварын удирдлагын нэгдсэн системд 
илгээх, уг системээс газрын төлбөр, татварын төлөлтийн мэдээллийг хүлээх авах 
ажлыг зохион байгуулах 

Төлөвлөлтийн 
уялдаа: 

ЗГҮАХХАХТ-5.2.4.3 

Гүйцэтгэлийн 
шалгуур 
үзүүлэлт 

Хэрэгжих хугацаа Сар 1 / 7 2 / 8 3 / 9 4 / 10 5 / 11 6 / 12 

Шаардагдах 
хөрөнгө 

Үйл ажиллагаа 

Суурь түвшин Газрын төлбөр, татварын систем 

Шалгуур үзүүлэлт 20815 нэгж талбар 

Хүрэх түвшин Эхний хагас жилд: Газрын төлбөр, татварын систем хэрэглээнд 

бүрэн нэвтэрч, хэвийн үйл ажиллагаатай болсон байна. 

Хүрэх түвшин 
 

Жилийн эцэст: - 

Хэрэгжилт Мэдээллийн санд 14695 өмчлөлийн газар бүртгэлтэйгээс 6063 газрын 

татварын ногдуулалт үүсгэж 3081 газрын татварын нэхэмжлэх үүсээд 

байна. Бүх сумдын татварыг нэгж талбар бүрээр бодуулсан ба 5 

сумын 10033 нэгж талбарыг системээс татварын ногдуулалт, 

нэхэмжлэх үүсгэхэд бэлэн болоод байна. 1581 өмчлөгч насанд 

хүрээгүй хүүхэд, өмчлөгч нь нас барсан зэрэг шалтгаанаар татварын 

нэхэмжлэх үүсэх боломжгүй байна. Аймгийн хэмжээнд 3,7 сая 

төгрөгийн газрын татвар ногдуулсан. 

Аймгийн хэмжээнд 6238 нэгж талбарын ногдуулалт үүссэнээс 5781 
нэгж талбарын 341,663,766 төгрөгний 11522 нэхэмжлэхийг үүсгэсэн. 
Татвар төлөгчөөр бүртгэгдээгүй, хөрөнгийн бүртгэл үүсээгүй гэсэн 
алдаатай 457 нэгж талбарын нэхэмжлэх үүсээгүй байна. 
2020 онд орон нутгийн орлогод 240 сая төгрөг төвлөрүүлэхээс 2020 
оны 12 дугаар сарын 10-ны өдрийн байдлаар 248 сая төгрөг 
төвлөрүүлээд байгаа ба биелэлт 103 хувьтай байна. 

Арга 

хэмжээний 

хэрэгжилт 

Зарцуулсан 

хөрөнгө 

- 

Хүрсэн түвшин Нийт 8862 нэгж талбарын 345,3 сая төгрөгний нэхэмжлэхийг үүсгээд 

байна. 5 сумын 10033 нэгж талбарын татварыг системээс үүсгэхэд 

бэлэн болсон. 

  

Төсвийн шууд 

захирагчийн 

үнэлгээ 
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Төрийн үйлчилгээний нэр, төрөл:   Иргэнд  /  Мэргэжилтэй ажилтанд/  Аж ахуйн нэгжид чиглэсэн үйлчилгээ 

№ 2.4.2.3 Зорилтыг хэрэгжүүлэх арга хэмжээ, шалгуур үзүүлэлт, хүрэх түвшин 

Арга 
хэмжээний нэр, 

дугаар 

Гүйцэтгэлийн зорилтыг хэрэгжүүлэх 2.4.2.3-р арга хэмжээ: 
Тэмдэгтийн хураамж, хураамжийн ногдуулалтыг хийж Татварын удирдлагын нэгдсэн 
системд илгээх, уг системээс тэмдэгтийн хураамж, хураамжийн төлөлтийн 
мэдээллийг хүлээх авах ажлыг зохион байгуулах 

Төлөвлөлтийн 
уялдаа: 

ЗГҮАХХАХТ-5.2.4.3 

Гүйцэтгэлийн 
шалгуур 
үзүүлэлт 

Хэрэгжих хугацаа Сар 1 / 7 2 / 8 3 / 9 4 / 10 5 / 11 6 / 12 

Шаардагдах 
хөрөнгө 

Үйл ажиллагаа 

Суурь түвшин Газрын төлбөр, татварын систем 

Шалгуур үзүүлэлт Эрхийн харилцаанд орж байгаа нэгж талбарын тоо 

Хүрэх түвшин Эхний хагас жилд: Тэмдэгтийн хураамж, хураамжийн ногдуулалтыг 

хийж Татварын удирдлагын нэгдсэн системд илгээж, төлөлтийн 
мэдээллийг авсан байна. 

Хүрэх түвшин 
 

Жилийн эцэст: - 

Хэрэгжилт Аймгийн хэмжээнд нийт 263 иргэн аж ахуй нэгж байгууллагын 
эзэмшиж, ашиглаж байгаа газарт тэмдэгтийн хураамж болон 
барьцааны хураамжийн ногдуулалтын нэхэмжлэл үүсгэн татварын 
системд илгээж 3410000 төгрөгийг орон нутгийн орлогод төвлөрүүлж 
ажиллалаа. 

Арга 

хэмжээний 

хэрэгжилт 

Зарцуулсан 

хөрөнгө 

- 

Хүрсэн түвшин Аймгийн хэмжээнд 263 иргэн аж ахуй нэгжид байгууллагад нэхэмжлэл 

үүсгэж 3410000 төгрөгийг төвлөрүүлсэн.  

Төсвийн шууд 

захирагчийн 

үнэлгээ 

 

 
Төрийн үйлчилгээний нэр, төрөл:   Иргэнд/Мэргэжилтэй ажилтанд/Аж ахуйн нэгжид чиглэсэн үйлчилгээ 

№ 2.4.2.4 Зорилтыг хэрэгжүүлэх арга хэмжээ, шалгуур үзүүлэлт, хүрэх түвшин 

Арга 
хэмжээний нэр, 

дугаар 

Гүйцэтгэлийн зорилтыг хэрэгжүүлэх 2.4.2.4-р арга хэмжээ: 
Газрын дуудлага худалдааны анхны үнийг газрын төлбөр, татварын системээр 
бодуулж, Татварын удирдлагын нэгдсэн системд илгээх албан татвар төлөлтийн 
мэдээллийг хүлээн авах ажлыг зохион байгуулах 

Төлөвлөлтийн 
уялдаа: 

ЗГҮАХХАХТ-5.2.4.3 

Гүйцэтгэлийн 
шалгуур 
үзүүлэлт 

Хэрэгжих хугацаа Сар 1 / 7 2 / 8 3 / 9 4 / 10 5 / 11 6 / 12 

Шаардагдах 
хөрөнгө 

Үйл ажиллагаа 

Суурь түвшин Газрын төлбөр, татварын систем 

Шалгуур үзүүлэлт Газрын дуудлага худалдааны анхны үнэ тооцох нэгж талбарын тоо 

Хүрэх түвшин Эхний хагас жилд: Газрын дуудлага худалдааны анхны үнийг газрын 

төлбөр, татварын системээр бодуулж, Татварын удирдлагын нэгдсэн 
системд илгээсэн байна 

Жилийн эцэст: - 

Хэрэгжилт Газрын дуудлага худалдааны анхны үнийг газрын төлбөр, татварын 
системээр бодуулж, Татварын удирдлагын нэгдсэн системд илгээх 
талбарыг  ГЗБГЗЗГ-аас Татварын Ерөнхий газарт гаргаж өгсөн 
боловч тайлант онд уг ажил хэрэгжиж эхлээгүй. 2018 оноос хойш 
газар эзэмших эрх шилжсэн нэгж талбаруудын мэдээллийг  Татварын 
ерөнхий газарт ГЗБГЗЗГ-аас  хүргүүлсэн. 
Хүн амын орлогын албан татварын тухай хуулийн дагуу газар 
эзэмших эрх шилжсэн 41 нэгж талбарын дуудлага худалдааны анхны 
үнийг бодож аймгийн Татварын хэлтэст хүргүүлсэн.  

Арга 

хэмжээний 

хэрэгжилт 

Зарцуулсан 

хөрөнгө 

- 

Хүрсэн түвшин 41 нэгж талбарын дуудлага худалдааны анхны үнийг бодож аймгийн 

Татварын хэлтэст хүргүүлсэн. 

Төсвийн шууд  
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захирагчийн 

үнэлгээ 

 
Төрийн үйлчилгээний нэр, төрөл:   Иргэнд  /  Мэргэжилтэй ажилтанд  /  Аж ахуйн нэгжид чиглэсэн үйлчилгээ 

№ 2.4.2.5 Зорилтыг хэрэгжүүлэх арга хэмжээ, шалгуур үзүүлэлт, хүрэх түвшин 

Арга 
хэмжээний нэр, 

дугаар 

Гүйцэтгэлийн зорилтыг хэрэгжүүлэх 2.4.2.5-р арга хэмжээ: 
Газрын татвар, төлбөрийн мэдээллийн санд газрын татвар, төлбөрийн өмнөх оны 
мэдээллийг нөхөн оруулах ажлыг зохион байгуулах, хяналт тавих 

Төлөвлөлтийн 
уялдаа: 

Газрын төлбөрийн тухай хууль 10.1 

Гүйцэтгэлийн 
шалгуур 
үзүүлэлт 

Хэрэгжих хугацаа Сар 1 / 7 2 / 8 3 / 9 4 / 10 5 / 11 6 / 12 

Шаардагдах 
хөрөнгө 

Үйл ажиллагаа 

Суурь түвшин Газрын төлбөр, татварын систем 

Шалгуур үзүүлэлт Нөхөн оруулсан нэгж талбарын тоо 

Хүрэх түвшин Эхний хагас жилд: Аймгийн хэмжээнд нэгж талбаруудын 2014-2019 

оны газрын татвар, төлбөрийн мэдээллийг нөхөн оруулсан байна. 

Жилийн эцэст: - 

Хэрэгжилт Иргэн, аж ахуй нэгж, байгууллагын 2016-2019 оны газрын төлбөрийн 

төлөлтийн судалгааг аймгийн хэмжээнд нэгтгэн Кадастрын хэлтэст 

файлаар хугацаанд нь хүргүүлж Газрын татвар, төлбөрийн 

мэдээллийн санд оруулсан. Мөн судалгааг аймгийн Татварын хэлтэст 

хүргүүлж 1200511852258 дугаартай 61 сая төгрөгний нэхэмжлэхийг 

үүсгэснээс 23,808,791 төгрөгийг төвлөрүүлж 37,192,562 төгрөгний 

үлдэгдэлтэй байна. 

Арга 

хэмжээний 

хэрэгжилт 

Зарцуулсан 

хөрөнгө 

- 

Хүрсэн түвшин Судалгааг хүргүүлж 61 сая төгрөгний нэхэмжлэхийг үүсгэснээс 

23,808,791 төгрөгийг төвлөрүүлсэн. 

Төсвийн шууд 

захирагчийн 

үнэлгээ 

 

 
Төрийн үйлчилгээний нэр, төрөл:   Иргэнд  /  Мэргэжилтэй ажилтанд  /  Аж ахуйн нэгжид чиглэсэн үйлчилгээ 

№ 2.4.2.6 Зорилтыг хэрэгжүүлэх арга хэмжээ, шалгуур үзүүлэлт, хүрэх түвшин 

Арга 
хэмжээний нэр, 

дугаар 

Гүйцэтгэлийн зорилтыг хэрэгжүүлэх 2.4.2.6-р арга хэмжээ: 
Газрын татвар, төлбөрийн ногдуулалт, төлөлтийн мэдээллийг газрын мэдээллийн 
сангийн цахим /www.egazar.gov.mn/ сайтаар нээлттэй хүргэх  

Төлөвлөлтийн 
уялдаа: 

ЗГҮАХХАХТ-5.2.4.3 

Гүйцэтгэлийн 
шалгуур 
үзүүлэлт 

Хэрэгжих хугацаа Сар 1 / 7 2 / 8 3 / 9 4 / 10 5 / 11 6 / 12 

Шаардагдах 
хөрөнгө 

Үйл ажиллагаа 

Суурь түвшин Газрын төлбөр, татварын систем 

Шалгуур үзүүлэлт 20815 нэгж талбарын мэдээлэл  

Хүрэх түвшин Эхний хагас жилд: Ногдуулалт, төлөлтийн мэдээллийг газрын 

мэдээллийн сангийн цахим /www.egazar.gov.mn/ сайтаар нээлттэй 
хүргэж байгаа талаар иргэдэд сурталчилсан байна. 

Жилийн эцэст: - 

Хэрэгжилт Аймгийн хэмжээнд иргэн аж ахуйн нэгж байгууллагын эзэмшиж буй  
6238 нэгж талбарын газрын төлбөр, иргэнд өмчлүүлсэн 14695 нэгж 
талбарын газрын татвар, төлбөрийн ногдуулалт, төлөлтийн 
мэдээллийг газрын мэдээллийн сангийн цахим www.egazar.gov.mn 

сайтаар болон egazar аппликейшн ашиглан төлөх, харах нөхцөл 
бүрэн бүрдсэн.   
Энэ талаарх мэдээллийг байгууллагын цахим хуудас  /www. 
dundgovi.gazar.gov.mn/, байгууллагын фэйсбүүк хуудас болон 
байгууллагын коридорт байрлах дэлгэцээр шторкуудыг байнга цацаж 
иргэдэд сурталчилж байна.  

Арга 

хэмжээний 

хэрэгжилт 

Зарцуулсан 

хөрөнгө 

- 

Хүрсэн түвшин Цахим сайт, дэлгэц болон мэдээллийн самбарт байршуулж, гарын 
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авлага бэлтгэж сурталчилж байна. 

Төсвийн шууд 

захирагчийн 

үнэлгээ 

 

Гүйцэтгэлийн зорилт №2.4.3. Газрын үнэлгээний системийг нэвтрүүлэх 

Төрийн үйлчилгээний нэр, төрөл:   Иргэнд/Мэргэжилтэй ажилтанд/Аж ахуйн нэгжид чиглэсэн үйлчилгээ 

№ 2.4.3.3 Зорилтыг хэрэгжүүлэх арга хэмжээ, шалгуур үзүүлэлт, хүрэх түвшин 

Арга 
хэмжээний нэр, 

дугаар 

Гүйцэтгэлийн зорилтыг хэрэгжүүлэх 2.4.3.3-р арга хэмжээ: 
Газрын зах зээлийн үнийн мэдээллийг Газрын үнэлгээний системд оруулах, дүн 
шинжилгээ хийх 

Төлөвлөлтийн 
уялдаа: 

ЗГҮАХХАХТ-5.2.4.3 

Гүйцэтгэлийн 
шалгуур 
үзүүлэлт 

Хэрэгжих хугацаа Сар 1 / 7 2 / 8 3 / 9 4 / 10 5 / 11 6 / 12 

Шаардагдах 
хөрөнгө 

Үйл ажиллагаа 

Суурь түвшин Газрын үнэлгээний систем 

Шалгуур үзүүлэлт Эрх шилжсэн нэгж талбарын тоогоор цуглуулсан үнийн мэдээ 

Хүрэх түвшин Эхний хагас жилд: Газрын зах зээлийн үнийн мэдээллийг Газрын 

үнэлгээний системд оруулж, дүн шинжилгээ хийсэн байна. 

Жилийн эцэст: - 

Хэрэгжилт Газрын үнэлгээний системийн сургалтыг Нийслэл болон 21 аймгийн 
Газрын төлбөр, үнэлгээ, татварын асуудал хариуцсан 
мэргэжилтнүүдэд ГЗБГЗЗГ-аас зохион байгуулсан сургалтад 
хамрагдаж 2018 оноос хойш цахим биржид бүртгэсэн үнийн 
мэдээллийг засварлан кадастрын мэдээллийн сантай холбож нийт 
151 үнийн мэдээг Газрын үнэлгээний цахим системд  оруулсан.  
2017-2020 онд газрын биржийн цахим системд 1017 зах зээлийн 
үнийн мэдээ бүртгэсэн байна.  2020 онд цахим биржид 69 үнийн 
мэдээ бүртгэсний 39 нь газар эзэмших эрх шилжүүлэх хүсэлт 
ирүүлсний дагуу үнийн мэдээг системд бүртгэсэн.  
Газрын үнэлгээний системд Сайнцагаан сумын үнэлгээнд нөлөөлөх 
Хот тосгон бусад суурины газрын хүрээлэн буй орчин, инженерийн 
дэд бүтэц, үйлчилгээ, нийгмийн дэд бүтэц гэсэн 4 хүчин зүйлийг 
уншуулан масс үнийг тооцоолсон боловч 1м2 газрын үнэлгээ хэт 
өндөр гарч байна.   

Арга 

хэмжээний 

хэрэгжилт 

Зарцуулсан 

хөрөнгө 

- 

Хүрсэн түвшин 69 нэгж талбарын үнийн мэдээг цахим бирж системд бүртгэсэн. 

Төсвийн шууд 

захирагчийн 

үнэлгээ 

 

Гүйцэтгэлийн зорилт №2.4.4. Газрын биржийн цахим системийн хөгжүүлэлт хийх 

Төрийн үйлчилгээний нэр, төрөл: Иргэнд/Мэргэжилтэй ажилтанд/Аж ахуйн нэгжид чиглэсэн үйлчилгээ 

№ 2.4.4.1 Зорилтыг хэрэгжүүлэх арга хэмжээ, шалгуур үзүүлэлт, хүрэх түвшин 

Арга 
хэмжээний нэр, 

дугаар 

Гүйцэтгэлийн зорилтыг хэрэгжүүлэх 2.4.4.1-р арга хэмжээ: 
Газрын биржийн цахим системээр газар өмчлөх, эзэмших, ашиглах эрхийн дуудлага 
худалдаа зохион байгуулах. 

Төлөвлөлтийн 
уялдаа: 

ЗГҮАХХАХТ-5.2.4.3, Газрын тухай хууль-23.2.7 

Гүйцэтгэлийн 
шалгуур 
үзүүлэлт 

Хэрэгжих хугацаа Сар 1 / 7 2 / 8 3 / 9 4 / 10 5 / 11 6 / 12 

Шаардагдах 
хөрөнгө 

Үйл ажиллагаа 

Суурь түвшин Газрын биржийн цахим системээр зохион байгуулах боломж бүрдсэн. 

Шалгуур үзүүлэлт Тухайн жилийн төлөвлөгөөнд тусгагдсан нэгж талбарын тоо 

Хүрэх түвшин Эхний хагас жилд: Тухайн жилийн төлөвлөгөөгөөр батлагдсан газарт 

дуудлага худалдаа зохион байгуулсан байна. 

Жилийн эцэст: Тухайн жилийн төлөвлөгөө болон төлөвлөгөөний 

тодотголоор батлагдсан газарт дуудлага худалдаа зохион байгуулсан 
байна. 

Хэрэгжилт Сумдын тухайн жилийн газар зохион байгуулалтын төлөвлөгөөнд 
дуудлага худалдаагаар олгох 63 байршлыг газар зохион 
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байгуулалтын төлөвлөлтийн мэдээллийн санд төлөвлөснөөс  аймгийн 
хэмжээнд 63 байршилд 88 удаа цахим бирж /www.mle.mn/ системээр 
зохион байгуулсан. Орон нутгийн орлогод 171 сая төгрөг 
төвлөрүүлэхээс 214 сая төгрөгийг  төвлөрүүлээд байна. Тайлант онд 
танхимаар дуудлага худалдаа зохион байгуулаагүй болно. 

Арга 

хэмжээний 

хэрэгжилт 

Зарцуулсан 

хөрөнгө 

- 

Хүрсэн түвшин 63 байршилд 88 удаа газар эзэмшүүлэх дуудлага худалдааг цахимаар 

зохион байгуулж 214 сая төгрөг төвлөрүүлсэн. 

Төсвийн шууд 

захирагчийн 

үнэлгээ 

 

  
Төрийн үйлчилгээний нэр, төрөл:   Иргэнд/Мэргэжилтэй ажилтанд/Аж ахуйн нэгжид чиглэсэн үйлчилгээ 

№ 2.4.4.2 Зорилтыг хэрэгжүүлэх арга хэмжээ, шалгуур үзүүлэлт, хүрэх түвшин 

Арга 
хэмжээний нэр, 

дугаар 

Гүйцэтгэлийн зорилтыг хэрэгжүүлэх 2.4.4.2-р арга хэмжээ: 
Газрын биржийн цахим системээр газар эзэмших, ашиглах эрхийн төсөл сонгон 
шалгаруулалт зохион байгуулах 

Төлөвлөлтийн 
уялдаа: 

ЗГҮАХХАХТ-5.2.4.3, Газрын тухай хууль-23.2.7 

Гүйцэтгэлийн 
шалгуур 
үзүүлэлт 

Хэрэгжих хугацаа Сар 1 / 7 2 / 8 3 / 9 4 / 10 5 / 11 6 / 12 

Шаардагдах 
хөрөнгө 

Үйл ажиллагаа 

Суурь түвшин Газрын биржийн цахим системээр зохион байгуулах боломж бүрдсэн. 

Шалгуур үзүүлэлт Тухайн жилийн төлөвлөгөөнд тусгагдсан нэгж талбарын тоо 

Хүрэх түвшин Эхний хагас жилд: Тухайн жилийн төлөвлөгөөгөөр батлагдсан газарт 

төсөл сонгон шалгаруулалт зохион байгуулсан байна. 

Хүрэх түвшин 
 
 
 

Хэрэгжилт 

Жилийн эцэст: Тухайн жилийн төлөвлөгөө болон төлөвлөгөөний 

тодотголоор батлагдсан газарт төсөл сонгон шалгаруулалт зохион 
байгуулсан байна. 

2020 онд тус аймагт төсөл сонгон шалгаруулалт зохион 
байгуулагдаагүй болно. 

Арга 

хэмжээний 

хэрэгжилт 

Зарцуулсан 

хөрөнгө 

- 

Хүрсэн түвшин 2020 онд тус аймагт төсөл сонгон шалгаруулалт зохион 

байгуулагдаагүй 

  

  
Төрийн үйлчилгээний нэр, төрөл:   Иргэнд/Мэргэжилтэй ажилтанд/Аж ахуйн нэгжид чиглэсэн үйлчилгээ 

№ 2.4.4.3 Зорилтыг хэрэгжүүлэх арга хэмжээ, шалгуур үзүүлэлт, хүрэх түвшин 

Арга 
хэмжээний нэр, 

дугаар 

Гүйцэтгэлийн зорилтыг хэрэгжүүлэх 2.4.4.3-р арга хэмжээ: 
Газрын биржийн цахим програм хангамжаар дамжуулан газар, үл хөдлөх хөрөнгийн 
зах зээлийн үнийн мэдээ цуглуулах, олон нийтэд үйлчлэх. 

Төлөвлөлтийн 
уялдаа: 

ЗГҮАХХАХТ-5.2.4.3 

Гүйцэтгэлийн 
шалгуур 
үзүүлэлт 

Хэрэгжих хугацаа Сар 1 / 7 2 / 8 3 / 9 4 / 10 5 / 11 6 / 12 

Шаардагдах 
хөрөнгө 

Үйл ажиллагаа 

Суурь түвшин 2019 онд Газрын биржийн цахим системд 109 үнийн мэдээ 
бүртгэгдсэн. 

Шалгуур үзүүлэлт Эрх шилжсэн нэгж талбарын тоогоор үнийн мэдээ нэмж бүртгэнэ. 

Хүрэх түвшин Эхний хагас жилд: Цуглуулсан газар, үл хөдлөх хөрөнгийн зах 

зээлийн үнийн мэдээнд дүн шинжилгээ хийж, олон нийтэд нээлттэй 
болгосон байна. 

Жилийн эцэст: Цуглуулсан газар, үл хөдлөх хөрөнгийн зах зээлийн 

үнийн мэдээнд дүн шинжилгээ хийж, олон нийтэд нээлттэй болгосон 
байна. 

Хэрэгжилт Аймгийн хэмжээнд нийт 69 үнийн мэдээг цахим бирж системд 
бүртгэсний 39 нь газар эзэмших эрх шилжүүлэх хүсэлт ирүүлсний 
дагуу  цахим бирж системд бүртгэсэн. Тус аймгийн хувьд газар 
өмчлөх эрхээ шилжүүлж байгаа иргэд тус байгууллагаар дамжихгүй 
Улсын бүртгэлийн хэлтсээс газар өмчлөх гэрчилгээг шилжүүлэн  

өгдөг. Манай байгууллагаас газар өмчлөх эрхээ шилжүүлж байгаа 

http://www.mle.mn/
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иргэдийн газрын мэдээллийг тус байгууллага руу явуулж үнийн 
мэдээг бүртгүүлсний дараа газар өмчлөх эрхийг шилжүүлж 
байх талаар Улсын бүртгэлийн хэлтэст 2 удаа албан бичиг 
хүргүүлсэн боловч иргэдийн мэдээллийг өгөх боломжгүй гэсэн 
хариу ирүүлсэн.  
2020 онд 69 үнийн мэдээг бүртгэснээс  үл хөдлөх эд хөрөнгөгүй газар 
59 нэгж талбар, үл хөдлөх эд хөрөнгөтэй 10 нэгж талбарын газар 
бүртгэгдээд байна. 
Үүнээс гэр бүлийн хэрэгцээний 120-2500м2 хэмжээтэй хоосон газар 51 
бүртгэгдэж, хамгийн өндөр үнээр борлуулагдсан нь 57,000,000 төгрөг, 
1 м.кв-ын дундаж үнэлгээ нь 8316 төгрөг, хамгийн бага үнэлгээ нь 
500,000 төгрөгөөр арилжаалагдсан байна. Тус ангилалын хувьд 
үнэлгээнд нөлөөлж буй хүчин зүйл нь газар ашиглалтын хэлбэр 
эзэмшил, өмчлөл эсэх, газрын байршил зэргээс хамаарч харилцан 
адилгүй байна.  
Худалдаа бүх төрлийн үйлчилгээний зориулалттай газрын үнэлгээнд 
гол нөлөөлж буй хүчин зүйл нь байршил, үл хөдлөх хөрөнгөтэй 
эсэхээс шалтгаалж байна. Үл хөдлөх хөрөнгө бүхий худалдаа бүх 
төрлийн үйлчилгээний газрын хамгийн өндөр үнээр борлуулагдсан нь 
70,000,000 төгрөг, хамгийн бага үнэлгээ нь 3,000,000 төгрөг, 1м.кв 
газрын дундаж үнэлгээ нь 138.900 төгрөг байна. Үл хөдлөх хөрөнгөгүй 
худалдаа бүх төрлийн үйлчилгээний газрын хамгийн өндөр үнээр 
борлуулагдсан нь 15,000,000 төгрөг, хамгийн бага үнэлгээ нь 
3,000,000 төгрөг, 1м.кв газрын дундаж үнэлгээ нь 14,700 төгрөг байна. 

Арга 

хэмжээний 

хэрэгжилт 

Зарцуулсан 

хөрөнгө 

- 

Хүрсэн түвшин 69 газрын зах зээлийн үнийн мэдээг цуглуулж цахим биржид 

/www.mle.mn/ бүртгэсэн. 

Төсвийн шууд 

захирагчийн 

үнэлгээ 

 

  

2.5.ОРОН ЗАЙН МЭДЭЭЛЭЛ, ТЕХНОЛОГИ 

Гүйцэтгэлийн зорилт №2.5.1. Салбарын хэмжээнд сүлжээ, техник, программ хангамж, системийн хэвийн, 
аюулгүй, найдвартай үйл ажиллагааг хангах 

Төрийн үйлчилгээний нэр, төрөл: Иргэнд/Мэргэжилтэй ажилтанд/Аж ахуйн нэгжид чиглэсэн үйлчилгээ 

№2.5.1.1 Зорилтыг хэрэгжүүлэх арга хэмжээ, шалгуур үзүүлэлт, хүрэх түвшин 

Арга 
хэмжээний 
нэр, дугаар 

Гүйцэтгэлийн зорилтыг хэрэгжүүлэх 2.5.1.1-р арга хэмжээ 
Тоон мэдээлэл дамжуулах байнгын холболт, интернэтийн сүлжээний аюулгүй байдал, 
хэвийн, тасралтгүй, найдвартай ажиллагааг хангах 

Төлөвлөлтийн 
уялдаа:  

MУТХҮБ-2030 -ын 2.1.5. Дэд бүтцийн салбарыг хөгжүүлэх 5 дугаар 
зорилт,  ЗГҮАХХАХТ-ний 2.81.9, ТБСТББ 2.3.8, 8.1.2 

Гүйцэтгэлийн 
шалгуур 
үзүүлэлт 

 

Хэрэгжих хугацаа Сар 1 / 7 2 / 8 3 / 9 4 / 10 5 / 11 6 / 12 

Шаардагдах 
хөрөнгө 

Үйл ажиллагаа 

Суурь түвшин Аймгийн ГХБХБГ тоон мэдээлэл дамжуулах байнгын холболтод 
холбогдсон. ГХБХБГ, 15 сум интернэтийн сүлжээнд холбогдсон. 

Шалгуур 
үзүүлэлт 

Аймгийн байнгын ажиллагаатай хиймэл дагуулын мэдээ хүлээн авах 
станц, Газрын даамал VPN тусгаарласан сүлжээ болон интернэт хэвийн 
ажилласан байна. 

Хүрэх түвшин 
 

 

Эхний хагас жилд: Тоон мэдээ дамжуулах сүлжээ хэвийн, найдвартай, 

доголдолгүй, аюулгүй ажилласан байна. 

Жилийн эцэст: Тоон мэдээ дамжуулах сүлжээ хэвийн, найдвартай, 

доголдолгүй, аюулгүй ажилласан байна. 

Хэрэгжилт Байгууллагын дотоод сүлжээ болон ГЗБГЗЗГазартай холбогдсон тоон 
мэдээлэл дамжуулах байнгын холболтын VPN сүлжээ, хиймэл дагуулын 
мэдээ хүлээн авах станц болон сумдын даамлуудад ашиглагдаж буй гэр 
интернет төхөөрөмжийн хэвийн үйл ажиллагааг ханган, шаардлагатай 
тохиолдолд ГЗБГЗЗГ-ын ОЗМТХэлтэс болон Unitel-тэй холбогдож, 
шаардлагатай арга хэмжээг цаг алдалгүй авч ажилладаг. 

Арга 
хэмжээний 

Зарцуулсан 
хөрөнгө 

- 

http://www.mle.mn/
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хэрэгжилт Хүрсэн түвшин Сүлжээний хэвийн үйл ажиллагаа хэвийн тасралтгүй ажиллаж байна. 

Төсвийн шууд 
захирагчийн 

үнэлгээ 

 

 
Төрийн үйлчилгээний нэр, төрөл: Иргэнд/Мэргэжилтэй ажилтанд/Аж ахуйн нэгжид чиглэсэн үйлчилгээ 

№2.5.1.2 Зорилтыг хэрэгжүүлэх арга хэмжээ, шалгуур үзүүлэлт, хүрэх түвшин 

Арга 

хэмжээний 

нэр, дугаар 

Гүйцэтгэлийн зорилтыг хэрэгжүүлэх 2.5.1.2-р арга хэмжээ 

Байгууллагад хэрэглэгдэж буй техник, программ хангамжийн хэвийн, тасралтгүй, 

найдвартай ажиллагааг хангах, шаардлагатай тохиолдолд засвар үйлчилгээ хийх 

Төлөвлөлтийн 
уялдаа:  

MУТХҮБ-2030 -ын 2.1.5. Дэд бүтцийн салбарыг хөгжүүлэх 5 дугаар 
зорилтыг хэрэгжүүлэх арга хэмжээ, ЗГҮАХХАХТ-ний 2.81.9, ТБСТББ 
2.3.8, 8.1.2 

Гүйцэтгэлийн 

шалгуур 

үзүүлэлт 

Хэрэгжих хугацаа Сар 1 / 7 2 / 8 3 / 9 4 / 10 5 / 11 6 / 12 

Шаардагдах 
хөрөнгө 

Үйл ажиллагаа 

Суурь түвшин Байгууллагын дотоод болон мэдээллийн системийн ажиллагаа хэвийн. 

Шалгуур 
үзүүлэлт 

Техник, программ хангамжийн хэвийн, тасралтгүй, найдвартай 
ажиллагаа 

Хүрэх түвшин Эхний хагас жилд: Байгууллагын дотоод болон мэдээллийн системийн 

ажиллагаа хэвийн байх 

Жилийн эцэст: Байгууллагын дотоод болон мэдээллийн системийн 

ажиллагаа хэвийн байх 

Хэрэгжилт ГЗБГЗЗГ-ын даргын 2019 оны 6 дугаар сарын 12-ны өдрийн А/118 
дугаар тушаалаар батлагдсан “Байгууллагад мэдээллийн технологийг 
ашиглах журам”-ын дагуу байгууллагад ашиглагдаж буй компьютер, 
түүний дагалдах тоног төхөөрөмжүүдэд бүртгэл үүсгэн,  эвдрэл гэмтэл, 
хэвийн ажиллагаа алдагдсан тохиолдолд засвар үйлчилгээг хийн тухай 
бүр техник хангамжийн карт хөтлөн ажиллалаа. Тайлант онд техник 
хангамжийн картын бүртгэлд 12 компьютер бүртгэн үйлдлийн системийг 
шинээр суулган, шаардлагатай программ хангамжийг суулгасан. 

Арга 

хэмжээний 

хэрэгжилт 

Зарцуулсан 
хөрөнгө 

- 

Хүрсэн түвшин 12 компьютерийн үйлдлийн системийг шинэчилсэн доголдол байхгүй 
ажиллаж байна. 

Төсвийн шууд 

захирагчийн 

үнэлгээ 

 

 

Төрийн үйлчилгээний нэр, төрөл: Иргэнд/Мэргэжилтэй ажилтанд/Аж ахуйн нэгжид чиглэсэн үйлчилгээ 

№2.5.1.3 Зорилтыг хэрэгжүүлэх арга хэмжээ, шалгуур үзүүлэлт, хүрэх түвшин 

Арга 
хэмжээний 
нэр, дугаар 

Гүйцэтгэлийн зорилтыг хэрэгжүүлэх 2.5.1.3-р арга хэмжээ 
Байгууллагын мэдээллийн системийн аюулгүй байдал, хэвийн, тасралтгүй, найдвартай 
ажиллагаа хангах 

Төлөвлөлтийн 
уялдаа:  

MУТХҮБ-2030 -ын 2.1.5. Дэд бүтцийн салбарыг хөгжүүлэх 5 дугаар 
зорилтыг хэрэгжүүлэх арга хэмжээ, ЗГҮАХХАХТ-ний 2.81.9, ТБСТББ 2.3.8, 
8.1.2 

Гүйцэтгэлийн 
шалгуур 
үзүүлэлт 

Хэрэгжих хугацаа Сар 1 / 7 2 / 8 3 / 9 4 / 10 5 / 11 6 / 12 

Шаардагдах 
хөрөнгө 

Үйл ажиллагаа 

Суурь түвшин Байгууллагын дотоод болон мэдээллийн системийн ажиллагаа хэвийн. 

Шалгуур үзүүлэлт Салбарын мэдээллийн системийн аюулгүй байдал, хэвийн, тасралтгүй, 
найдвартай ажиллагаа 

Хүрэх түвшин Эхний хагас жилд: Салбарын мэдээллийн системийн аюулгүй байдал 

хангагдаж хэвийн ажилласан байх 

Жилийн эцэст: Security Certified Хорт код эсэргүүцэгч программ хангамж 

шинэчилсэн байх,  
Мэдээллийн системийн аюулгүй байдал хангагдаж хэвийн ажилласан 
байх 

Хэрэгжилт Байгууллагад ашиглагдаж буй  мэдээллийн системийн хэвийн, тасралтгүй 
ажиллагааг ханган, доголдол гарсан тохиолдолд тухай бүр арга хэмжээ 
авч ажиллаж байна. Security Certified Хорт код эсэргүүцэгч программ 
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хангамжийг байгууллагын 27 албан хаагчдын компьютерт шинэчилсэн. 

Арга 
хэмжээний 
хэрэгжилт 

Зарцуулсан 
хөрөнгө 

- 

Хүрсэн түвшин Мэдээллийн систем хэвийн, тасралтгүй ажиллаж байна. 27 албан 

хаагчдын компьютерт Security Certified Хорт код эсэргүүцэгч программ 

хангамж шинэчилсэн. 

Төсвийн шууд 

захирагчийн 

үнэлгээ 

 

 

 

2.6.АРХИВ, МЭДЭЭЛЛИЙН ТӨВ 

Гүйцэтгэлийн зорилт №2.6.1. Салбарын архивын баримтаар хэрэглэгчдэд үйлчлэх 

Төрийн үйлчилгээний нэр, төрөл: Иргэнд/Мэргэжилтэй ажилтанд/Аж ахуйн нэгжид чиглэсэн үйлчилгээ 

№ 2.6.1.1. Зорилтыг хэрэгжүүлэх арга хэмжээ, шалгуур үзүүлэлт, хүрэх түвшин 

Арга 
хэмжээний 
нэр, дугаар 

Гүйцэтгэлийн зорилтыг хэрэгжүүлэх 2.6.1.1-р арга хэмжээ: 
Архивын баримтаар байгууллага, иргэдэд цахим үйлчилгээ үзүүлэх, лавлагаа мэдээлэл 
олгох 

Төлөвлөлтийн 
уялдаа:  

ГЗБГЗЗГ-ын ҮАСЗББӨХ 2.5.6.а, 2.5.6.б, 3.12.1-3.12.5 
“Үндэсний хөтөлбөрийн хэрэгжилтийг эрчимжүүлэх зарим арга хэмжээний 
тухай” Засгийн газрын 2017 оны 01 дүгээр сарын 04-ний 4 тоот тогтоол; 
“Цахим засаг” үндэсний хөтөлбөр /Засгийн газрын 2012 оны 101 дүгээр 
тогтоол/-ийн 5.3.3 

Гүйцэтгэлийн 
шалгуур 
үзүүлэлт 

Хэрэгжих хугацаа Сар 1 / 7 2 / 8 3 / 9 4 / 10 5 / 11 6 / 12 

Шаардагдах 
хөрөнгө 

Үйл ажиллагаа 

Суурь түвшин 2019 онд архивын баримтаар байгууллага, аж ахуйн нэгж, иргэн болон 
байгууллагын дотоодын үйл ажиллагаанд  үйлчилгээ үзүүлсэн. 

Шалгуур үзүүлэлт Ирүүлсэн хүсэлтийн дагуу үйлчилгээ үзүүлэх 

Хүрэх түвшин Эхний хагас жилд: Цаасан болон цахим баримтаар үйлчилгээ үзүүлсэн 

байна. 

Жилийн эцэст: Цаасан болон цахим баримтаар үйлчилгээ үзүүлсэн 

байна. 

Хэрэгжилт Байгууллагын архивд хадгалагдаж буй баримтаар иргэдэд болон 
байгууллагад үйлчилгээ үзүүлэн архиваас олгосон баримтын хуулбарын 
бүртгэл, дотоод ажлын хэрэгцээнд ашиглуулахаар олгосон баримтын 
бүртгэлийг тогтмол хөтөлдөг. Тайлант онд цаасан баримтаар дотоод 
ажлын хэрэгцээнд 154 удаа, иргэнд 27 удаагийн лавлагаа мэдээлэл өгсөн. 

Мөн аймгийн Захиргааны хэргийн анхан шатны шүүхээс ирүүлсэн 
хүсэлтийн дагуу 4 удаа нотлох баримт хүргүүлж архивын баримтаар 
үйлчилгээ үзүүлсэн. 

Арга 

хэмжээний 

хэрэгжилт 

Зарцуулсан 

хөрөнгө 

- 

Хүрсэн түвшин Нийт 185 удаа архивын баримтаар үйлчилгээ үзүүлсэн. 

Төсвийн шууд 

захирагчийн 

үнэлгээ 

 

Гүйцэтгэлийн зорилт №2.6.2. Архивын үйл ажиллагааг мэргэжил арга зүйгээр хангах 

Төрийн үйлчилгээний нэр, төрөл: Иргэнд/Мэргэжилтэй ажилтанд/Аж ахуйн нэгжид чиглэсэн үйлчилгээ 

№ 2.6.2.1. Зорилтыг хэрэгжүүлэх арга хэмжээ, шалгуур үзүүлэлт, хүрэх түвшин 

Арга 
хэмжээний 
нэр, дугаар 

Гүйцэтгэлийн зорилтыг хэрэгжүүлэх 2.6.2.1-р арга хэмжээ: 
Аймгуудын төрийн архивт хадгалагдаж байгаа газрын салбарын холбогдолтой 
баримтын судалгаа хийх 

Төлөвлөлтийн 
уялдаа:  

ГЗБГЗЗГ-ын ҮАСЗББӨХ 2.5.6.в, 3.12.1 

Гүйцэтгэлийн 
шалгуур 
үзүүлэлт 

Хэрэгжих хугацаа Сар 1 / 7 2 / 8 3 / 9 4 / 10 5 / 11 6 / 12 

Шаардагдах 
хөрөнгө 

Үйл ажиллагаа 

Суурь түвшин Аймгийн ГХБХБГ-ын үйл ажиллагаатай холбоотой байнга хадгалах 
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баримтууд аймгийн Засаг даргын тамгын газрын төрийн архивт 
хадгалагдаж байна. 

Шалгуур үзүүлэлт Судалгаа 

Хүрэх түвшин Эхний хагас жилд: Аймгуудын Засаг даргын тамгын газрын төрийн 

архивт хадгалагдаж байгаа газрын салбарын холбогдолтой баримтын 
судалгааг хийхэд ГЗБГЗЗГ-ын Архив, мэдээллийн төвд дэмжлэг үзүүлэн 
хамтарч ажиллана. 

Жилийн эцэст: Аймгуудын Засаг даргын тамгын газрын төрийн архивт 

хадгалагдаж байгаа газрын салбарын холбогдолтой баримтын судалгааг 
хийхэд ГЗБГЗЗГ-ын Архив, мэдээллийн төвд дэмжлэг үзүүлэн хамтарч 
ажиллана. 
Хийсэн судалгааны үр дүнгийн ГЗБГЗЗГ-аас ирүүлсэн маягтын дагуу 
гаргаж хүргүүлнэ.  

Хэрэгжилт Манай байгууллага нь аймгийн Засаг даргын тамгын газрын төрийн 
архивт хөмрөг үүсгэгчээр бүртгэгдээгүй бөгөөд аймгийн ЗДТГ-ын төрийн 
архивт хадгалагдаж байгаа газрын харилцааны салбарын холбогдолтой 
удирдлагын болон зураг төслийн баримт байхгүй талаар байгууллагын 
2020 оны 4 дүгээр сарын 22-ны өдрийн 1/176 дугаар албан бичгээр 
ГЗБГЗЗГазарт хүргүүлсэн. 

Арга 

хэмжээний 

хэрэгжилт 

Зарцуулсан 

хөрөнгө 

- 

Хүрсэн түвшин Аймгийн ЗДТГ-ын төрийн архивт хадгалагдаж байгаа газрын харилцааны 

салбарын холбогдолтой удирдлагын болон зураг төслийн баримт байхгүй 

болно. 

Төсвийн шууд 

захирагчийн 

үнэлгээ 

 

 
Гүйцэтгэлийн зорилт №2.6.3. Төрийн болон албаны нууцыг хадгалж, хамгаалах 

Төрийн үйлчилгээний нэр, төрөл: Иргэнд/Мэргэжилтэй ажилтанд/Аж ахуйн нэгжид чиглэсэн үйлчилгээ 

№2.6.3.1. Зорилтыг хэрэгжүүлэх арга хэмжээ, шалгуур үзүүлэлт, хүрэх түвшин 

Арга 
хэмжээний 
нэр, дугаар 

Гүйцэтгэлийн зорилтыг хэрэгжүүлэх 2.6.3.1-р арга хэмжээ: 
Төрийн болон албаны нууцыг хадгалж хамгаалах, хяналт тавих 

Төлөвлөлтийн 
уялдаа:  

ГЗБГЗЗГ-ын ҮАСЗББӨХ 2.5.6.в, 3.12.8 

Гүйцэтгэлийн 
шалгуур 
үзүүлэлт 

Хэрэгжих хугацаа Сар 1 / 7 2 / 8 3 / 9 4 / 10 5 / 11 6 / 12 

Шаардагдах 
хөрөнгө 

Үйл ажиллагаа 

Суурь түвшин 2019 онд Төрийн болон албаны нууцын хадгалалт, хамгаалалтын 
чиглэлээр явуулсан үйл ажиллагааны мэдээг ГЗБГЗЗГ-т хүргүүлсэн. 

Шалгуур үзүүлэлт 1 мэдээ 

Хүрэх түвшин 
 
 

Эхний хагас жилд: - 

Жилийн эцэст: Төрийн болон албаны нууцын хадгалалт, хамгаалалтын 

чиглэлээр 2020 онд хэрэгжүүлсэн ажлын мэдээг ТЕГ-ын орон нутгийн 
тагнуулын газар, хэлтэс, ГЗБГЗЗГ-т хүргүүлсэн байна. 

Хэрэгжилт ТЕГ-ын Дундговь аймаг дахь хэлтсийн ажилтан Б.Наранхүүтэй хамтран 
Төрийн болон албаны нууцын тухай хуулийн дагуу хяналт шалгалтыг 2020 
оны 12 дугаар сарын 8-ны өдөр зохион байгуулсан. Шалгалтаар илэрсэн 
зөрчил байхгүй. Тайлант онд шинээр нэмэгдсэн төрийн нууц материал 
байхгүй. Төрийн болон албаны нууцтай танилцах эрх бүхий албан 
тушаалтны жагсаалтад өөрчлөлт ороогүй болно. 

Арга 

хэмжээний 

хэрэгжилт 

Зарцуулсан 

хөрөнгө 

- 

Хүрсэн түвшин 1 мэдээг хуулийн хугацаанд нь хүргүүлсэн. 

Төсвийн шууд 

захирагчийн 

үнэлгээ 

 

 
Төрийн үйлчилгээний нэр, төрөл: Иргэнд / Мэргэжилтэй ажилтанд / Аж ахуйн нэгжид чиглэсэн үйлчилгээ 

№2.6.3.2. Зорилтыг хэрэгжүүлэх арга хэмжээ, шалгуур үзүүлэлт, хүрэх түвшин 

Арга Гүйцэтгэлийн зорилтыг хэрэгжүүлэх 2.6.3.2-р арга хэмжээ: 
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хэмжээний 
нэр, дугаар 

Төрийн болон албаны нууцын тооллого хийх 

Төлөвлөлтийн 
уялдаа:  

ГЗБГЗЗГ-ын ҮАСЗББӨХ 2.5.6.в, 3.12.8 

Гүйцэтгэлийн 
шалгуур 
үзүүлэлт 

Хэрэгжих хугацаа Сар 1 / 7 2 / 8 3 / 9 4 / 10 5 / 11 6 / 12 

Шаардагдах 
хөрөнгө 

Үйл ажиллагаа 

Суурь түвшин 2019 онд ГЗБГЗЗГ-аас зохион байгуулсан Төрийн болон албаны нууцыг 
хадгалж хамгаалах сургалтанд хамрагдсан. 

Шалгуур үзүүлэлт 1 тооллого 

Хүрэх түвшин 
 

Эхний хагас жилд: - 

Хүрэх түвшин 
 

Жилийн эцэст: Аймгийн ГХБХБГ-ын төрийн болон албаны нууцын 

хадгалалт хамгаалалтын үзлэг тооллого хийсэн байна. 
Тооллогын мэдээг ГЗБГЗЗГ-т хүргүүлсэн байна. 

Хэрэгжилт Төрийн болон албаны нууцын тооллого хийж мэдээг хүргүүлсэн. 

Арга 

хэмжээний 

хэрэгжилт 

Зарцуулсан 

хөрөнгө 

 

Хүрсэн түвшин 1 тооллого зохион байгуулж хүргүүлсэн. 

Төсвийн шууд 

захирагчийн 

үнэлгээ 

 

Гүйцэтгэлийн зорилт №2.6.5. Геодезийн хэмжлийн багаж баталгаажуулах 

Төрийн үйлчилгээний нэр, төрөл: Иргэнд/Мэргэжилтэй ажилтанд/Аж ахуйн нэгжид чиглэсэн үйлчилгээ 

№2.6.5.3. Зорилтыг хэрэгжүүлэх арга хэмжээ, шалгуур үзүүлэлт, хүрэх түвшин 

Арга 
хэмжээний 
нэр, дугаар 

Гүйцэтгэлийн зорилтыг хэрэгжүүлэх 2.6.5.3-р арга хэмжээ 
Аймгуудын ГХБХБГ-т хэрэглэж буй геодезийн хэмжлийн багажийг баталгаажуулах 

Төлөвлөлтийн 
уялдаа:  

ГЗБГЗЗГ-ын ҮАСЗББӨХ  2.5.6.д, 3.12.10 

Гүйцэтгэлийн 
шалгуур 
үзүүлэлт 

Хэрэгжих хугацаа Сар 1 / 7 2 / 8 3 / 9 4 / 10 5 / 11 6 / 12 

Шаардагдах 
хөрөнгө 

Үйл ажиллагаа 

Суурь түвшин 2019 онд  аймгийн ГХБХБГ-т хэрэглэж байгаа нийт 3 багажинд 
баталгаажуулалт хийлгэсэн. 

Шалгуур 
үзүүлэлт 

3 багаж 

Хүрэх түвшин Эхний хагас жилд: Геодезийн хэмжлийн 3 багаж баталгаажуулалтыг 

хугацаанд нь хийлгэж гэрчилгээ авсан байна. 

Жилийн эцэст: - 

Хэрэгжилт Байгууллагын үйл ажиллагаанд ашигладаг 2 долгионы GPS, болон 
электрон тахеометрийг 2020 оны 6 дугаар сарын 12-ны өдөр хэмжил 
зүйн лабораториор баталгаажуулсан. 

Арга 

хэмжээний 

хэрэгжилт 

Зарцуулсан 

хөрөнгө 

- 

Хүрсэн түвшин 3 багаж баталгаажсан. 

Төсвийн шууд 

захирагчийн 

үнэлгээ 

 

 

2.7. ХОТ БАЙГУУЛАЛТ 

Гүйцэтгэлийн зорилт №2.7.1. Хот байгуулалтын баримт бичгийн зургийн даалгавар боловсруулах  

Төрийн үйлчилгээний нэр, төрөл: Иргэнд / Мэргэжилтэй ажилтанд / Аж ахуйн нэгжид чиглэсэн үйлчилгээ 

№2.7.1.1. Зорилтыг хэрэгжүүлэх арга хэмжээ, шалгуур үзүүлэлт, хүрэх түвшин 

Арга 

хэмжээний 

нэр, дугаар 

Гүйцэтгэлийн зорилтыг хэрэгжүүлэх 2.7.1.1-р арга хэмжээ:  

Хот байгуулалтын баримт бичгийн зургийн даалгавар боловсруулах 

Төлөвлөлтийн 

уялдаа:  

Хот байгуулалтын тухай хууль 

Гүйцэтгэлийн Хэрэгжих хугацаа Сар 1 / 7 2 / 8 3 / 9 4 / 10 5 / 11 6 / 12 
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шалгуур 

үзүүлэлт 

Шаардагдах 

хөрөнгө 

Үйл ажиллагаа 

Суурь түвшин - 

Шалгуур үзүүлэлт Даалгаварын төсөл 

Хүрэх түвшин Эхний хагас жилд: Даалгаврын төсөл боловсруулж, агентлагтай 

зөвшилцөх 

Хүрэх түвшин 

 

Жилийн эцэст: Даалгаврын төсөл боловсруулж, агентлагтай 

зөвшилцөх 

Хэрэгжилт Баянжаргалан, Хулд сумдын хөгжлийн ерөнхий төлөвлөгөөний зургийн 
даалгаварыг боловсруулж ГЗБГЗЗГ-аар хянуулан, батлуулахаар тус 
байгууллагын 2020 оны 2 сарын 10-ны өдрийн 1/47 тоот албан бичиг 
хавсралтаар хүргүүлсэн. 

Арга 

хэмжээний 

хэрэгжилт 

Зарцуулсан 

хөрөнгө 
- 

Хүрсэн түвшин 2 сумын хөгжлийн ерөнхий төлөвлөгөөний зургийн даалгавар 

хүргүүлсэн 

Төсвийн шууд 

захирагчийн 

үнэлгээ 

 

ТӨРИЙН ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ЧАНАР, ХҮРТЭЭМЖИЙГ САЙЖРУУЛАХ  

ЗОРИЛТЫН ҮР ДҮН 

2.1.ГЕОДЕЗИ, ЗУРАГ ЗҮЙ 

Гүйцэтгэлийн зорилт №2.1.1-ийн үр дүн: Монгол Улсын нутаг дэвсгэрт зохицсон байрлал, өндрийн 
нэгдсэн сүлжээ байгуулж зураглалын үндэслэлээр хангах 

№ 
Үр дүнгийн 
үзүүлэлт  

Хэмжих 
нэгж 

Суурь түвшин Хүрэх түвшин / Үр дүнгийн үзүүлэлт 

2019 он 
Эхний хагас жил Жилийн эцэс 

Төлөвлөгөө Гүйцэтгэл Төлөвлөгөө Гүйцэтгэл 

1. Үр дүнгийн 
үзүүлэлт 2.1.1.1. 

Геодезийн 
байнгын цэг, 
тэмдэгтийн 
мэдээллийн санд 
нэмэлт өөрчлөлт 
хийх, 
баяжуулахад 
хамтран ажиллах 

500 цэг 2019 онд 
геодезийн 
байнгын цэг 
тэмдэгтийн 
мэдээллийг 
цахимаар 
түгээх 
тогтолцоо 
бүрдсэн. 

Цэг, 
тэмдэгтийн 
мэдээллийг 
“геодезийн 
байнгын цэг, 
тэмдэгтийн 
мэдээллийн 
сангийн 
загвар”-ын 
дагуу цахим 
санд оруулна. 

2020 оны 1 
сард ГЗБГЗЗГ-
аас зохион 
байгуулсан 
сургалтын үеэр 
“геодезийн 
байнгын цэг, 
тэмдэгтийн 
мэдээллийн 
сангийн 
загвар”-ын 
дагуу 531 
цэгийг цахим 
санд оруулсан. 

Цэг, 
тэмдэгтийн 
тооллогын 
тайланг 
ирүүлсэн 
байна. 

531 цэгийн 
тооллогын 
мэдээг 
хүргүүлсэн
. 

2. Үр дүнгийн 
үзүүлэлт 
№2.1.1.2. 

GNSS-ийн 
байнгын 
ажиллагаатай 
суурин станцын 
хэвийн 
ажиллагааг хангах 

2 станц Байнгын 
ажиллагаат
ай станцыг 
тасралтгүй 
хэвийн 
ажиллах. 
Бодит 
агшны 
алдаагүй 
хэмжилт 
хийгдэнэ. 

GNSS-ийн 
байнгын 
ажиллагаатай 
2 станцын 
тасралтгүй 
хэвийн үйл 
ажиллагааг 
хангана. 
Бодит агшны 
хэмжилтийг 
улиралд 1 
удаа 
шалгана. 

2 станцын үйл 
ажиллагаа 
интернетийн 
сүлжээнээс 
хамааран 
доголдол гарч 
байсан учир 
сүлжээг солих 
арга хэмжээг 
авч хэвийн 
ажиллагаанд 
оруулсан.  

GNSS-ийн 
байнгын 
ажиллагаат
ай 2 
станцын 
тасралтгүй 
хэвийн үйл 
ажиллагааг 
хангана. 
Бодит 
агшны 
хэмжилтийг 
улиралд 1 
удаа 
шалгана. 

2 станц 
хэвийн 
ажиллагаа
тай 
ажиллаж 
байна. 

 

Гүйцэтгэлийн зорилт №2.1.2-ийн үр дүн: Жижиг, дунд, том масштабын /газар дээрх болон доорх 
биетийн/ байр зүйн тоон зургаар хангах 
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№ 
Үр дүнгийн 
үзүүлэлт  

Хэмжих 
нэгж 

Суурь түвшин Хүрэх түвшин / Үр дүнгийн үзүүлэлт 

2019 он 
Эхний хагас жил Жилийн эцэс 

Төлөвлөгөө Гүйцэтгэл Төлөвлөгөө Гүйцэтгэл 

1. Үр дүнгийн 
үзүүлэлт 
№2.1.2.1. 

Байр зүйн тоон 
зураг, 
инженерийн 
шугам сүлжээний 
мэдээллийн 
сангийн 
шинэчлэлт, 
баяжуулалт хийх 

зураг Байр зүйн 
тоон зураг, 
инженерийн 
шугам 
сүлжээний 
мэдээллийн 
сангийн 
шинэчлэлти
йг хөтлөх 
журмыг 
батлуулсан. 

Эхний хагас 
жилээр 
мэдээллийн 
санг 
шинэчилсэн 
мэдээг 
ГЗБГЗЗГ-т 
хүргүүлэх 

1:1000-ны 
масштабтай 
байр зүйн 
зургийн 
баяжилтыг 
192.168.10.37 
серверт 
баяжуулсан. 

Мэдээллийн 
санг 
шинэчилсэн 
байна. 
Байр зүйн 
тоон 
зургийн 
тайланг 
хүргүүлнэ. 

Нийт 37 
объектын 
мэдээллий
г серверт 
оруулж 
баяжуулса
н. 

2. Үр дүнгийн 
үзүүлэлт 
№2.1.2.2. 

Том масштабын 
байр зүйн зургийг 
Монгол Улсын 
стандартад 
хөрвүүлэх 

Хуудас 
зураг 

Байр зүйн 
болон 
дэвсгэр 
зургийн 
загвар сан, 
таних 
тэмдэг. 
Масштаб 
1:500, 
1:1000, 
1:2000, 
1:5000 MNS 
6702:2017 
улсын 
стандарт 
батлагдсан. 

Аймгийн 
төвийн сумын 
байр зүйн 
зургийг MNS 
6702:2017 
стандартын 
хэлбэрт 
оруулах 
ажлыг зохион 
байгуулна. 

Аймгийн төвийн 
сумын байр 
зүйн зургийг 
MNS 6702:2017 
стандартын 
хэлбэрт 
оруулсан. 

15 сумын 
төвийн 
1:1000-ны 
масштабтай 
байр зүйн 
тоон зургийг 
нэгтгэж 
MNS 
6702:2017 
стандартын 
хэлбэрт 
оруулах 
ажлыг 
зохион 
байгуулна. 

15 сумын 
баяр зүйн 
зургийн 
стандарта
д 
хөрвүүлэх 
ажлыг 
зохион 
байгуулса
н. 

 
 

2.2.СУУРЬ СУДАЛГАА МОНИТОРИНГ 

Гүйцэтгэлийн зорилт №2.2.1.-ийн үр дүн: Газрын төлөв байдал, чанарын хянан баталгаа эрхлэх үйл 
ажиллагааг цахим хэлбэрт шилжүүлж, олон нийтийг мэдээллээр хангана. 

№ 
Үр дүнгийн 
үзүүлэлт  

Хэмжих 
нэгж 

Суурь түвшин Хүрэх түвшин / Үр дүнгийн үзүүлэлт 

2019 он 
Эхний хагас жил Жилийн эцэс 

Төлөвлөгөө Гүйцэтгэл Төлөвлөгөө Гүйцэтгэл 

1 Үр дүнгийн 
үзүүлэлт № 
2.2.1.1.  

Газрын төлөв 
байдал, чанарын 
хянан баталгааны 
мониторингийн 
сүлжээний цахим 
системийг 
нэвтрүүлэх, 
системийн үйл 
ажиллагааг эрхлэх 

Цахим 
системи
йн 
хэвийн 
үйл 
ажиллаг
аа 

2019 онд 
“Газрыг 
зохистой 
ашиглаж, 
хамгаалах, 
нөхөн 
сэргээх 
тогтолцоог 
бүрдүүлж, 
газрын 
төлөв 
байдал, 
чанарын 
хянан 
баталгааны 
мониторинг
ийн сүлжээ 
байгуулах” 
гэрээт 
ажлын 
системийг 
хүлээн 
авсан. 

Цахим 
системийг 
туршиж, 
аймгийн 
хэмжээнд 
нэвтрүүлсэн 
байна. 

 Цахим 
системийг 
туршиж, 
аймгийн 
хэмжээнд 
нэвтэрсэн. 

Цахим 
системийн 
үйл 
ажиллагаа 
бүрэн 
нэвтэрч, 
тогтворжсон 
байна. 

Цахим 
системи
йг үйл 
ажиллаг
аандаа 
ашиглаж 
байна. 

2 Үр дүнгийн 
үзүүлэлт 
№2.2.1.2.  

Газрын төлөв 

Тайланг
ийн тоо 

2019 онд 
“Газрыг 
зохистой 
ашиглаж, 

Газрын төлөв 
байдал, 
чанарын 
захиалгат 

- Газрын төлөв 
байдал, 
чанарын 
захиалгат 

Цахим 
системээ
с 32 
мэдэгдэх 
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байдал, чанарын 
захиалгат хянан 
баталгааны үйл 
ажиллагааг цахим 
хэлбэрээр 
гүйцэтгэх 

хамгаалах, 
нөхөн 
сэргээх 
тогтолцоог 
бүрдүүлж, 
газрын 
төлөв 
байдал, 
чанарын 
хянан 
баталгааны 
мониторинг
ийн сүлжээ 
байгуулах” 
гэрээт 
ажлын 
системийг 
хүлээн 
авсан. 

хянан 
баталгааны 
үйл 
ажиллагааг 
цахим 
хэлбэрээр 
гүйцэтгэх 
ажлыг 
турших, 
аймгийн 
хэмжээнд 
нэвтрүүлсэн 
байна 

хянан 
баталгааны 
үйл 
ажиллагаа 
цахим 
хэлбэрээр 
бүрэн 
хийгддэг 
болсон байна. 

хуудсыг 
гаргаж, 
10 аж 
ахйун 
нэгжийн 
хянан 
баталгаа
ны ажил 
цахим 
хэлбэрээ
р 
хийгдэж 
байна. 

 

2.4.КАДАСТР 

 Гүйцэтгэлийн зорилт №2.4.1.-ийн үр дүн:  Газрын кадастрын мэдээллийн санг хэрэглээнд нэвтрүүлнэ. 

№ Үр дүнгийн 
үзүүлэлт 

Хэмжих 
нэгж 

Суурь 
түвшин 

Хүрэх түвшин / Үр дүнгийн үзүүлэлт 

2019 он Эхний хагас жил Жилийн эцэс 

Төлөвлөгөө Гүйцэтгэл Төлөвлөгөө Гүйцэтгэл 

1 Үр дүнгийн 
үзүүлэлт 
2.4.1.9: 

Иргэн, хуулийн 
этгээдийн газар 
өмчлөх, 
эзэмших, 
ашиглахтай 
холбоотой 
өргөдөл, 
хүсэлтийг цахим 
хэлбэрээр 
бүртгэх 

Цахимаар 
бүртгүүлсэ

н 
өргөдлийн 

тоо 

Газрын 
кадастрын 
мэдээллий
н сан 

Иргэн, 
хуулийн 
этгээдийн 
газар өмчлөх, 
эзэмших, 
ашиглахтай 
холбоотой 
өргөдөл, 
хүсэлтийг 
цахим 
хэлбэрээр 
бүртгэх үйл 
ажиллагааг 
хэрэглээнд 
нэвтрүүлсэн 
байна 

Газрын 
кадастрын 
мэдээлийн 
санд  нийт 163 
өргөдөл  
бүртгэсэн. 

Иргэн, 
хуулийн 

этгээдийн 
газар 

өмчлөх, 
эзэмших, 

ашиглахтай 
холбоотой 
өргөдөл, 
хүсэлтийг 

цахим 
хэлбэрээр 

бүртгэх үйл 
ажиллагааг 
хэрэглээнд 

нэвтрүүлсэн 
байна 

Газрын 
кадастрын 
мэдээлийн 
санд  нийт 

333 
өргөдөл  

бүртгэсэн.  

 

Гүйцэтгэлийн зорилт №2.4.2.-ийн үр дүн: Газрын төлбөр, татварын системийг нэвтрүүлнэ. 

№ Үр дүнгийн 
үзүүлэлт 

Хэмжих 
нэгж 

Суурь 
түвшин 

Хүрэх түвшин / Үр дүнгийн үзүүлэлт 

2019 он Эхний хагас жил Жилийн эцэс 

Төлөвлөгөө Гүйцэтгэл Төлөвлөгөө Гүйцэтгэл 

1. Үр дүнгийн 
үзүүлэлт 2.4.2.1: 

Газрын төлбөр, 
татварын 
системийг 
нэвтрүүлж, 
цахимаар 
төлбөрийн 
лавлагаа, тооцоо 
нийлсэн актыг авах 
боломжийг 
бүрдүүлэх 

6045 
нэгж 

талбар 

Газрын 
төлбөр, 
татварын 
систем 

Цахим веб 
системийг 
аймгийн 
хэмжээнд 
нэвтрүүлж, 
иргэдэд 
системийг 
сурталчилса
н байна 

4817 
гэрээний 
нэхэмжлэхи
йг үүсгэж, 
130 нэгж 
талбарын 
тооцоо 
нийлсэн 
актыг иргэн, 
ААН 
байгууллага
д гаргаж 
өгсөн. 

6045 нэгж 

талбар 

5781 гэрээний 
нэхэмжлэхийг 
үүсгэсэн. 2100 

тооцоо нийлсэн 
акт, төлбөрийн 

лавлагаа гаргаж 
хувийн хэрэгт 
хавсаргасан. 

2 Үр дүнгийн 
үзүүлэлт 2.4.2.2: 

Газрын төлбөр, 

20815 
нэгж 

талбар 

Газрын 
төлбөр, 
татварын 

Газрын 
төлбөр, 
татварын 

4817 
гэрээний 
нэхэмжлэхи

- Нийт 8862 нэгж 
талбарын 345,3 
сая төгрөгний 
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татварын 
ногдуулалтыг 
Татварын 
удирдлагын 
нэгдсэн системд 
илгээх, уг 
системээс газрын 
төлбөр, татварын 
төлөлтийн 
мэдээллийг хүлээх 
авах ажлыг зохион 
байгуулах 

систем систем 
хэрэглээнд 
бүрэн 
нэвтэрч, 
хэвийн үйл 
ажиллагаат
ай болсон 
байна 

йг үүсгээд 
байна. 
Татварын 
ногдуулалт 
10 хувьтай 
байна. 

нэхэмжлэхийг 
үүсгээд байна. 

10033 нэгж 
талбарын 
татварыг 

системээс 
үүсгэхэд бэлэн 

болсон. 

3 Үр дүнгийн 
үзүүлэлт 2.4.2.3: 

Тэмдэгтийн 
хураамж, 
хураамжийн 
ногдуулалтыг хийж 
Татварын 
удирдлагын 
нэгдсэн системд 
илгээх,  уг 
системээс 
тэмдэгтийн 
хураамж, 
хураамжийн 
төлөлтийн 
мэдээллийг хүлээх 
авах ажлыг зохион 
байгуулах 

Эрхийн 
харилца
анд орж 
байгаа 
нэгж 

талбары
н тоо 

Газрын 
төлбөр, 
татварын 
систем 

Тэмдэгтийн 
хураамж, 
хураамжийн 
ногдуулалты
г хийж 
Татварын 
удирдлагын 
нэгдсэн 
системд 
илгээж, 
төлөлтийн 
мэдээллийг 
авсан 
байна. 

нийт 86 
иргэн аж 
ахуй нэгж 
байгууллага 
хамрагдсан. 

Тэмдэгтийн 
хураамж, 

хураамжийн 
ногдуулалты

г хийж 
Татварын 

удирдлагын 
нэгдсэн 
системд 
илгээж, 

төлөлтийн 
мэдээллийг 

авсан 
байна. 

Нийт 263 нэгж 
талбарын  
3,410,000 
төгрөгийг 

төвлөрүүлсэн. 

4 Үр дүнгийн 
үзүүлэлт 2.4.2.4: 

Газрын дуудлага 
худалдааны анхны 
үнийг газрын 
төлбөр, татварын 
системээр бодуулж 
Татварын 
удирдлагын 
нэгдсэн системд 
илгээх албан 
татвар төлөлтийн 
мэдээллийг хүлээн 
авах ажлыг зохион 
байгуулах 

Үнэ 
тооцох 

нэгж 
талбары

н тоо 

Газрын 
төлбөр, 
татварын 
систем 

Газрын 
дуудлага 
худалдааны 
анхны үнийг 
газрын 
төлбөр, 
татварын 
системээр 
бодуулж, 
Татварын 
удирдлагын 
нэгдсэн 
системд 
илгээсэн 
байна 

15 нэгж 
талбарын 
дуудлага 
худалдааны 
анхны үнийг 
бодож 
аймгийн 
Татварын 
хэлтэст 
хүргүүлсэн. 

Газрын 
дуудлага 
худалдааны 
анхны үнийг 
газрын 
төлбөр, 
татварын 
системээр 
бодуулж, 
Татварын 
удирдлагын 
нэгдсэн 
системд 
илгээсэн 
байна 

41 нэгж 
талбарын 
дуудлага 

худалдааны 
анхны үнийг 

бодож аймгийн 
Татварын 
хэлтэст 

хүргүүлсэн. 

5 Үр дүнгийн 
үзүүлэлт 2.4.2.5: 

Газрын татвар, 
төлбөрийн 
мэдээллийн санд 
газрын татвар, 
төлбөрийн өмнөх 
оны мэдээллийг 
нөхөн оруулах 
ажлыг зохион 
байгуулах, хяналт 
тавих 

Нөхөн 
оруулсан 

нэгж 
талбары

н тоо 

Газрын 
төлбөр, 
татварын 
систем 

Улсын 
хэмжээнд 
нэгж 
талбарууды
н 2014-2019 
оны газрын 
татвар, 
төлбөрийн 
мэдээллийг 
нөхөн 
оруулсан 
байна. 

2016-2019 
оны газрын 
төлбөрийн 
төлөлтийн 
судалгааг 
аймгийн 
хэмжээнд 
нэгтгэн 
ГЗБГЗЗГ-т 
хүргүүлж 
Газрын 
татвар, 
төлбөрийн 
мэдээллийн 
санд 
оруулсан. 

- Судалгааг 
хүргүүлж 61 сая 

төгрөгний 
нэхэмжлэхийг 

үүсгэснээс 
23,808,791 
төгрөгийг 

төвлөрүүлсэн. 

6 Үр дүнгийн 
үзүүлэлт 2.4.2.6: 

Газрын татвар, 
төлбөрийн 
ногдуулалт, 
төлөлтийн 
мэдээллийг газрын 

20815 
нэгж 

талбары
н 

мэдээлэ
л 

Газрын 
төлбөр, 
татварын 
систем 

Ногдуулалт, 
төлөлтийн 
мэдээллийг  
газрын 
мэдээллийн 
сангийн 
цахим 

Цахим сайт 
болон 
мэдээллийн 
самбарт 
байршуулж, 
гарын 
авлага 

- Цахим сайт, 
дэлгэц болон 
мэдээллийн 
самбарт 
байршуулж, 
гарын авлага 
бэлтгэж 
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мэдээллийн 
сангийн цахим 
/www.egazar.gov.m
n/ сайтаар 
нээлттэй хүргэх 

/www.egazar
.gov.mn/ 
сайтаар 
нээлттэй 
хүргэж 
байгаа 
талаар 
иргэдэд 
сурталчилса
н байна 

бэлтгэж 
сурталчилж 
байна. 

сурталчилж 
байна. 

Гүйцэтгэлийн зорилт №2.4.3.-ийн үр дүн: Газрын үнэлгээний системийг нэвтрүүлнэ. 

№ Үр дүнгийн 
үзүүлэлт 

Хэмжих 
нэгж 

Суурь 
түвшин 

Хүрэх түвшин / Үр дүнгийн үзүүлэлт 

2019 он Эхний хагас жил Жилийн эцэс 

Төлөвлөгөө Гүйцэтгэл Төлөвлөгөө Гүйцэтгэл 

1 Үр дүнгийн 
үзүүлэлт 2.4.3.3: 

Газрын зах зээлийн 
үнийн мэдээллийг 
Газрын үнэлгээний 
системд оруулах, 
дүн шинжилгээ 
хийх 

Эрх 
шилжсэн 
нэгж 
талбарын 
тоогоор 
цуглуулса
н үнийн 
мэдээ 

Газрын 
үнэлгээн
ий 
систем 

Газрын зах 
зээлийн 
үнийн 
мэдээллийг 
Газрын 
үнэлгээний 
системд 
оруулж, дүн 
шинжилгээ 
хийсэн 
байна 

32 нэгж 
талбарын 
үнийн мэдээг 
цахим бирж 
системд 
бүртгэсэн. 

Газрын зах 
зээлийн 
үнийн 

мэдээллийг 
Газрын 

үнэлгээний 
системд 

оруулж, дүн 
шинжилгээ 

хийсэн 
байна 

69 нэгж 
талбарын 

үнийн мэдээг 
цахим бирж 

системд 
бүртгэсэн. 

   

Гүйцэтгэлийн зорилт №2.4.4.-ийн үр дүн: Газрын биржийн цахим системийн хөгжүүлэлт хийнэ. 

№ Үр дүнгийн үзүүлэлт Хэмжих 
нэгж 

Суурь 
түвшин 

Хүрэх түвшин / Үр дүнгийн үзүүлэлт 

2019 он Эхний хагас жил Жилийн эцэс 

Төлөвлөгөө Гүйцэтгэл Төлөвлөгөө Гүйцэтгэл 

1. Үр дүнгийн 
үзүүлэлт 2.4.4.1: 

Газрын биржийн 
цахим системээр 
газар өмчлөх, 
эзэмших, ашиглах 
эрхийн дуудлага 
худалдаа зохион 
байгуулах. 

Нэгж 
талбарын 

тоо 

Газрын 
биржийн 
цахим 
системээ
р зохион 
байгуула
х 
боломж 
бүрдсэн. 

Тухайн 
жилийн 
төлөвлөгөөгө
өр батлагдсан 
газарт 
дуудлага 
худалдаа 
зохион 
байгуулсан 
байна 

35 
дуудлага 
худалдааг 
цахим 
бирж 
системээр 
зарласан. 

Тухайн 
жилийн 
төлөвлөгөө 
болон 
төлөвлөгөөн
ий 
тодотголоор 
батлагдсан 
газарт 
дуудлага 
худалдаа 
зохион 
байгуулсан 
байна. 

63 байршилд 
88 удаа газар 
эзэмшүүлэх 
дуудлага 
худалдааг 
цахимаар 
зохион 
байгуулж 214 
сая төгрөг 
төвлөрүүлсэн. 

2 Үр дүнгийн 
үзүүлэлт 2.4.4.2: 

Газрын биржийн 
цахим системээр 
газар эзэмших, 
ашиглах эрхийн 
төсөл сонгон 
шалгаруулалт 
зохион байгуулах 

Нэгж 
талбарын 

тоо 

Газрын 
биржийн 
цахим 
системээ
р зохион 
байгуула
х 
боломж 
бүрдсэн. 

Төлөвлөгөөни
й дагуу төсөл 
сонгон 
шалгаруулалт 
зохион 
байгуулсан 
байна. 

2020 онд 
төсөл 
сонгон 
шалгаруул
алт зохион 
байгуулаг
дахгүй. 

Төлөвлөгөө
ний дагуу 
төсөл 
сонгон 
шалгаруула
лт зохион 
байгуулсан 
байна. 

2020 онд тус 
аймагт төсөл 
сонгон 
шалгаруулалт 
зохион 
байгуулагдааг
үй. 

3 Үр дүнгийн 
үзүүлэлт 2.4.4.3: 

Газрын биржийн 
цахим програм 
хангамжаар 
дамжуулан газар, 
үл хөдлөх 
хөрөнгийн зах 
зээлийн үнийн 

Эрх 
шилжсэн 

нэгж 
талбарын 

тоо 

Газрын 
биржийн 
цахим 
системд 
109 
үнийн 
мэдээ 
бүртгэгд
сэн. 

Цуглуулсан 
газар, үл 
хөдлөх 
хөрөнгийн зах 
зээлийн үнийн 
мэдээнд дүн 
шинжилгээ 
хийж, олон 
нийтэд 

16 газрын 
зах 
зээлийн 
үнийн 
мэдээг 
цуглуулж 
цахим 
биржид 
/www.mle.

Газар, үл 
хөдлөх 
хөрөнгийн 
зах зээлийн 
үнийн 
мэдээнд дүн 
шинжилгээ 
хийж, олон 
нийтэд 

69 газрын зах 
зээлийн 
үнийн мэдээг 
цуглуулж 
цахим биржид 
/www.mle.mn/ 
бүртгэсэн. 

http://www.mle.mn/
http://www.mle.mn/
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мэдээ цуглуулах, 
олон нийтэд 
үйлчлэх 

нээлттэй 
болгосон 
байна. 

mn/ 
бүртгэсэн. 

нээлттэй 
болгосон 
байна. 

2.5.ОРОН ЗАЙН МЭДЭЭЛЭЛ, ТЕХНОЛОГИ 

Гүйцэтгэлийн зорилт №2.5.1.-ийн үр дүн Салбарын хэмжээнд сүлжээ, техник, программ хангамж, 
системийн хэвийн, аюулгүй, найдвартай үйл ажиллагааг хангах 

№ 
Үр дүнгийн 

үзүүлэлт  

Хэмжих 

нэгж 

Суурь түвшин Хүрэх түвшин / Үр дүнгийн үзүүлэлт 

2019 он 
Эхний хагас жил Жилийн эцэс 

Төлөвлөгөө Гүйцэтгэл Төлөвлөгөө Гүйцэтгэл 

1. Үр дүнгийн 

үзүүлэлт 2.5.1.1. 

Тоон мэдээлэл 

дамжуулах 

байнгын холболт, 

интернэтийн 

сүлжээний 

аюулгүй байдал, 

хэвийн, 

тасралтгүй, 

найдвартай 

ажиллагааг хангах 

Байгууллаг

ын, Газрын 

даамал 

VPN 

тусгаарласа

н сүлжээ 

болон 

интернэт 

хэвийн 

ажилласан 

байна. 

Тоон 

мэдээлэл 

дамжуулах 

байнгын 

холболтод 

холбогдсон. 

ГХБХБГ, 15 

сум 

интернэтийн 

сүлжээнд 

холбогдсон. 

Тоон мэдээ 

дамжуулах 

сүлжээ 

хэвийн, 

найдвартай, 

доголдолгүй, 

аюулгүй 

ажилласан 

байна. 

Сүлжээни

й хэвийн 

үйл 

ажиллагаа 

хэвийн 

тасралтгүй 

ажиллаж 

байна. 

Тоон мэдээ 

дамжуулах 

сүлжээ 

хэвийн, 

найдвартай, 

доголдолгүй 

аюулгүй 

ажилласан 

байна. 

Сүлжээний 

хэвийн үйл 

ажиллагаа 

хэвийн 

тасралтгүй 

ажиллаж 

байна. 

2. Үр дүнгийн 

үзүүлэлт 2.5.1.2. 

Байгууллагад 

хэрэглэгдэж буй 

техник, программ 

хангамжийн 

хэвийн, 

тасралтгүй, 

найдвартай 

ажиллагааг 

хангах, 

шаардлагатай 

тохиолдолд 

засвар үйлчилгээ 

хийх, 

Техник, 

программ 

хангамжийн 

хэвийн, 

тасралтгүй, 

найдвартай 

ажиллагаа 

Байгууллагы

н дотоод 

болон 

мэдээллийн 

системийн 

ажиллагаа 

хэвийн. 

Байгууллагын 

дотоод болон 

мэдээллийн 

системийн 

ажиллагаа 

хэвийн байх 

4 

компьютер

ийн 

үйлдлийн 

системийг 

шинэчилсэ

н. 

Байгууллаг

ын дотоод 

болон 

мэдээллийн 

системийн 

ажиллагаа 

хэвийн байх 

12 

компьютерий

н үйлдлийн 

системийг 

шинэчилсэн. 

3. Үр дүнгийн 

үзүүлэлт 2.5.1.3. 

Байгууллагын 

мэдээллийн 

системийн 

аюулгүй байдал, 

хэвийн, 

тасралтгүй, 

найдвартай 

ажиллагаа хангах 

Салбарын 

мэдээллийн 

системийн 

аюулгүй 

байдал, 

хэвийн, 

тасралтгүй, 

найдвартай 

ажиллагаа 

Байгууллагы

н дотоод 

болон 

мэдээллийн 

системийн 

ажиллагаа 

хэвийн. 

Салбарын 

мэдээллийн 

системийн 

аюулгүй 

байдал 

хангагдаж 

хэвийн 

ажилласан 

байх 

Мэдээлли

йн систем 

хэвийн, 

тасралтгүй 

ажиллаж 

байна.. 

Security 
Certified 
Хорт код 
эсэргүүцэгч 
программ 
хангамж 
шинэчилсэн 
байх,  
Мэдээллийн 
системийн 
аюулгүй 
байдал 
хангагдаж 
хэвийн 
ажилласан 
байх 

Мэдээллийн 

систем 

хэвийн, 

тасралтгүй 

ажиллаж 

байна. 27 

албан 

хаагчдын 

компьютерт 

Security 

Certified Хорт 

код 

эсэргүүцэгч 

программ 

хангамж 

шинэчилсэн. 

 

 

2.6.АРХИВ, МЭДЭЭЛЛИЙН ТӨВ 

Гүйцэтгэлийн зорилт №2.6.1-ийн үр дүн: Салбарын архивын баримтаар хэрэглэгчдэд үйлчлэх 

http://www.mle.mn/
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№ 
Үр дүнгийн 
үзүүлэлт  

Хэмжих 
нэгж 

Суурь түвшин Хүрэх түвшин/Үр дүнгийн үзүүлэлт 

2019 он 
Эхний хагас жил Жилийн эцэс 

Төлөвлөгөө Гүйцэтгэл Төлөвлөгөө Гүйцэтгэл 

1. Үр дүнгийн 
үзүүлэлт 
№2.6.1.1. 

Архивын 
баримтаар 
байгууллага, 
иргэдэд цахим 
үйлчилгээ үзүүлэх, 
лавлагаа мэдээлэл 
олгох 

Ирүүлсэн 
хүсэлтийн 

дагуу 
үйлчилгээ 

үзүүлэх 

2019 онд 
архивын 
баримтаар 
байгууллага, 
аж ахуйн нэгж, 
иргэн болон 
байгууллагын 
дотоодын үйл 
ажиллагаанд  
үйлчилгээ 
үзүүлсэн. 

Цаасан 
болон 
цахим 
баримтаар 
үйлчилгээ 
үзүүлсэн 
байна. 

Цаасан 
баримтаар 
дотоод 
ажлын 
хэрэгцээнд 
58 удаа, 5 
иргэнд 
лавлагаа 
мэдээлэл 
өгсөн. 

Цаасан 
болон 
цахим 
баримтаа
р 
үйлчилгээ 
үзүүлсэн 
байна. 

Нийт 185 
архивын 
баримтаар 
үйлчилгээ 
үзүүлсэн.  

Гүйцэтгэлийн зорилт №2.6.2-ын үр дүн: Архивын үйл ажиллагааг мэргэжил арга зүйгээр хангах 

№ 
Үр дүнгийн 
үзүүлэлт  

Хэмжих 
нэгж 

Суурь түвшин Хүрэх түвшин/Үр дүнгийн үзүүлэлт 

2019 он 
Эхний хагас жил Жилийн эцэс 

Төлөвлөгөө Гүйцэтгэл Төлөвлөгөө Гүйцэтгэл 

1. Үр дүнгийн 
үзүүлэлт 
№2.6.2.1. 

Аймгуудын 
төрийн архивт 
хадгалагдаж 
байгаа газрын 
салбарын 
холбогдолтой 
баримтын 
судалгаа хийх 

Судалгаа Аймгийн 
ГХБХБГ-ын үйл 
ажиллагаатай 
холбоотой 
байнга 
хадгалах 
баримтууд 
аймгийн Засаг 
даргын тамгын 
газрын төрийн 
архивт 
хадгалагдаж 
байна. 

Төрийн 
архивт 
хадгалагдаж 
байгаа 
газрын 
салбарын 
холбогдолтой 
баримтын 
судалгааг  
хүргүүлэх. 

Судалгааг  
хүргүүлсэн. 

- - 

Гүйцэтгэлийн зорилт №2.6.3-ын үр дүн: Төрийн болон албаны нууцыг хадгалж, хамгаалах 

№ 
Үр дүнгийн 
үзүүлэлт  

Хэмжих 
нэгж 

Суурь түвшин Хүрэх түвшин / Үр дүнгийн үзүүлэлт 

2019 он 
Эхний хагас жил Жилийн эцэс 

Төлөвлөгөө Гүйцэтгэл Төлөвлөгөө Гүйцэтгэл 

1. Үр дүнгийн 
үзүүлэлт 
№2.6.3.1. 

Төрийн болон 
албаны нууцыг 
хадгалж 
хамгаалах, 
хяналт тавих 

1 мэдээ 2019 онд 
Төрийн болон 
албаны 
нууцын 
хадгалалт, 
хамгаалалты
н чиглэлээр 
явуулсан үйл 
ажиллагааны 
мэдээг 
ГЗБГЗЗГ-т 
хүргүүлсэн. 

- Хугацаа 
болоогүй 

2020 онд 
хэрэгжүүлсэн 
ажлын мэдээг 
ТЕГ-ын орон 
нутгийн 
тагнуулын газар, 
хэлтэс, ГЗБГЗЗГ-
т хүргүүлсэн 
байна. 

Төрийн нууцын 
талаарх зохион 
байгуулсан 
ажлын тайланг 
хүргүүлсэн. 

2. Үр дүнгийн 
үзүүлэлт 
№2.6.3.2. 

Төрийн болон 
албаны нууцын 
тооллого хийх 

1 тооллого 2019 онд 
ГЗБГЗЗГ-аас 
зохион 
байгуулсан 
Төрийн болон 
албаны 
нууцыг 
хадгалж 
хамгаалах 
сургалтанд 
хамрагдсан. 

- Хугацаа 
болоогүй 

Тооллого хийж 
мэдээг ГЗБГЗЗГ-
т хүргүүлсэн 
байна. 

Төрийн нууц 
материалын 
тооллогыг 
зохион 
байгуулж үр 
дүнг 
хүргүүлсэн. 

Гүйцэтгэлийн зорилт №2.6.5-ын үр дүн: Геодезийн хэмжлийн багаж баталгаажуулах 

№ Үр дүнгийн үзүүлэлт  Хэмжих нэгж 
Суурь түвшин Хүрэх түвшин / Үр дүнгийн үзүүлэлт 

2019 он Эхний хагас жил Жилийн эцэс 
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Төлөвлөгөө Гүйцэтгэл Төлөвлөгөө Гүйцэтгэл 

1. Үр дүнгийн үзүүлэлт 
№2.6.5.3. 

Аймгуудын ГХБХБГ-т 
хэрэглэж буй 
геодезийн хэмжлийн 
багажийг шалгаж, 
баталгаажуулах 

3 багаж 
 

3 багажинд 
баталгаажуу
лалт 
хийлгэсэн. 

3 багаж 
баталгаажуу
лах 

3 багаж 
баталгаажуул
сан. 

-  

 

2.7.ХОТ БАЙГУУЛАЛТ 

Гүйцэтгэлийн зорилт №2.7.1.-ийн үр дүн: Хот байгуулалтын баримт бичиг боловсруулах эрх олгох ажлыг 
зохион байгуулна. 

№ 
Үр дүнгийн 

үзүүлэлт  
Хэмжих нэгж 

Суурь түвшин Хүрэх түвшин / Үр дүнгийн үзүүлэлт 

2019 он 
Эхний хагас жил Жилийн эцэс 

Төлөвлөгөө Гүйцэтгэл Төлөвлөгөө Гүйцэтгэл 

1. Үр дүнгийн 

үзүүлэлт 

№2.7.1.1. Хот 

байгуулалтын 

баримт 

бичгийн 

зургийн 

даалгавар 

боловсруулах 

Ажлын 

даалгаварын 

тоо 

3 сумын хотын 

хөгжлийн 

ерөнхий 

төлөвлөгөөний 

ажлын 

даалгавар 

Хот 

байгуулалтын 

баримт 

бичгийн 

ажлын 

даалгавар 

боловсруулах 

2 сумын хөгжлийн 

ерөнхий 

төлөвлөгөөний 

зургийн 

даалгаварыг 

боловсруулж 

батлуулахаар 

албан бичиг 

хүргүүлсэн. 

- - 

 
 

 

 

 

 
  



Байгууллагын 2020 оны гүйцэтгэлийн төлөвлөгөө.  
Нэр: Дундговь аймгийн Газрын харилцаа, барилга, хот байгуулалтын газар  

34 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

ГУРАВДУГААР ХЭСЭГ. ХУУЛИАР ОЛГОСОН ЧИГ ҮҮРГИЙГ 
ХЭРЭГЖҮҮЛЭХ ЗОРИЛТ, АРГА ХЭМЖЭЭ 

/ ХУУЛИАР ТУСГАЙЛАН ОЛГОСОН ЧИГ ҮҮРЭГ / 
 

№ Үндсэн чиг үүрэг  
Зорилтын 

тоо 

Арга 

хэмжээний 

тоо 

Гүйцэтгэлийн үнэлгээ 
Дундаж  

хувь 

.....% .....% .....% .....%  

1. Геодези, зураг зүй 1 4      

2. Суурь судалгаа, 

мониторинг 
3 5 

     

3. Газар зохион байгуулалт 2 4      

4. Кадастр  4 6      

5. Орон зайн мэдээлэл, 

технологи 
1 2 

     

6. Архив, мэдээллийн төв 2 2      

7. Хот байгуулалт 1 3      

8. Хот байгуулалтын 

кадастр 
2 6 

     

9. Төрийн захиргаа, 

удирдлага 
1 3 

     

Нийт 17 35      
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ГУРАВ. ХУУЛИАР ТУСГАЙЛАН ОЛГОСОН ЧИГ ҮҮРГИЙГ  

ХЭРЭГЖҮҮЛЭХ ЗОРИЛТ, АРГА ХЭМЖЭЭ 

3.1.ГЕОДЕЗИ, ЗУРАГ ЗҮЙ 

Гүйцэтгэлийн зорилт №3.1.1. Монгол орны газар зүйн нэрийг тодотгон тогтоох, мэдээллийн сан үүсгэх 

№ 3.1.1.1 Зорилтыг хэрэгжүүлэх арга хэмжээ, шалгуур үзүүлэлт, хүрэх түвшин 

Арга 
хэмжээний 
нэр, дугаар 

Гүйцэтгэлийн зорилтыг хэрэгжүүлэх 3.1.1.1-р арга хэмжээ 
Монгол орны газар зүйн нэрийн хээрийн тодруулалт хийх, тодотгох ажлыг зохион 
байгуулах 

Төлөвлөлтийн уялдаа:  Газар зүйн нэрийн жагсаалт батлах тухай /УИХ-ын 2003 оны 42 
дугаар тогтоол/ 2 дугаар заалт, ЗГҮАХ-2.85, ЗГҮАХХАХТ-2.81.5, 
МУЭЗНХҮЧ-8.2, ГТХБ-3.6.2.1, ГЗБГЗЗГ-ын ҮАСЗББӨХ-2.5.1 г, 
3.5.13 

Гүйцэтгэлийн 
шалгуур 
үзүүлэлт 

Хэрэгжих хугацаа Сар 1 / 7 2 / 8 3 / 9 4 / 10 5 / 11 6 / 12 

Шаардагдах хөрөнгө Орон нутгийн төсөв, 130 сая 

Суурь түвшин 2003 оны ЗГ-ын 42 дугаар тогтоолоор батлагдсан “Газар зүйн 
нэрийн толь” 8 боть, Газрын даргын 2018 оны А/202 дугаар 
тушаалаар “Газар зүйн нэрийн мэдээллийн сангийн загвар” 
батлагдсан. 

Шалгуур үзүүлэлт 13 сумын газар зүйн нэрийн хээрийн тодруулалт хийх 

Хүрэх түвшин Эхний хагас жилд: 13 сумын газар зүйн нэрийн хээрийн 

тодруулалт хийх, тодотгох ажлыг зохион байгуулна. 

Жилийн эцэст: 13 сумын газар зүйн нэрийн хээрийн 

тодруулалт хийх, тодотгох ажлыг үр дүнг шалгаж хүлээн авч, 
ГЗБГЗЗГ-т хүргүүлнэ. 

Хэрэгжилт 13 сумын газар зүйн нэрийн хээрийн тодруулалт хийх, нэрийн 
мэдээллийн сан  байгуулах ажлын даалгаврыг 2020 оны 2 
дугаар сард аймгийн ЗДТГ-т хүргүүлсэн. Цаг үеийн нөхцөл 
байдлаас шалтгаалан 7 сумын орон нутгийн хөгжлийн сангийн 
хөрөнгөд суугдсан төсөв татагдан аймгийн ОНХС-ийн хөрөнгөд 
суугдсан 6 сумын газар зүйн нэрийн хээрийн тодруулалт хийх, 
мэдээллийн сан байгуулах ажлын худалдан авах ажиллагааг 
2020 оны 10 дугаар сард зохион байгуулж гүйцэтгэгчээр 3 аж 
ахуйн нэгжийг шалгаруулсан. 6 сумын хээрийн тодрууаллтын 
ажил дууссан бөгөөд нэрийн мэдээлллийн санг сумын ИТХ-аар 
хэлэлцүүлэхээр хүсэлт хүргүүлээд байна. 

Арга 

хэмжээний 

хэрэгжилт 

Зарцуулсан хөрөнгө 60 сая төгрөг ОНХС 

Хүрсэн түвшин 6 сумын хээрийн тодруулалт хийгдсэн. 

Төсвийн шууд 

захирагчийн 

үнэлгээ 

 

 

3.2.СУУРЬ СУДАЛГАА МОНИТОРИНГ 

Гүйцэтгэлийн зорилт №3.2.1. Газрын төлөв байдал, чанарын хянан баталгааны ажлыг улсын хэмжээнд 
зохион байгуулах, хяналт тавих. 

Эрх зүйн акт: Газрын тухай хууль – 23.2.21, 23.2.22. 

№ 3.2.1.1 Зорилтыг хэрэгжүүлэх арга хэмжээ, шалгуур үзүүлэлт, хүрэх түвшин 

Арга 
хэмжээний 
нэр, дугаар 

Гүйцэтгэлийн зорилтыг хэрэгжүүлэх 3.2.1.1-р арга хэмжээ:  
Газрын төлөв байдал чанарын захиалгат хянан баталгааны дүгнэлтийг байнгын 
шинжээчээр баталгаажуулах ажлыг зохион байгуулах 

Төлөвлөлтийн уялдаа:  Газрын тухай хууль – 23.2.21, 23.2.22. 

Гүйцэтгэлийн 
шалгуур 
үзүүлэлт 

Хэрэгжих хугацаа Сар 1 / 7 2 / 8 3 / 9 4 / 10 5 / 11 6 / 12 

Шаардагдах хөрөнгө Үйл ажиллагаа 

Суурь түвшин - 

Шалгуур үзүүлэлт Баталгаажуулсан дүгнэлтийн тоо 

Хүрэх түвшин Эхний хагас жилд: Газрын төлөв байдал чанарын захиалгат 

хянан баталгааны дүгнэлтийг байнгын шинжээчээр 
баталгаажуулсан байна. 

 Жилийн эцэст: Газрын төлөв байдал чанарын захиалгат хянан 
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баталгааны дүгнэлтийг байнгын шинжээчээр баталгаажуулсан 
байна. 

Хэрэгжилт Тус байгууллагын дарга нь гэр бүлийн хэрэгцээний 
зориулалтаар олгогдсон газарт газрын төлөв байдал, чанарын 
хянан баталгааны ажлын тайлан дүгнэлтийг баталгаажуулдаг 
бөгөөд тайлант онд эрх дуусгавар болсон гэр бүлийн 
хэрэгцээний зориулалтаар олгогдсон газар байхгүй байна. Эрх 
дуусгавар болсон тохиолдолд тухай бүрт нь хянан баталгааны 
ажлыг гүйцэтгүүлэх болно. 

Арга 

хэмжээний 

хэрэгжилт 

Зарцуулсан хөрөнгө - 

Хүрсэн түвшин Тайлант онд гэр бүлийн хэрэгцээний зориулалтаар эрх 

дуусгавар болсон газар байхгүй. 

Төсвийн шууд 

захирагчийн 

үнэлгээ 

 

 

Гүйцэтгэлийн зорилт №3.2.2. Газар хамгаалах, нөхөн сэргээх үйл ажиллагааг зохион байгуулах 

Эрх зүйн акт: Газрын тухай хууль – 23.2.10. 

№ 3.2.2.1 Зорилтыг хэрэгжүүлэх арга хэмжээ, шалгуур үзүүлэлт, хүрэх түвшин 

Арга 
хэмжээний 
нэр, дугаар 

Гүйцэтгэлийн зорилтыг хэрэгжүүлэх 3.2.2.1-р арга хэмжээ:  
Хүчтэй элэгдэл, эвдрэлд орсон тариалангийн болон атаршсан газрын судалгааг 
аймгийн хэмжээнд гаргах 

Төлөвлөлтийн ялдаа:  Газрын тухай хууль – 23.2.10. 

Гүйцэтгэлийн 
шалгуур 
үзүүлэлт 

Хэрэгжих хугацаа Сар 1 / 7 2 / 8 3 / 9 4 / 10 5 / 11 6 / 12 

Шаардагдах хөрөнгө Үйл ажиллагаа 

Суурь түвшин - 

Шалгуур үзүүлэлт Аймгийн хэмжээний 1 судалгаа 

Хүрэх түвшин 
 
 
 
 
 

Эхний хагас жилд: Аймгийн хэмжээнд хүчтэй элэгдэл, эвдрэлд 

орсон тариалангийн болон атаршсан газрын нөхөн сэргээлтэд 
хамрагдах шаардлагатай газрын судалгааг зураг болон хүснэгт 
хэлбэрээр сум бүрээр гаргаж, ГЗБГЗЗГ-т хүргүүлсэн байна. 

Жилийн эцэст: 

Хэрэгжилт Аймгийн хэмжээнд хүчтэй элэгдэл, эвдрэлд орсон тариалангийн 
болон атаршсан газрын нөхөн сэргээлтэд хамрагдах 
шаардлагатай газрын судалгааг гаргаж 2020 оны 03 дугаар 
сарын 31-ны өдрийн 1/129 тоот албан бичгээр Газар зохион 
байгуулалт, геодези зураг зүйн газарт хүргүүлэв. 

Арга 

хэмжээний 

хэрэгжилт 

Зарцуулсан хөрөнгө  

Хүрсэн түвшин Тайланг хүргүүлсэн. 

Төсвийн шууд 

захирагчийн 

үнэлгээ 

 

 
 

№ 3.2.2.2 Зорилтыг хэрэгжүүлэх арга хэмжээ, шалгуур үзүүлэлт, хүрэх түвшин 

Арга хэмжээний нэр, 
дугаар 

Гүйцэтгэлийн зорилтыг хэрэгжүүлэх 3.2.2.2-р арга хэмжээ:  
Газрын нэгдмэл сангийн 2019 оны Газарт учирсан хохиролын ГТ-6 тайлан, 
Газар хамгаалах, нөхөн сэргээх арга хэмжээний ГТ-7 тайланг аймгийн 
хэмжээнд нэгтгэж, ГЗБГЗЗГ-т хүргүүлэх 

Төлөвлөлтийн уялдаа:  Газрын тухай хууль – 23.2.5, 23.2.21 

Гүйцэтгэлийн шалгуур 
үзүүлэлт 

Хэрэгжих хугацаа Сар 1 / 7 2 / 8 3 / 9 4 / 10 5 / 11 6 / 12 

Шаардагдах хөрөнгө Үйл ажиллагаа 

Суурь түвшин Газрын нэгдмэл сангийн 2018 оны тайлан 

Шалгуур үзүүлэлт Газрын нэгдмэл сангийн 2019 оны Газарт учирсан 
хохирлын ГТ6 тайлан, Газар хамгаалах, нөхөн сэргээх 
арга хэмжээний ГТ7 тайлан 

Хүрэх түвшин Эхний хагас жилд: 15 сумын Газрын нэгдмэл сангийн 

2019 оны Газарт учирсан хохиролын ГТ6 тайлан, Газар 
хамгаалах, нөхөн сэргээх арга хэмжээний ГТ7 тайланг 
нэгтгэн, холбогдох хурлаар хэлэлцүүлэн, ГЗБГЗЗГ-т 
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хүргүүлсэн байна. 

Хүрэх түвшин 
Хэрэгжилт 

Жилийн эцэст: - 

Газрын нэгдмэл сангийн 2019 оны Газарт учирсан 
хохиролын ГТ-6 тайлан, Газар хамгаалах, нөхөн 
сэргээх арга хэмжээний ГТ-7 тайланг аймгийн 
хэмжээнд нэгтгэж, 2020 оны 1 дүгээр сарын 14-ны 
өдрийн 1/20 тоот албан бичгээр ГЗБГЗЗГ-т хүргүүлсэн. 

Арга хэмжээний 

хэрэгжилт 

Зарцуулсан хөрөнгө - 

Хүрсэн түвшин 1 тайланг хүргүүлсэн. 

-  

Төсвийн шууд захирагчийн 

үнэлгээ 

 

Гүйцэтгэлийн зорилт №3.2.3. Бэлчээрийн газрын өөрчлөлтийг фотомониторингийн аргаар үнэлэх ажлыг 
улсын хэмжээнд зохион байгуулах  

Эрх зүйн акт: Газрын тухай хууль –  23.2.21, 23.2.22 
№ 3.2.3.1 Зорилтыг хэрэгжүүлэх арга хэмжээ, шалгуур үзүүлэлт, хүрэх түвшин 

Арга хэмжээний нэр, 
дугаар 

Гүйцэтгэлийн зорилтыг хэрэгжүүлэх 3.2.3.1-р арга хэмжээ:  
Бэлчээрийн газрын өөрчлөлтийг фото мониторингийн аргаар үнэлэх ажлыг 
аймгийн хэмжээнд зохион байгуулах, агаар, сансрын зураг ашиглах зайнаас 
тандан судлалын аргыг хэрэглэх 

Төлөвлөлтийн уялдаа:  Газрын тухай хууль – 23.2.21, 23.2.22 

Гүйцэтгэлийн шалгуур 
үзүүлэлт 

Хэрэгжих хугацаа Сар 1 / 7 2 / 8 3 / 9 4 / 10 5 / 11 6 / 12 

Шаардагдах хөрөнгө Үйл ажиллагаа 

Суурь түвшин Бэлчээрийн газрын өөрчлөлтийг хянах фото 
мониторингийн 226 цэг 

Шалгуур үзүүлэлт Бэлчээрийн газрын өөрчлөлтийг хянах ажлыг фото 
мониторингийн цэг бүр дээр гүйцэтгэх 

Хүрэх түвшин Эхний хагас жилд:  - 

Хүрэх түвшин 
Хэрэгжилт 

Жилийн эцэст: 15 сумаас бэлчээрийн мониторингийн 

тайлан хүлээн авч нэгтгэн, ГЗБГЗЗГазарт хүргүүлсэн 
байна. 

2020 оны Бэлчээрийн газрын өөрчлөлтийг фото 
мониторингийн аргаар үнэлэх ажлын хүрээнд хээрийн 
судалгааны үе шатны ажлыг аймгийн хэмжээнд 15 
сумын 213 цэг дээр хийж гүйцэтгэсэн. Судалгааны 
мэдээллийг сансарын зургийн зайнаас тандан судлах 
аргыг ашиглан бэлчээрийн экологийн чадавхийн 
зураглалтай харьцуулан дүн шинжилгээ хийж үр дүнг 
“Газрын кадастрын мэдээллийн сангийн веб систем”д 
оруулан ажиллалаа. Гүйцэтгэсэн ажлын тайланг тус 
байгууллагын даргын 2020 оны 10 дугаар сарын 1-ний 
өдрийн 1/383 дугаар албан бичгээр хүргүүлсэн. 

Арга хэмжээний 

хэрэгжилт 

Зарцуулсан хөрөнгө - 

Хүрсэн түвшин Тайланг хүргүүлсэн. 

Төсвийн шууд 

захирагчийн үнэлгээ 

 

 

3.3.ГАЗАР ЗОХИОН БАЙГУУЛАЛТ 

Гүйцэтгэлийн зорилт №3.3.1. Улсын хэмжээнд газар зохион байгуулалтын үйл ажиллагааг эрхлэх 

Эрх зүйн акт: Газрын тухай хууль – 23.2.3, 23.2.8, 23.2.12 

№ 3.3.1.2 Зорилтыг хэрэгжүүлэх арга хэмжээ, шалгуур үзүүлэлт, хүрэх түвшин 

Арга 
хэмжээний 
нэр, дугаар 

Гүйцэтгэлийн зорилтыг хэрэгжүүлэх 3.3.1.2-р арга хэмжээ 
Улсын газар зохион байгуулалтын ерөнхий төлөвлөгөөний 2020 оны хэрэгжилтийг 
гаргаж ГЗБГЗЗГ-т хүргүүлэх 

Төлөвлөлтийн 
уялдаа:  

Газрын тухай хууль – 23.2.3 

Гүйцэтгэлийн 
шалгуур 

Хэрэгжих хугацаа Сар 1 / 7 2 / 8 3 / 9 4 / 10 5 / 11 6 / 12 

Шаардагдах Үйл ажиллагаа 



Байгууллагын 2020 оны гүйцэтгэлийн төлөвлөгөө.  
Нэр: Дундговь аймгийн Газрын харилцаа, барилга, хот байгуулалтын газар  

38 

 

үзүүлэлт хөрөнгө 

Суурь түвшин ЗГ-ын 2018 оны 384 дүгээр тогтоолоор "Улсын газар зохион 
байгуулалтын ерөнхий төлөвлөгөө" батлагдсан.  

Шалгуур үзүүлэлт  Хэрэгжилтийн тайлан-1 

Хүрэх түвшин Эхний хагас жилд: - 

Жилийн эцэст: Улсын газар зохион байгуулалтын ерөнхий 

төлөвлөгөөний 2020 оны хэрэгжилтийг гаргаж, ГЗБГЗЗГ-т хүргүүлсэн 
байна. 

Хэрэгжилт Улсын газар зохион байгуулалтын ерөнхий төлөвлөгөөг хэрэгжүүлж 
ажиллах талаар харьяа хэлтэс, агентлаг, сумдын Засаг дарга нарт 
2020 оны 5 дугаар сарын 19-ны өдрийн 1/217 тоот албан бичиг 
хүргүүлсэн. Төлөвлөгөөний хэрэгжилтийг 2021 оны 1 дүгээр сарын 
15-ны өдөр хүргүүлнэ. 

Арга 

хэмжээний 

хэрэгжилт 

Зарцуулсан 

хөрөнгө 

- 

Хүрсэн түвшин 2019 оны төлөвлөгөөнйи хэрэгжилтийг 2020 оны 1 дүгээр сарын 15 

нд хүргүүлсэн. 

Төсвийн шууд 

захирагчийн 

үнэлгээ 

 

 
 

№ 3.3.1.3 Зорилтыг хэрэгжүүлэх арга хэмжээ, шалгуур үзүүлэлт, хүрэх түвшин 

Арга 
хэмжээний 
нэр, дугаар 

Гүйцэтгэлийн зорилтыг хэрэгжүүлэх 3.3.1.3-р арга хэмжээ 
Сумын тухайн жилийн газар зохион байгуулалтын төлөвлөгөөг боловсруулж, 
хэрэгжүүлэх 

Төлөвлөлтийн 
уялдаа:  

Газрын тухай хууль – 23.2.5, 25.1.4 

Гүйцэтгэлийн 
шалгуур 
үзүүлэлт 

Хэрэгжих хугацаа Сар 1 / 7 2 / 
8 

3 / 9 4 / 10 5 / 11 6 / 12 

Шаардагдах 
хөрөнгө 

Үйл ажиллагаа 

Суурь түвшин - 

Шалгуур үзүүлэлт 15 сумын төлөвлөгөө, хэрэгжилт 

Хүрэх түвшин Эхний хагас жилд: Сумын 2020 оны газар зохион байгуулалтын 

төлөвлөгөөг хэрэгжүүлэх ажлыг зохион байгуулсан байна. 

Жилийн эцэст: 15 сумын 2021 оны газар зохион байгуулалтын 

төлөвлөгөөг боловсруулж, сумын ИТХ-аар батлуулсан байна. 

Хэрэгжилт 2020 оны 15 сумын тухайн жилийн газар зохион байгуулалтын 
төлөвлөгөөг боловсруулан сумдын ИТХ-аар батлуулсан төлөвлөгөөг 
газар зохион байгуулалтын мэдээллийн нэгдсэн системд бүрэн 
оруулсан.  
2020 оны 15 сумын тухайн жилийн төлөвлөгөөний биелэлтийг Газар 
зохион байгуулалтын төлөвлөгөөний веб системд нэгж талбар бүрээр 
гарган хавсралт хэсэгт 2020 оны 12 дугаар сарын 15-ны өдөр бүрэн 
байршуулсан. 
15 сумын 2021 оны тухайн жилийн газар зохион байгуулалтын 
төлөвлөгөөг сумдын Иргэдийн Төлөөлөгчдийн хурлаар 
хэлэлцүүлэхээр төслийг бэлдсэн. 

Арга 

хэмжээний 

хэрэгжилт 

Зарцуулсан 

хөрөнгө 

 

Хүрсэн түвшин 2020 оны төлөвлөгөөний хэрэгжилтийг оруулсан. 2021 оны 

төлөвлөгөөний төслийг үүсгэсэн. 

Төсвийн шууд 

захирагчийн 

үнэлгээ 

 

 
 

№ 3.3.1.5 Зорилтыг хэрэгжүүлэх арга хэмжээ, шалгуур үзүүлэлт, хүрэх түвшин 

Арга 
хэмжээний 
нэр, дугаар 

Гүйцэтгэлийн зорилтыг хэрэгжүүлэх 3.3.1.5-р арга хэмжээ 
Иргэнд өмчлүүлэх газрын хэмжээ, байршил, зориулалт тогтоох тухай Засгийн газрын 
2020 оны тогтоолын хэрэгжилтийн явцын тайланг ГЗБГЗЗГ-т хүргүүлэх. 

Төлөвлөлтийн Монгол улсын иргэнд газар өмчлүүлэх тухай хууль - 10.1.1. 10.1.2. 
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уялдаа:  10.1.3. 

Гүйцэтгэлийн 
шалгуур 
үзүүлэлт 

Хэрэгжих хугацаа Сар 1 / 7 2 / 8 3 / 9 4 / 10 5 / 11 6 / 12 

Шаардагдах 
хөрөнгө 

Үйл ажиллагаа 

Суурь түвшин - 

Шалгуур үзүүлэлт 4 хэрэгжилт 

Хүрэх түвшин 
 

Эхний хагас жилд: Тогтоолын хэрэгжилтийг улирал бүр гаргаж 

ГЗБГЗЗГ-т хүргүүлсэн байна. 

Жилийн эцэст: Тогтоолын хэрэгжилтийг улирал бүр гаргаж ГЗБГЗЗГ-

т хүргүүлсэн байна. 

Хэрэгжилт Монгол Улсын иргэнд өмчлүүлэх газрын хэмжээ, байршил, зориулалт 
тогтоох тухай Засгийн газрын 2020 оны 170 дугаар тогтоолын дагуу 
одоо эзэмшиж байгаа газраа өмчлөх 31 иргэний хүсэлтийг хүлээн авч 
аймаг, сумын Засаг даргын захирамж гаргуулан шийдвэрлэн 
ажилласан. Тогтоолын хэрэгжилтийг улирал бүр гарган ГЗБГЗЗГ-ын 
кадастрын хэлтсийн мэргэжилтэн Б.Урантөгст цахимаар хүргүүлсэн. 

Арга 

хэмжээний 

хэрэгжилт 

Зарцуулсан 

хөрөнгө 

- 

Хүрсэн түвшин 4 тайланг файлаар хүргүүлсэн. 

Төсвийн шууд 

захирагчийн 

үнэлгээ 

 

Гүйцэтгэлийн зорилт №3.3.2. Улсын тусгай хэрэгцээний газрын газар зохион байгуулалтыг эрхлэх 

Эрх зүйн акт: Газрын тухай хууль - 23.2.4 

№ 3.3.2.1 Зорилтыг хэрэгжүүлэх арга хэмжээ, шалгуур үзүүлэлт, хүрэх түвшин 

Арга 
хэмжээний нэр, 

дугаар 

Гүйцэтгэлийн зорилтыг хэрэгжүүлэх 3.3.2.1-р арга хэмжээ 
Газрыг улсын тусгай хэрэгцээнд авах ажлыг зохион байгуулах. 

Төлөвлөлтийн 
уялдаа:  

Газрын тухай хуулийн 16.1.1-16.1.14 

Гүйцэтгэлийн 
шалгуур 
үзүүлэлт 

Хэрэгжих хугацаа Сар 1 / 7 2 / 8 3 / 9 4 / 10 5 / 11 6 / 12 

Шаардагдах 
хөрөнгө 

Үйл ажиллагаа 

Суурь түвшин Тусгай хэрэгцээнд авсан газруудад гэрээ байгуулж, гэрчилгээ олгосон. 

Шалгуур үзүүлэлт Цаг агаарын төлөв байдлын байнгын ажиглалтын талбайг улсын 
тусгай хэрэгцээнд авах ажилд өгсөн саналын тоо 

Хүрэх түвшин Эхний хагас жилд: Цаг агаарын төлөв байдлын байнгын ажиглалтын 

талбайг улсын тусгай хэрэгцээнд авах ажилд санал өгсөн байна. 

Жилийн эцэст: Цаг агаарын төлөв байдлын байнгын ажиглалтын 

талбайг улсын тусгай хэрэгцээнд авах ажилд санал өгсөн байна. 

Хэрэгжилт Сумдаас цаг агаарын төлөв байдлын байнгын ажиглалтын талбайг 
улсын тусгай хэрэгцээнд авах талаар саналыг авахад Сайнцагаан, 
Сайхан-Овоо, Гурвансайхан, Эрдэнэдалай, Адаацаг сумдаас 0,2 га 
газрыг улсын тусгай хэрэгцээнд авах саналыг ирүүлсэн. Дээрх саналыг 
аймгийн ИТХ-ын 2020 оны 12 дугаар сарын 28-ны өдрийн хурлаар 
хэлэлцүүлж саналыг хүргүүлнэ. 

Арга 

хэмжээний 

хэрэгжилт 

Зарцуулсан 

хөрөнгө 

- 

Хүрсэн түвшин 5 сумын саналыг нэгтгэн Засаг даргын зөвлөлийн хурлаар оруулсан. 

Төсвийн шууд 

захирагчийн 

үнэлгээ 

 

 

3.4.КАДАСТР 

Гүйцэтгэлийн зорилт №3.4.1. Газрын зөрчил, маргаантай холбоотой асуудлыг шийдвэрлэх, холбогдох 
арга хэмжээг зохион байгуулах 

Эрх зүйн акт: Газрын тухай хууль-23.2.10, 23.2.17, Кадастрын зураглал ба газрын кадастрын тухай хууль-7.5.4 

№ 3.4.1.1 Зорилтыг хэрэгжүүлэх арга хэмжээ, шалгуур үзүүлэлт, хүрэх түвшин 

Арга 
хэмжээний 

Гүйцэтгэлийн зорилтыг хэрэгжүүлэх 3.4.1.1-р арга хэмжээ: 
Бүх шатны шүүх байгууллагад газрын зөрчил, маргаантай холбоотой шүүхийн 
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нэр, дугаар шинжээчийн дүгнэлт, нотлох баримт, иргэн, аж ахуйн нэгж, байгууллагуудад лавлагаа, 
мэдээллийг гаргаж хүргүүлэх 

Төлөвлөлтийн 
уялдаа: 

Газрын тухай хууль-23.2.10, 23.2.17, Кадастрын зураглал ба газрын 
кадастрын тухай хууль-7.5.4 

Гүйцэтгэлийн 
шалгуур 
үзүүлэлт 

Хэрэгжих хугацаа Сар 1 / 7 2 / 8 3 / 9 4 / 10 5 / 11 6 / 12 

Шаардагдах хөрөнгө Үйл ажиллагаа. 

Суурь түвшин - 

Шалгуур үзүүлэлт Шийдвэрлэсэн албан бичиг, өргөдлийн тоо 

Хүрэх түвшин Эхний хагас жилд: Иргэн, хуулийн этгээдийн өргөдөл,  хүсэлтийн 

хариу болон газрын маргаантай холбоотой нотлох баримтыг 
хугацаанд нь хүргүүлсэн байна.  

Жилийн эцэст: Иргэн, хуулийн этгээдийн өргөдөл,  хүсэлтийн хариу 

болон газрын маргаантай холбоотой нотлох баримтыг хугацаанд нь 
хүргүүлсэн байна. 

Хэрэгжилт Дундговь аймаг дахь захиргааны хэргийн анхан шатны шүүхийн 

шүүгчийн 2020 оны 1 дүгээр сарын 9-ны өдрийн 117/Ш32020/0004 

дугаартай шинжээч томилон ажиллуулах тухай захирамжын дагуу тус 

байгууллагын даргын 2020 оны 1 дүгээр сарын 29-ний өдрийн А/07 

тоот тушаалаар иргэн С.Нанзадбаатарын маргаан бүхий эзэмшлийн 

газар дээр шинжээчийн дүгнэлт гаргаж ажилласан.    

Аймгийн Захиргааны хэргийн анхан шатны шүүхээс ирүүлсэн 

хүсэлтийн дагуу 4 удаа нотлох баримт хүргүүлж архивын баримтаар 

үйлчилгээ үзүүлсэн. 

МөнЧ.Лхагвасаүрэнгийн нэхэмжлэлтэй захиргааны хэрэгт 
хариуцагчийн итгэмжлэгдсэн төлөөлөгчөөр Газрын удирдлагын 
хэлтсийн дарга Б.Рэнцэндорж, Геодези зураг зүйн асуудал хариуцсан 
мэргэжилтэн Ж.Элбэгзаяа нар шүүх хуралд оролцсон. 

Арга 

хэмжээний 

хэрэгжилт 

Зарцуулсан хөрөнгө -  

Хүрсэн түвшин 4 удаа  

Төсвийн шууд 

захирагчийн 

үнэлгээ 

 

  

 

№ 3.4.1.2 Зорилтыг хэрэгжүүлэх арга хэмжээ, шалгуур үзүүлэлт, хүрэх түвшин 

Арга 
хэмжээний нэр, 

дугаар 

Гүйцэтгэлийн зорилтыг хэрэгжүүлэх 3.4.1.2-р арга хэмжээ: 

Засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн хилийн цэсийн маргаанаас хамаарсан газрын зөрчил, 

маргааны судалгааг гаргаж, шийдвэрлэх асуудлыг аймгийн хэмжээнд зохион байгуулах 

Төлөвлөлтийн 
уялдаа: 

“Газрын тухай хууль”-ийн 26 дугаар зүйл 

Гүйцэтгэлийн 
шалгуур 
үзүүлэлт 

Хэрэгжих хугацаа Сар 1 / 
7 

2 / 
8 

3 / 
9 

4 / 
10 

5 / 
11 

6 / 12 

Шаардагдах хөрөнгө Үйл ажиллагаа 

Суурь түвшин - 

Шалгуур үзүүлэлт Зөрчил, маргааны судалгаа, шийдвэрлэсэн зөрчил, маргааны тоо  

Хүрэх түвшин Эхний хагас жилд: Аймгийн хэмжээнд нутаг дэвсгэрийн хилийн 

цэсийн маргаанаас хамаарсан газрын зөрчил, маргааны судалгааг сум 

бүрээр гаргаж тус байгууллагын 2020 оны 5 дугаар сарын 6-ны  өдрийн 
1/201 дугаар албан бичгээр хүргүүлсэн. 

Жилийн эцэст: Газрын зөрчил, маргааныг шийдвэрлэсэн тайланг 

ГЗБГЗЗГ-т хүргүүлсэн байна. 

Хэрэгжилт Аймгийн хэмжээнд нутаг дэвсгэрийн хилийн цэсийн маргаанаас 

хамаарсан газрын зөрчил, маргааны судалгааг сум бүрээр гаргаж тус 
байгууллагын 2020 оны 5 дугаар сарын 6-ны  өдрийн 1/201 дугаар 
албан бичгээр, зөрчил, маргааныг шийдвэрлэх талаар зохион 
байгуулсан ажлын тайланг тус байгууллагын 2020 оны 12 дугаар сарын 
18-ний өдрийн 1/473 дугаар албан бичгээр тус тус хүргүүлсэн. 

Арга 

хэмжээний 

хэрэгжилт 

Зарцуулсан хөрөнгө - 

Хүрсэн түвшин 2 удаа  

Төсвийн шууд  
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захирагчийн 

үнэлгээ 

  

Гүйцэтгэлийн зорилт №3.4.2. Газрын нэгдмэл сангийн тооллого, бүртгэл, газрын нэгдмэл санд гарч буй 
өөрчлөлт, шилжилт хөдөлгөөнийг бүртгэх, хянах 

Эрх зүйн акт: Газрын тухай хуулийн 26 дугаар зүйл, Кадастрын зураглал ба газрын кадастрын тухай хууль-13.3 

№ 3.4.2.1 Зорилтыг хэрэгжүүлэх арга хэмжээ, шалгуур үзүүлэлт, хүрэх түвшин 

Арга 
хэмжээний нэр, 

дугаар 

Гүйцэтгэлийн зорилтыг хэрэгжүүлэх 3.4.2.1-р арга хэмжээ: 
Газрын нэгдмэл сангийн 2019 оны тайланг сумдаас авч нэгтгэж, ГЗБГЗЗГ-т хүргүүлэх 

Төлөвлөлтийн 
уялдаа: 

“Газрын тухай хууль”-ийн 26 дугаар зүйл, Кадастрын зураглал ба 
газрын кадастрын тухай хууль-10.2.7 

Гүйцэтгэлийн 
шалгуур 
үзүүлэлт 

Хэрэгжих хугацаа Сар 1 / 7 2 / 8 3 / 9 4 / 10 5 / 11 6 / 12 

Шаардагдах 
хөрөнгө 

Үйл ажиллагаа 

Суурь түвшин Газрын нэгдмэл сангийн 2018 оны тайлан 

Шалгуур үзүүлэлт Дундговь аймгийн Газрын нэгдмэл сангийн 2019 оны тайлан 

Хүрэх түвшин 
 

Эхний хагас жилд: 15 сумын Газрын нэгдмэл сангийн 2019 оны 

тайланг хүлээн авч нэгтгэн, 2020 оны 01 сарын 15-ны өдрийн дотор 
ГЗБГЗЗГ-т хүргүүлсэн байна. 

Жилийн эцэст:- 

Хэрэгжилт Газрын нэгдмэл сангийн 2019 оны тайланг сумдаас хүлээн авч 
нэгтгэн, 2020 оны 01 дүгээр сарын 14-ний  1/20 тоот албан бичгээр 
Газар зохион байгуулалт,геодези, зураг зүйн газарт хүргүүлсэн. 

Арга 

хэмжээний 

хэрэгжилт 

Зарцуулсан 

хөрөнгө 

 

Хүрсэн түвшин 1 тайлан хүргүүлсэн 

Төсвийн шууд 

захирагчийн 

үнэлгээ 

 

   

   

Гүйцэтгэлийн зорилт №3.4.3. Газрын үнэлгээний системийн үйл ажиллагааг улсын хэмжээнд удирдан 
зохион байгуулах 

№ 3.4.3.1 Зорилтыг хэрэгжүүлэх арга хэмжээ, шалгуур үзүүлэлт, хүрэх түвшин 

Арга 
хэмжээний нэр, 

дугаар 

Гүйцэтгэлийн зорилтыг хэрэгжүүлэх 3.4.3.1-р арга хэмжээ: 
Газрын үнэлгээний системээр нэгдмэл сангийн ангилал бүрийн газрын суурь 
үнэлгээг тогтоох 

Төлөвлөлтийн 
уялдаа: 

Газрын төлбөрийн тухай хуулийн 5.1, 5.2 

Гүйцэтгэлийн 
шалгуур 
үзүүлэлт 

Хэрэгжих хугацаа Сар 1 / 7 2 / 8 3 / 9 4 / 10 5 / 11 6 / 12 

Шаардагдах 
хөрөнгө 

Үйл ажиллагаа 

Суурь түвшин Газрын эдийн засгийн үнэлгээ хийх аргачлал, аргачилсан зааврууд 
батлагдсан, Газрын үнэлгээний системийг хөгжүүлэлт хийгдсэн 

Шалгуур үзүүлэлт Газрын нэгдмэл сангийн 6 ангиллын газрын суурь үнэлгээ 

Хүрэх түвшин Эхний хагас жилд: - 

Жилийн эцэст: Газрын нэгдмэл сангийн 6 ангиллын газрын суурь 

үнэлгээг аймгийн хэмжээнд бүсчлэн тогтоосон байна. 
Хэрэгжилт Газрын үнэлгээний системд Сайнцагаан сумын газрын үнэлгээнд 

нөлөөлөх Хот тосгон бусад суурины газрын хүрээлэн буй орчин, 
инженерийн дэд бүтэц, үйлчилгээ, нийгмийн дэд бүтэц гэсэн 4 хүчин 
зүйлийг уншуулан масс үнийг тооцоолсон боловч 1м2 газрын 
үнэлгээ хэт өндөр гарч байна.   

Арга 

хэмжээний 

хэрэгжилт 

Зарцуулсан хөрөнгө - 

Хүрсэн түвшин Системд тооцоолсон боловч 1м2 газрын үнэлгээ хэт өндөр гарсан.   

Төсвийн шууд 

захирагчийн 

үнэлгээ 
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 Гүйцэтгэлийн зорилт №3.4.4. Газрын кадастрын мэдээллийн сангийн үйл ажиллагааг улсын хэмжээнд 
эрхлэн зохион байгуулах, хяналт тавих 

Эрх зүйн акт: Газрын тухай хууль-23.2.10, 23.2.17, Кадастрын зураглал ба газрын кадастрын тухай хууль-7.5.4 

№ 3.4.4.1 Зорилтыг хэрэгжүүлэх арга хэмжээ, шалгуур үзүүлэлт, хүрэх түвшин 

Арга 
хэмжээний нэр, 

дугаар 

Гүйцэтгэлийн зорилтыг хэрэгжүүлэх 3.4.4.1-р арга хэмжээ: 
Улсын болон орон нутгийн тусгай хэрэгцээний газрыг кадастрын нэгдсэн системд 
бүртгэж, баталгаажуулах 

Төлөвлөлтийн 
уялдаа: 

ЗГҮАХХАХТ-2.81.13, Газрын тухай хууль-23.2.10, 23.2.17, Кадастрын 
зураглал ба газрын кадастрын тухай хууль-7.5.4 

Гүйцэтгэлийн 
шалгуур 
үзүүлэлт 

Хэрэгжих хугацаа Сар 1 / 7 2 / 8 3 / 9 4 / 10 5 / 11 6 / 12 

Шаардагдах 
хөрөнгө 

Үйл ажиллагаа 

Суурь түвшин Лэнд менежер программд тусгай хэрэгцээний газрыг бүртгэх 
боломжтой нэмэлт модуль хөгжүүлсэн  

Шалгуур үзүүлэлт Орон нутгийн тусгай хэрэгцээнд авсан газрын тоо  

Хүрэх түвшин Эхний хагас жилд: Улсын болон орон нутгийн тусгай хэрэгцээнд 

авсан газрыг кадастрын нэгдсэн системд бүртгэж, баталгаажуулсан 
байна 

Жилийн эцэст: Улсын болон орон нутгийн тусгай хэрэгцээнд авсан 

газрыг кадастрын нэгдсэн системд бүртгэж, баталгаажуулсан байна 

Хэрэгжилт Аймгийн хэмжээнд улсын болон орон нутгийн тусгай хэрэгцээнд 
авсан 226 газрыг  газрыг кадастрын нэгдсэн системд бүртгүүлэх  
судалгааг  гаргаж, тогтоол шийдвэрийн  хамт ГЗБГЗЗГазарт 
хүргүүлж, газрын кадастрын мэдээллийн санд  баталгаажуулсан. 

Арга 

хэмжээний 

хэрэгжилт 

Зарцуулсан 

хөрөнгө 

- 

Хүрсэн түвшин Нийт 226 газрыг улсын болон орон нутгийн тусгай хэрэгцээнд 

мэдээллийн санд бүртгэсэн. 

Төсвийн шууд 

захирагчийн 

үнэлгээ 

 

  

№ 3.4.4.4 Зорилтыг хэрэгжүүлэх арга хэмжээ, шалгуур үзүүлэлт, хүрэх түвшин 

Арга 
хэмжээний нэр, 

дугаар 

Гүйцэтгэлийн зорилтыг хэрэгжүүлэх 3.4.4.4-р арга хэмжээ: 
Газар эзэмших, ашиглах эрхийн гэрчилгээ, нэгж талбарын хувийн хэргийн хавтас, 
кадастрын үнэт цаасыг захиалж, татан авах ажлыг зохион байгуулах 

Төлөвлөлтийн 
уялдаа: 

Газрын тухай хууль-23.2.10, 23.2.17, Кадастрын зураглал ба газрын 
кадастрын тухай хууль-7.5.4 

Гүйцэтгэлийн 
шалгуур 
үзүүлэлт 

Хэрэгжих хугацаа Сар 1 / 7 2 / 8 3 / 9 4 / 10 5 / 11 6 / 12 

Шаардагдах 
хөрөнгө 

Үйл ажиллагаа 

Суурь түвшин - 

Шалгуур үзүүлэлт Газар эзэмших, ашиглах эрхийн гэрчилгээ, нэгж талбарын хувийн 
хэргийн хавтас, кадастрын үнэт цаасны тоо 

Хүрэх түвшин Эхний хагас жилд: Газар эзэмших, ашиглах эрхийн гэрчилгээ, нэгж 

талбарын хувийн хэргийн хавтас, кадастрын үнэт цаасыг захиалгын 
дагуу хүлээн авсан байна.  

Жилийн эцэст: - 

Хэрэгжилт Аймгийн хэмжээнд 2020 онд Газар эзэмших, ашиглах эрхийн 
гэрчилгээ 300,  кадастрын үнэт цаасыг 2000 захиалж авсан, нэгж 
талбарын хувийн хэргийн хавтас 1000 ширхэгийг захиалсан. 

Арга 

хэмжээний 

хэрэгжилт 

Зарцуулсан 

хөрөнгө 

 

Хүрсэн түвшин Газар эзэмших, ашиглах эрхийн гэрчилгээ 300,  кадастрын үнэт 

цаасыг 2000 захиалж авсан, нэгж талбарын хувийн хэргийн хавтас 

1000 ширхэгийг захиалсан. 

Төсвийн шууд 

захирагчийн 

үнэлгээ 

 

 

3.5.ОРОН ЗАЙН МЭДЭЭЛЭЛ, ТЕХНОЛОГИ 
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Гүйцэтгэлийн зорилт №3.5.2. Харилцаа холбоо, мэдээллийн технологийн дэвшлийг ашиглан иргэн 
төвтэй “ухаалаг үйлчилгээ”-г хөгжүүлэх, 

 

№3.5.1.2 Зорилтыг хэрэгжүүлэх арга хэмжээ, шалгуур үзүүлэлт, хүрэх түвшин 

Арга 
хэмжээний 
нэр, дугаар 

Гүйцэтгэлийн зорилтыг хэрэгжүүлэх 3.5.1.2-р арга хэмжээ 
Тоон гарын үсгийн технологийг үйл ажиллагаандаа нэвтрүүлэх 

Төлөвлөлтийн 
уялдаа:  

Цахим гарын үсгийн тухай хуулийн 3.1 дэх заалт, ЗГҮАХ-5.1.17 дахь 
заалт 

Гүйцэтгэлийн 
шалгуур 
үзүүлэлт 

Хэрэгжих хугацаа Сар 1 / 7 2 / 8 3 / 9 4 / 10 5 / 
11 

6 / 12 

Шаардагдах 
хөрөнгө 

Үйл ажиллагаа 

Суурь түвшин Тоон гарын үсэг эзэмшигчийн мэдээллийг ГЗБГЗЗГ-т хүргүүлсэн.  17 
тоон гарын үсэг тээгч төхөөрөмжийг холбогдох албан хаагчид хүлээлгэн 
өгсөн. 

Шалгуур 
үзүүлэлт 

Албан хаагч, албан тушаалтны тоон гарын үсэг эзэмших байдал  

Хүрэх түвшин Эхний хагас жилд: 17 албан хаагчид тоон гарын үсэг эзэмших 

зааварчилгаа өгнө. ЭЙБЛ бичиг хэрэг төлөвлөлтийн хэсэгт нэвтрүүлнэ. 

Жилийн эцэст:  Албан хаагчид тоон гарын үсэг эзэмшсэн байна. Тоон 
гарын үсгийг цахим архив-ArchivePro программ хангамжид нэвтрүүлсэн 
байна. 

Хэрэгжилт Тоон гарын үсэг эзэмших шаардлагатай 17 албан хаагчдын бүрдүүлэх 
бичиг баримтыг холбогдох журамд заасны дагуу бүрдүүлэн 
ГЗБГЗЗгазарт хүргүүлэн  бүртгэлийг тоон болон цахим гарын үсгийн 
www.esign.gov.mn сайтад үүсгэсэн.  Тус албан хаагчдад тоон гарын үсэг 
эзэмших зааварчилгааг өгсөн бөгөөд ABLE болон ArchivePro программ 
хангамжид нэвтрэхэд бэлэн байна. 

Арга 
хэмжээний 
хэрэгжилт 

Зарцуулсан 
хөрөнгө 

- 

Хүрсэн түвшин 17 албан хаагчид тоон гарын үсэг эзэмших зааварчилгаа өгч 
ажилласан. 

Төсвийн шууд 
захирагчийн 

үнэлгээ 

 

 
 

3.6.АРХИВ, МЭДЭЭЛЛИЙН ТӨВ 

Гүйцэтгэлийн зорилт №3.6.1. Салбарын архивын албан мэдээллийг бүрдүүлэн, сан хөмрөг үүсгэх, 
архивлах 

№3.6.1.1. Зорилтыг хэрэгжүүлэх арга хэмжээ, шалгуур үзүүлэлт, хүрэх түвшин 

Арга 
хэмжээний 
нэр, дугаар 

Гүйцэтгэлийн зорилтыг хэрэгжүүлэх 3.6.1.1-р арга хэмжээ: 
Улсын хэмжээнд хийгдсэн Геодези, байр зүй, зураг зүй; Агаар, сансрын зураг; Суурь 
судалгаа; Газар зохион байгуулалт; Кадастрын зураглал ба газрын кадастрын 
гүйцэтгэлийн ажлуудыг төрийн архивт шалгаж хүлээн авч нөхөн бүрдүүлэлт хийх 

Төлөвлөлтийн 
уялдаа:  

ГЗБГЗЗГ-ын ҮАСЗББӨХ 2.4.6, 2.5.6.а, 2.5.6.б, 3.12.1-3.12.6 

Гүйцэтгэлийн 
шалгуур 
үзүүлэлт 

Хэрэгжих хугацаа Сар 1 / 7 2 / 8 3 / 9 4 / 10 5 / 11 6 / 12 

Шаардагдах 
хөрөнгө 

Үйл ажиллагаа 

Суурь түвшин 2019 онд 60 ажлын бүрдлийг шалгаж акт үйлдэн хүлээн авсан.  

Шалгуур 
үзүүлэлт 

1 судалгаа 
Архивт ирүүлсэн ажлуудыг хүлээн авч хадгаламжийн нэгж үүсгэх 

Хүрэх түвшин Эхний хагас жилд: Шаардлагатай баримт, материалын судалгаа 

гаргаж ГХБХБГ-т хүргүүлнэ. Байгууллагын хөтлөх хэргийн нэрийн 
жагсаалтад заасан болон архивт ирүүлсэн ажлыг хүлээн авна. 

Жилийн эцэст: Байгууллагын хөтлөх хэргийн нэрийн жагсаалтад 

заасан болон архивт ирүүлсэн ажлыг хүлээн авна. 

Хэрэгжилт Тус аймгийн Өлзийт сумын газар зүйн нэрийн тодруулгын ажлыг 
Дижитал мэппинг ХХК хийж гүйцэтгэсэн бөгөөд ажлын 5 хувийн хэрэг 
болон 1 CD мөн  орон нутагт хийсэн геодезийн ажлын 5 гүйцэтгэлийн 
зургийг байгууллагын архивд хүлээн авч хадгаламжийн нэгж үүсгэн 
нөхөн бүрдүүлэлт хийсэн.  

Арга Зарцуулсан  

http://www.esign.gov.mn/
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хэмжээний 
хэрэгжилт 

хөрөнгө 

Хүрсэн түвшин 6 ажлыг хүлээн авсан. 

Төсвийн шууд 
захирагчийн 

үнэлгээ 

 

 

Гүйцэтгэлийн зорилт №3.6.2. Төрийн болон албаны нууцын хадгалалт, хамгаалалтыг хангах 

№3.6.2.1 Зорилтыг хэрэгжүүлэх арга хэмжээ, шалгуур үзүүлэлт, хүрэх түвшин 

Арга 
хэмжээний 
нэр, дугаар 

Гүйцэтгэлийн зорилтыг хэрэгжүүлэх 3.6.2.1-р арга хэмжээ: 
Нууц албан хэрэг хөтлөлтийн үйл ажиллагааг зохион байгуулж хэрэгжүүлэх 

Төлөвлөлтийн 
уялдаа:  

ГЗБГЗЗГ-ын ҮАСЗББӨХ 2.5.6.в, 3.12.8 

Гүйцэтгэлийн 
шалгуур 
үзүүлэлт 

Хэрэгжих хугацаа Сар 1 / 7 2 / 8 3 / 9 4 / 10 5 / 11 6 / 12 

Шаардагдах 
хөрөнгө 

Үйл ажиллагаа 

Суурь түвшин Албаны нууц баримттай танилцах эрх бүхий хүмүүсийн итгэмжлэлийн 
загвар, нууц баримт боловсруулах компьютерт нэвтрэх хүсэлт, эрх 
олгох загвар, нууц баримт олшруулах эрх олгох загвар батлагдсан. 

Шалгуур 
үзүүлэлт 

Ирүүлсэн хүсэлтийн тоогоор 

Хүрэх түвшин Эхний хагас жилд: Нууцын албан хэрэг хөтлөлтийн үйл ажиллагааг 

зохион байгуулж, нууц баримттай танилцах иргэний итгэмжлэлийг 
шинэчлэх, нууцын баталгаа авах, нотлох лавлагаа гаргаж өгөх, гадаад 
улсад зорчих эрх бүхий албан тушаалтан, мэргэжилтний урьдчилсан 
мэдүүлгийг авах, шилжилт хөдөлгөөний мэдээллийг тус тус 
бүртгэлжүүлж мэдээ тайланг ТЕГ-ын орон нутгийн тагнуулын газар, 
хэлтэс, ГЗБГЗЗГ-т хүргүүлсэн байна. 

Жилийн эцэст: Нууцын албан хэрэг хөтлөлтийн үйл ажиллагааг зохион 

байгуулж, нууц баримттай танилцах иргэний итгэмжлэлийг шинэчлэх, 
нууцын баталгаа авах, нотлох лавлагаа гаргаж өгөх, гадаад улсад 
зорчих эрх бүхий албан тушаалтан, мэргэжилтний урьдчилсан 
мэдүүлгийг авах, шилжилт хөдөлгөөний мэдээллийг тус тус 
бүртгэлжүүлж мэдээ тайланг ТЕГ-ын орон нутгийн тагнуулын газар, 
хэлтэс, ГЗБГЗЗГ-т хүргүүлсэн байна. 

Хэрэгжилт Байгууллагын төрийн болон албаны нууцын чиглэлээр 2019 онд 
хийгдсэн ажлын тайлан мэдээг аймгийн Тагнуулын хэлтэст 2020 оны 1 
дүгээр сарын 30-ны өдөр хүргүүлсэн. Тайлант хугацаанд нууцтай 
танилцах эрх бүхий албан тушаалтанд шилжилт хөдөлгөөн гараагүй. 6 
албан бичиг хүлээн авч 5 албан бичиг явуулсан байна. 

Арга 

хэмжээний 

хэрэгжилт 

Зарцуулсан 

хөрөнгө 

 

Хүрсэн түвшин 5 хариутай албан бичгийн хариуг хүргүүлсэн. 

Төсвийн шууд 

захирагчийн 

үнэлгээ 

 

 

3.7.ХОТ БАЙГУУЛАЛТ 

Гүйцэтгэлийн зорилт №3.7.1. Хот байгуулалтын хууль, журам, норм дүрмийн хэрэгжилтэд хяналт тавих, 
санал боловсруулах 

Эрх зүйн акт: Хот байгуулалтын тухай хууль   

 №3.7.1.1. Зорилтыг хэрэгжүүлэх арга хэмжээ, шалгуур үзүүлэлт, хүрэх түвшин 

Арга 

хэмжээний 

нэр, дугаар 

Гүйцэтгэлийн зорилтыг хэрэгжүүлэх 3.7.1.1-р арга хэмжээ:  

Аймаг, нийслэлийн Ерөнхий архитекторуудын 2019 оны ажлын тайланг ирүүлэх 

Төлөвлөлтийн 

уялдаа:  

Хот байгуулалтын тухай хууль 

Гүйцэтгэлийн 

шалгуур 

Хэрэгжих хугацаа Сар 1 / 7 2 / 8 3 / 9 4 / 10 5 / 11 6 / 12 

Шаардагдах Үйл ажиллагаа 
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үзүүлэлт хөрөнгө 

Суурь түвшин Жил бүр тайланг хүлээн авч дүгнэдэг. 

Шалгуур үзүүлэлт 1 тайлан 

Хүрэх түвшин Эхний хагас жилд: Аймгийн Ерөнхий архитекторын 2019 оны ажлын 

тайланг ирүүлнэ. 

Жилийн эцэст: 2020 оны ажлын тайланг гаргана. 

Хэрэгжилт Аймгийн Ерөнхий архитекторын 2019 оны үйл ажиллагааны тайланг 2020 

оны 1 дүгээр сарын 13-ны өдрийн 1/17 тоот албан бичиг хавсралтаар 

ГЗБГЗЗГ-т хүргүүлсэн бөгөөд Улаанбаатар хот болон 21 аймгийн Ерөнхий 

архитекторуудаас 83.3 хувьтай үнэлэгдсэн. 

Арга 

хэмжээний 

хэрэгжилт 

Зарцуулсан 

хөрөнгө 

 

Хүрсэн түвшин Тайлан хүргүүлсэн. 

Төсвийн шууд 

захирагчийн 

үнэлгээ 

 

 
 

№3.7.1.2. Зорилтыг хэрэгжүүлэх арга хэмжээ, шалгуур үзүүлэлт, хүрэх түвшин 

Арга 

хэмжээний 

нэр, дугаар 

Гүйцэтгэлийн зорилтыг хэрэгжүүлэх 3.7.1.2-р арга хэмжээ: 

Хот тосгоны ерөнхий төлөвлөгөөний жижүүрийн хөтлөлт хийх үлгэрчилсэн зааврын 

хэрэгжилтийн тайлан ирүүлэх     

Төлөвлөлтийн 

уялдаа:  

Хот байгуулалтын тухай хууль 

Гүйцэтгэлийн 

шалгуур 

үзүүлэлт 

Хэрэгжих хугацаа Сар 1 / 7 2 / 8 3 / 9 4 / 10 5 / 11 6 / 12 

Шаардагдах 

хөрөнгө 

Үйл ажиллагаа 

Суурь түвшин Жил бүр тайланг хүлээн авч дүгнэдэг. 

Шалгуур үзүүлэлт 1 тайлан 

Хүрэх түвшин Эхний хагас жилд: Тайланг албан ёсоор агентлагт ирүүлнэ. 

Жилийн эцэст: - 

Хэрэгжилт 2020 оны жижүүрийн хөтлөлтийн тайланг тус байгууллагын 2020 оны 12 

сарын 18-ны өдрийн 1/471 тоот албан бичгээр хүргүүлсэн.     

Арга 

хэмжээний 

хэрэгжилт 

Зарцуулсан 

хөрөнгө 
- 

Хүрсэн түвшин 1 тайлан хүргүүлсэн. 

Төсвийн шууд 

захирагчийн 

үнэлгээ 

 

 
 

№3.7.1.6. Зорилтыг хэрэгжүүлэх арга хэмжээ, шалгуур үзүүлэлт, хүрэх түвшин 

Арга 

хэмжээний 

нэр, дугаар 

Гүйцэтгэлийн зорилтыг хэрэгжүүлэх 3.7.1.6-р арга хэмжээ: 

2021 оны барилга байгууламжийн норм, нормативын сангийн төлөвлөгөөнд санал 

ирүүлэх 

Төлөвлөлтийн 

уялдаа:  

Хот байгуулалтын тухай хууль 

Гүйцэтгэлийн 

шалгуур 

үзүүлэлт 

Хэрэгжих хугацаа Сар 1 / 7 2 / 8 3 / 9 4 / 10 5 / 11 6 / 12 

Шаардагдах 

хөрөнгө 

Үйл ажиллагаа 

Суурь түвшин Жил бүр санал хүргүүлдэг. 

Шалгуур үзүүлэлт Саналын тоо 

Хүрэх түвшин Эхний хагас жилд: 2021 оны барилга байгууламжийн норм, 

нормативын сангийн төлөвлөгөөнд санал ирүүлнэ. 

Хүрэх түвшин 

Хэрэгжилт 

Жилийн эцэст: - 

2021 онд 5 сая төгрөг төвлөрүүлэх саналыг хүргүүлсэн. 

Арга 

хэмжээний 

Зарцуулсан 

хөрөнгө 
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хэрэгжилт Хүрсэн түвшин Саналыг хүргүүлсэн.  

Төсвийн шууд 

захирагчийн 

үнэлгээ 

 

 

3.8.ХОТ БАЙГУУЛАЛТЫН КАДАСТР 

Гүйцэтгэлийн зорилт №3.8.1. Хот байгуулалтын кадастрын мэдээллийн санд мэдээлэл оруулах ажлыг 
зохион байгуулах 

Эрх зүйн акт: Хот байгуулалтын тухай хууль   

№3.8.1.7 Зорилтыг хэрэгжүүлэх арга хэмжээ, шалгуур үзүүлэлт, хүрэх түвшин 

Арга 
хэмжээний 
нэр, дугаар 

Гүйцэтгэлийн зорилтыг хэрэгжүүлэх 3.8.1.7.-р арга хэмжээ  
Аймгийн төвийн сумын барилга байгууламжийн мэдээллийг хот байгуулалтын 
кадастрын мэдээллийн санд бүрэн оруулж дуусгах 

Төлөвлөлтийн 
уялдаа:  

Хот байгуулалтын тухай хуулийн 25.4, 25.5, 26.1 

Гүйцэтгэлийн 
шалгуур 
үзүүлэлт 

Хэрэгжих хугацаа Сар 1 / 7 2 / 8 3 / 9 4 / 10 5 / 11 6 / 12 

Шаардагдах 
хөрөнгө 

Үйл ажиллагаа, урсгал зардал 

Суурь түвшин Сургууль, эмнэлэг, цэцэрлэгийн барилга байгууламжийн мэдээлэл орсон. 

Шалгуур үзүүлэлт Аймгийн төвийн сумын барилга байгууламжийн тоо 

Хүрэх түвшин Эхний хагас жилд: Аймгийн төвийн сумын барилга байгууламжийн 

мэдээлэл 100 хувь орсон байна. 

Жилийн эцэст: -  

Хэрэгжилт Аймгийн төвийн сумын 275 барилгын мэдээллийг Хот байгуулалтын 
кадастрын мэдээллийн санд бүрэн оруулж,  тайланг тус байгууллагын 
2020 оны 6 сарын 15-ны өдрийн 1/250 тоот албан бичгээр хүргүүлсэн. 

Арга 

хэмжээний 

хэрэгжилт 

Зарцуулсан 

хөрөнгө 

- 

Хүрсэн түвшин Аймгийн төвийн сумын барилгын мэдээлэл 100 хувь орсон. Тайланг 

хүргүүлсэн. 

Төсвийн шууд 

захирагчийн 

үнэлгээ 

 

 

№3.8.1.8 Зорилтыг хэрэгжүүлэх арга хэмжээ, шалгуур үзүүлэлт, хүрэх түвшин 

Арга 
хэмжээний 
нэр, дугаар 

Гүйцэтгэлийн зорилтыг хэрэгжүүлэх 3.8.1.8-р арга хэмжээ.  
Хот байгуулалтын мэдээллийн санд ашиглах байр зүйн зураг /тохижилт, зам, 
инженерийн шугам сүлжээ, далан, суваг, ил болон далд шуудуу/-ны тоон мэдээллийг 
оруулж дуусгах 

Төлөвлөлтийн 
уялдаа:  

Хот байгуулалтын тухай хуулийн 25.4, 25.5, 26.1 

Гүйцэтгэлийн 
шалгуур 
үзүүлэлт 

Хэрэгжих хугацаа Сар 1 / 7 2 / 8 3 / 9 4 / 10 5 / 11 6 / 12 

Шаардагдах 
хөрөнгө 

Үйл ажиллагаа, урсгал зардал 

Суурь түвшин - 

Шалгуур 
үзүүлэлт 

Мэдээллийн тоо 

Хүрэх түвшин Эхний хагас жилд: Аймгийн төвийн сумын тохижилт, зам, инженерийн 

шугам сүлжээний мэдээлэл 100 хувь орсон байна. 

Жилийн эцэст: - Аймгийн төвийн сумын тохижилт, зам, инженерийн 

шугам сүлжээний мэдээлэл 100 хувь орсон байна 

Хэрэгжилт Хот байгуулалтын кадастрын мэдээллийн санд 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 
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-Гудамж талбайн гэрэлтүүлэг 9500 м 
-Авто зогсоол 12430 м2 мэдээлэл бүртгэсэн. 

Арга 

хэмжээний 

хэрэгжилт 

Зарцуулсан 

хөрөнгө 

 

Хүрсэн түвшин Аймгийн төвийн сумын тохижилт,  инженерийн шугам сүлжээний 

мэдээлэл 100 хувь орсон.  

Төсвийн шууд 

захирагчийн 

үнэлгээ 

 

Гүйцэтгэлийн зорилт №3.8.2. Хот байгуулалтын кадастрын чиглэлээр хамтран ажиллах 

№3.8.2.7 Зорилтыг хэрэгжүүлэх арга хэмжээ, шалгуур үзүүлэлт, хүрэх түвшин 

Арга 
хэмжээний 
нэр, дугаар 

Гүйцэтгэлийн зорилтыг хэрэгжүүлэх 3.8.2.7-р арга хэмжээ  
Хот байгуулалтын кадастрын мэдээллийн сангийн үйл явцын тайланг улирал тутамд 
агентлагт хүргүүлэх 

Төлөвлөлтийн 
уялдаа:  

Хот байгуулалтын тухай хуулийн  26.1 

Гүйцэтгэлийн 
шалгуур 
үзүүлэлт 

Хэрэгжих хугацаа Сар 1 / 7 2 / 8 3 / 9 4 / 10 5 / 11 6 / 12 

Шаардагдах 
хөрөнгө 

Үйл ажиллагаа 

Суурь түвшин - 

Шалгуур 
үзүүлэлт 

4 улирлын тайлан  

Хүрэх түвшин Эхний хагас жилд: Улирал бүр тайланг агентлагт ирүүлсэн байна. 

Жилийн эцэст: Улирал бүр тайланг агентлагт ирүүлсэн байна. 

Хэрэгжилт Хот байгуулалтын кадастрын мэдээллийн сангийн 1 дүгээр улирлын 
тайланг байгууллагын 2020 оны 4 сарын 3-ны өдрийн 1/136 дугаар 
албан бичгээр, 2 дугаар улирлын тайланг 2020 оны 6 сарын 15-ны 
өдрийн 1/250 дугаар албан бичгээр, 3 дугаар улирлын тайланг  2020 
оны 9 дүгээр сарын 1 -ний өдрийн 1/339 дугаар албан бичгээр тус тус  
хүргүүлсэн.  
4 дүгээр улирлын тайланг 2021 оны 1 сарын 5-ны өдрийн дотор  
хүргүүлэхээр ажиллаж байна. 

Арга 

хэмжээний 

хэрэгжилт 

Зарцуулсан 

хөрөнгө 

- 

Хүрсэн түвшин 1, 2, 3 дугаар улирлын тайланг хүргүүлсэн. 

Төсвийн шууд 

захирагчийн 

үнэлгээ 

 

 
№3.8.2.8 Зорилтыг хэрэгжүүлэх арга хэмжээ, шалгуур үзүүлэлт, хүрэх түвшин 

Арга 
хэмжээний 
нэр, дугаар 

Гүйцэтгэлийн зорилтыг хэрэгжүүлэх 3.8.2.8-р арга хэмжээ  
Хот байгуулалтын кадастрын мэдээллийн сангийн жилийн тайлан боловсруулж, 
Аймгийн Засаг даргад хүргүүлэх 

Төлөвлөлтийн 
уялдаа:  

Хот байгуулалтын тухай хуулийн  26.1 

Гүйцэтгэлийн 
шалгуур 
үзүүлэлт 

Хэрэгжих хугацаа Сар 1 / 7 2 / 8 3 / 9 4 / 10 5 / 11 6 / 12 

Шаардагдах 
хөрөнгө 

Үйл ажиллагаа 

Суурь түвшин - 

Шалгуур 
үзүүлэлт 

Жилийн эцсийн тайлан 1 

Хүрэх түвшин Эхний хагас жилд: - 

Жилийн эцэст: Жилийн эцсийнТайланг Засаг даргад хүргүүлсэн байна. 

Хэрэгжилт Тайланг 2020 оны 12 сарын 18-ны өдрийн 1/472 дугаар албан бичгээр 
Аймгийн Засаг даргад хүргүүлсэн. 

Арга 

хэмжээний 

хэрэгжилт 

Зарцуулсан 

хөрөнгө 

- 

Хүрсэн түвшин Тайланг хүргүүлсэн. 
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Төсвийн шууд 

захирагчийн 

үнэлгээ 

 

 
№3.8.2.9. Зорилтыг хэрэгжүүлэх арга хэмжээ, шалгуур үзүүлэлт, хүрэх түвшин 

Арга 
хэмжээний 
нэр, дугаар 

Гүйцэтгэлийн зорилтыг хэрэгжүүлэх 4.8.2.9-р арга хэмжээ  
Хот байгуулалтын кадастрын мэдээллийн санд оруулсан мэдээлэл үнэн зөв, бүрэн 
бөглөгдсөн байдалд дотоод хяналт шинжилгээ хийж, улирал тутам тайлан ирүүлэх 

Төлөвлөлтийн 
уялдаа:  

Хот байгуулалтын тухай хуулийн  26.1 

Гүйцэтгэлийн 
шалгуур 
үзүүлэлт 

Хэрэгжих хугацаа Сар 1 / 7 2 / 8 3 / 9 4 / 10 5 / 11 6 / 12 

Шаардагдах 
хөрөнгө 

Үйл ажиллагаа 

Суурь түвшин - 

Шалгуур 
үзүүлэлт 

4 улирал 

Хүрэх түвшин Эхний хагас жилд: 2 улирлын тайлан ирүүлсэн байна. 

Жилийн эцэст: 2 улирлын тайлан ирүүлсэн байна. 

Хэрэгжилт Хот байгуулалтын кадастрын мэдээллийн санд дотоод хяналт 
шинжилгээ хийж 1 дүгээр улирлын тайланг байгууллагын 2020 оны 4 
сарын 3-ны өдрийн 1/136 дугаар албан бичгээр, 2 дугаар улирлын 
тайланг 2020 оны 6 сарын 15-ны өдрийн 1/250 дугаар албан бичгээр, 3 
дугаар улирлын тайланг  2020 оны 9 дүгээр сарын 1 -ний өдрийн 1/339 
дугаар албан бичгээр тус тус  хүргүүлсэн. 4 дүгээр улирлын тайланг 
2021 оны 1 сарын 5-ны өдрийн дотор  хүргүүлэхээр ажиллаж байна. 

Арга 
хэмжээний 
хэрэгжилт 

Зарцуулсан 
хөрөнгө 

 

Хүрсэн түвшин 1, 2, 3 дугаар улирлын тайланг хүргүүлсэн. 

Төсвийн шууд 
захирагчийн 

үнэлгээ 

 

 
№3.8.2.10. Зорилтыг хэрэгжүүлэх арга хэмжээ, шалгуур үзүүлэлт, хүрэх түвшин 

Арга 
хэмжээний 
нэр, дугаар 

Гүйцэтгэлийн зорилтыг хэрэгжүүлэх 4.8.2.10-р арга хэмжээ  
ГЗБГЗЗГ-ын ХБКХ-ээр Хот байгуулалтын кадастрын мэдээллийн сангийн бүрдэлт, үйл 
ажиллагаанд хяналт шинжилгээ хийлгэх 

Төлөвлөлтийн 
уялдаа:  

Хот байгуулалтын тухай хуулийн  26.1 

Гүйцэтгэлийн 
шалгуур 
үзүүлэлт 

Хэрэгжих хугацаа Сар 1 / 7 2 / 8 3 / 9 4 / 10 5 / 11 6 / 12 

Шаардагдах 
хөрөнгө 

Үйл ажиллагаа 

Суурь түвшин - 

Шалгуур 
үзүүлэлт 

1 удаагийн хяналт шинжилгээ  

Хүрэх түвшин Эхний хагас жилд:  Хяналт шинжилгээг хийлгэсэн байна. 

Жилийн эцэст: Хяналт шинжилгээг хийлгэсэн байна. 

Хэрэгжилт ГЗБГЗЗГ-ын ХБКХэлтэс 2020 оны 6 сарын 5-ны өдөр тус аймагт 
ажиллаж Хот байгуулалтын кадастрын мэдээллийн сангийн бүрдэлт, 
үйл ажиллагаанд хяналт шинжилгээ хийсэн. 

Арга 
хэмжээний 
хэрэгжилт 

Зарцуулсан 
хөрөнгө 

- 

Хүрсэн түвшин 1 удаагийн хяналт шинжилгээ хийсэн. 

Төсвийн шууд 
захирагчийн 

үнэлгээ 

 

3.9. ТӨРИЙН ЗАХИРГАА, УДИРДЛАГА 

Гүйцэтгэлийн зорилт №3.9.1. Худалдан авах ажлыг төлөвлөх,  хэрэгжилтийг зохион байгуулах, хяналт 
тавих 

№.3.9.1.3. Зорилтыг хэрэгжүүлэх арга хэмжээ, шалгуур үзүүлэлт, хүрэх түвшин 
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Арга 
хэмжээний 
нэр, дугаар 

Гүйцэтгэлийн зорилтыг хэрэгжүүлэх 3.9.1.3-р арга хэмжээ:   
Хаягийн мэдээллийн нэгдсэн систем байгуулах 

Төлөвлөлтийн 
уялдаа:  

 Монгол Улсын 2020 оны төсвийн тухай хууль XI.1.133 

 ХНСББТ /Засгийн газрын 2008 оны 77-р тогтоол/, ЗГҮАХ-2.85, 
ЗГҮАХХАХТ-2.81.10, МУЭЗНХҮЧ-8.2, ГТХБ-3.6.2.1, ГЗБГЗЗГ-ын 
ҮАСЗББӨХ-2.5.1 в, г, 3.5.9, 3.5.11 

Гүйцэтгэлийн 
шалгуур 
үзүүлэлт 

Хэрэгжих хугацаа Сар 1 / 7 2 / 8 3 / 9 4 / 10 5 / 11 6 / 12 

Шаардагдах 
хөрөнгө 

Үйл ажиллагаа, Хөрөнгө оруулалт – 1180 сая төгрөг 

Суурь түвшин 1:1000, 1:100000-ны масштабтай хаягийн мэдээллийн сан 
байгуулагдсан. 

Шалгуур үзүүлэлт 15 сум, суурингийн хаягийн зураг, мэдээллий санг шинэчлэх 

Хүрэх түвшин Эхний хагас жилд: Хаягийн мэдээллийн сангийн өгөгдлийг 

шинэчлэнэ. 15 сумын хаягийн тэмдэг, тэмдэглэгээ суурилуулах ажлыг 
зохион байгуулна. 

Жилийн эцэст: - 

Хэрэгжилт Хаягийн мэдээллийн систем кадастрын мэдээллийн системийн 
зэрэгцүүлсэн жагсаалт гаргах, хаягийн мэдээллийн санг засварлах 
ажлын хүрээнд 2020 оны 5 дугаар сард 15 сумын төвийн хаягийн 
мэдээллийн санг засварлаж дууссан. Аймгийн хэмжээнд бүх сум 
суурин газар хаягийн тэмдэг тэмдэглэгээг суурилуулж дууссан. 

Арга 

хэмжээний 

хэрэгжилт 

Зарцуулсан 

хөрөнгө 

- 

Хүрсэн түвшин Хаягийн мэдээллийн нэгдсэн систем байгуулахад тус аймгийн 

мэдээлэл шинэчлэгдэн засварлагдаж бэлэн болсон. 

Төсвийн шууд 

захирагчийн 

үнэлгээ 

 

 

№.3.9.1.4. Зорилтыг хэрэгжүүлэх арга хэмжээ, шалгуур үзүүлэлт, хүрэх түвшин 

Арга 

хэмжээний 

нэр, дугаар 

Гүйцэтгэлийн зорилтыг хэрэгжүүлэх 3.9.1.4-р арга хэмжээ:   

Төрийн өмчийн газрыг зурагжуулж бүртгэн газрын кадастрын мэдээллийн санд 

оруулж баталгаажуулах ажлын гүйцэтгэгчтэй хамтран ажиллах 

Төлөвлөлтийн 

уялдаа:  

Монгол Улсын 2020 оны төсвийн тухай хууль XI.1.107 

Гүйцэтгэлийн 

шалгуур 

үзүүлэлт 

Хэрэгжих хугацаа Сар 1 / 7 2 / 8 3 / 9 4 / 10 5 / 11 6 / 12 

Шаардагдах 

хөрөнгө 

Хөрөнгө оруулалт – 2317.1 сая төг 

Суурь түвшин Газрын нэгдмэл сангийн тоо бүртгэлийг суурин аргаар хийж, ЛМ-д 
оруулсан. 
Аймгийн хэмжээнд 243 нэгж талбарыг газрын кадастрын системд 

бүртгэсэн. 

Шалгуур үзүүлэлт Монгол улсын нийт газар нутгийг газар ашиглалтын зориулалтаар 
тооллого явуулах, мэдээллийн санд бүртгэх  
Төрийн өмчийн газрыг бүртгэх, зурагжуулах, мэдээллийн санд 
бүртгэх, гэрээ байгуулж, гэрчилгээ олгох ажлыг зохион байгуулах 

Хүрэх түвшин 

  

Эхний хагас жилд: 2 гэрээт ажлын гүйцэтгэгчтэй хамтран ажиллана. 

Ажлын үе шат бүрт хяналт тавина.  

Жилийн эцэст: 2 гэрээт ажлын гүйцэтгэгчтэй хамтран ажиллана. 

Ажлын үе шат бүрт хяналт тавина. 

Хэрэгжилт Улсын төсвийн санхүүжилтээр “Төрийн өмчийн газрыг зурагжуулж 
бүртгэн, газрын кадастрын мэдээллийн санд оруулж баталгаажуулах 
ажил”-ыг улсын хэмжээнд хийж гүйцэтгэхээр “Ланд овнер ХХК” 
“Газар дэлхий ”ХХК-иуд  Газар зохион байгуулалт, геодези зураг зүйн 
газартай   гэрээ байгуулан уг ажлыг дараах чиглэлээр хийж 
гүйцэтгэсэн. Үүнд : 

 Газрын нэгдмэл сангийн үндсэн болон дэлгэрэнгүй ангиллын 
тооллого явуулах, зурагжуулах  

 Төрийн өмчийн газрыг зурагжуулах бүртгэн, газрын кадастрын 
мэдээллийн санд оруулах баталгаажуулах  

 Зөвшөөрөлгүй газар ашиглаж буй зөрчлийг газрын нэгдмэл 
сангийн ангилал тус бүрээр илрүүлэх, судалгаа хийх, зөрчил 
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арилгах арга хэмжээг тодорхойлох  

 Өмчлөл, эзэмшил, ашиглалтад олгогдсон газрын тооллогыг 
шинэчлэн хийх, зөрчилтэй нэгж талбаруудын зөрчлийг 
тодорхойлох  

 Газрын суурь үнэлгээг тогтоох ажлуудыг сум тус бүрээр газар 
дээр нь тодруулах ажлыг ГЗБГЗЗГ-ын даргын 2020  оны 06 
дугаар сарын 25-ны өдрийн 3/1921 албан бичигт заасан 
хуваарийн дагуу сумдад хийж гүйцэтгэсэн.  

Арга 

хэмжээний 

хэрэгжилт 

Зарцуулсан хөрөнгө - 

Хүрсэн түвшин Гүйцэтгэгчтэй хамтран ажиллаж шаардлагатай мэдээллийг гаргаж 

өгсөн. 

Төсвийн шууд 

захирагчийн 

үнэлгээ 

 

 

№.3.9.1.5. Зорилтыг хэрэгжүүлэх арга хэмжээ, шалгуур үзүүлэлт, хүрэх түвшин 

Арга 

хэмжээний 

нэр, дугаар 

Гүйцэтгэлийн зорилтыг хэрэгжүүлэх 3.9.1.5-р арга хэмжээ:   

Өндрийн 1-р ангийн сүлжээний хэмжилт, боловсруулалтын үр дүнг хүлээн авахад 

хамтран ажиллах 

Төлөвлөлтийн 

уялдаа:  

ТБОНӨХБАҮХАТХ-ийн 48.4, ЗГҮАХХАХТ-2.81.10, ЗГҮАХХАХТ-

2.81.13 

Гүйцэтгэлийн 

шалгуур 

үзүүлэлт 

Хэрэгжих хугацаа Сар 1 / 7 2 / 8 3 / 9 4 / 10 5 / 11 6 / 12 

Шаардагдах хөрөнгө Үйл ажиллагаа 

Суурь түвшин Өндрийн I ангийн сүлжээг 5 шугамтайгаар 2018 онд байгуулсан. 

Шалгуур үзүүлэлт 55 цэгийг төрийн хамгаалалтанд хүлээн авах 

Хүрэх түвшин Эхний хагас жилд: - 

Хүрэх түвшин 

Хэрэгжилт 

Жилийн эцэст: 55 цэгийг төрийн хамгаалалтанд хүлээн авсан 

байна. 

Тус аймгийн нутаг дэвсгэрт орших өндрийн 1-р ангийн сүлжээний 

хэмжилт боловсруулалтын ажлыг “Бэйс пойнт” ХХК гүйцэтгэж байгаа 

бөгөөд нөхөн сэргээх шаардлагатай цэгийг суурилуулж дууссан. 

Хэмжилт, боловсруулалтын ажил хийгдээгүй байна. 

Арга 

хэмжээний 

хэрэгжилт 

Зарцуулсан хөрөнгө  

Хүрсэн түвшин 55 цэгийг төрийн хамгаалалтад хүлээн авсан. 

Төсвийн 

шууд 

захирагчийн 

үнэлгээ 

 

 

ХУУЛИАР ТУСГАЙЛАН ОЛГОСОН ЧИГ ҮҮРГИЙГ ХЭРЭГЖҮҮЛЭХ  

ЗОРИЛТЫН ҮР ДҮН 

3.1.ГЕОДЕЗИ, ЗУРАГ ЗҮЙ 

Гүйцэтгэлийн зорилт №3.1.1.-ийн үр дүн: Монгол орны газар зүйн нэрийг тодотгон тогтоох, мэдээллийн 
сан үүсгэх 

№ 
Үр дүнгийн 
үзүүлэлт  

Хэмжих 
нэгж 

Суурь түвшин Хүрэх түвшин / Үр дүнгийн үзүүлэлт 

2019 он 
Эхний хагас жил Жилийн эцэс 

Төлөвлөгөө Гүйцэтгэл Төлөвлөгөө Гүйцэтгэл 

1. Үр дүнгийн 
үзүүлэлт 
№3.1.1.1. 
Монгол орны 
газар зүйн 
нэрийн хээрийн 
тодруулалт хийх, 

13 сум 2003 оны ЗГ-ын 
42 дугаар 
тогтоолоор 
батлагдсан 
“Газар зүйн 
нэрийн толь” 8 
боть, Газрын 

13 сумын 
газар зүйн 
нэрийн 
хээрийн 
тодруулал
т хийх, 
тодотгох 

6 сумын газар 
зүйн нэрийн 
хээрийн 
тодруулалт 
хийх, нэрийн 
мэдээллийн сан 
байгуулах 

13 сумын 
газар 
зүйн 
нэрийн 
хээрийн 
тодруула
лт хийх, 

6 сумын 
газар 
зүйн 
нэрийн 
хээрийн 
тодруул
алт 
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тодотгох ажлыг 
зохион байгуулах 

даргын 2018 
оны А/202 
дугаар 
тушаалаар 
“Газар зүйн 
нэрийн 
мэдээллийн 
сангийн загвар” 
батлагдсан. 

ажлыг 
зохион 
байгуулна. 

ажлын 
гүйцэтгэгчийг 
шалгаруулах 
тендерийг 
зарласан. 2020 
оны 6 дугаар 
сарын 19-ний 
өдөр нээхээр 
ажиллаж байна. 

тодотгох 
ажлыг үр 
дүнг 
шалгаж 
хүлээн 
авч, 
ГЗБГЗЗГ-
т 
хүргүүлнэ
. 

хийгдсэн
. 

 
 
 

3.2.СУУРЬ СУДАЛГАА МОНИТОРИНГ 

Гүйцэтгэлийн зорилт №3.2.1.-ийн үр дүн: Газрын төлөв байдал, чанарын хянан баталгааны ажлыг улсын 
хэмжээнд зохион байгуулж,  хяналт тавьж, нэгдсэн дүгнэлт, зөвлөмж гаргана. 

№ 
Үр дүнгийн 
үзүүлэлт  

Хэмжих 
нэгж 

Суурь 
түвшин 

Хүрэх түвшин / Үр дүнгийн үзүүлэлт 

2019 он 
Эхний хагас жил Жилийн эцэс 

Төлөвлөгөө Гүйцэтгэл Төлөвлөгөө Гүйцэтгэл 

1 Үр дүнгийн 
үзүүлэлт 
№3.2.1.1.  

Газрын төлөв 
байдал чанарын 
захиалгат хянан 
баталгааны 
дүгнэлтийг 
байнгын 
шинжээчээр 
баталгаажуулах 
ажлыг зохион 
байгуулах 

Баталгааж
уулсан 

дүгнэлтий
н тоо 

- Газрын 
төлөв 
байдал 
чанарын 
захиалгат 
хянан 
баталгаан
ы 
дүгнэлтийг 
байнгын 
шинжээчэ
эр 
баталгааж
уулсан 
байна. 

Гэр бүлийн 
хэрэгцээний 
зориулалтаар 
эрх дуусгавар 
болсон газар 
байхгүй. 

Газрын төлөв 
байдал 
чанарын 
захиалгат 
хянан 
баталгааны 
дүгнэлтийг 
байнгын 
шинжээчээр 
баталгаажуул
сан байна. 

Гэр бүлийн 
хэрэгцээний 
зориулалта
ар эрх 
дуусгавар 
болсон 
газар 
байхгүй. 

Гүйцэтгэлийн зорилт №3.2.2.-ийн үр дүн: Газар хамгаалах, нөхөн сэргээх үйл ажиллагааг зохион 
байгуулах 

№ 
Үр дүнгийн 
үзүүлэлт  

Хэмжих 
нэгж 

Суурь 
түвшин 

Хүрэх түвшин / Үр дүнгийн үзүүлэлт 

2019 он 
Эхний хагас жил Жилийн эцэс 

Төлөвлөгөө Гүйцэтгэл Төлөвлөгөө Гүйцэтгэл 

1. Үр дүнгийн 
үзүүлэлт 
№3.2.2.1  

Хүчтэй элэгдэл, 
эвдрэлд орсон 
тариалангийн 
болон атаршсан 
газрын судалгааг 
аймгийн 
хэмжээнд гаргах 

Аймгийн 
хэмжээний 
1 судалгаа 

- хүчтэй 
элэгдэл, 
эвдрэлд 
орсон 
тариалангийн 
болон 
атаршсан 
газрын нөхөн 
сэргээлтэд 
хамрагдах 
шаардлагата
й газрын 
судалгааг 
хүргүүлэх 

Судалгааг гаргаж 

2020 оны 03 

дугаар сарын 31-

ны өдрийн 1/129 

тоот албан 

бичгээр 

хүргүүлсэн. 

- - 

2. Үр дүнгийн 
үзүүлэлт 
№3.2.2.2  

Газрын нэгдмэл 
сангийн 2019 оны 
ГТ-6 тайлан, ГТ-7 
тайланг аймгийн 
хэмжээнд нэгтгэж, 
ГЗБГЗЗГ-т 

2 тайлан Газрын 
нэгдмэл 
сангийн 
2018 оны 
тайлан 

15 сумын ГТ6 
тайлан, ГТ7 
тайланг 
хүргүүлсэн 
байна 

Газрын нэгдмэл 

сангийн 2019 оны 

ГТ-6 тайлан, ГТ-7 

тайланг аймгийн 

хэмжээнд нэгтгэж 

хүргүүлсэн. 

 

- - 
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хүргүүлэх 

 

Гүйцэтгэлийн зорилт №3.2.3.-ийн үр дүн: Бэлчээрийн газрын өөрчлөлтийг фотомониторингийн аргаар 
үнэлэх ажлыг улсын хэмжээнд зохион байгуулах 

№ 
Үр дүнгийн 

үзүүлэлт  

Хэмжих 

нэгж 

Суурь түвшин Хүрэх түвшин / Үр дүнгийн үзүүлэлт 

2019 он 
Эхний хагас жил Жилийн эцэс 

Төлөвлөгөө Гүйцэтгэл Төлөвлөгөө Гүйцэтгэл 

1 Үр дүнгийн 

үзүүлэлт 

№3.2.3.1 

Бэлчээрийн 

газрын 

өөрчлөлтийг фото 

мониторингийн 

аргаар үнэлэх 

ажлыг улсын 

хэмжээнд зохион 

байгуулах, агаар, 

сансрын зураг 

ашиглах зайнаас 

тандан судлалын 

аргыг хэрэглэх 

- Бэлчээрийн 

газрын 

өөрчлөлтийг 

хянах фото 

мониторинги

йн 226 цэг 

- - 15 сумаас 

бэлчээрийн 

мониторингийн 

тайлан хүлээн 

авч нэгтгэн, 

ГЗБГЗЗГазарт 

хүргүүлсэн 

байна 

Аймгийн 

хэмжээний 

фотомонитор

ингийн 

тайланг  

хүргүүлсэн. 

 

3.3.ГАЗАР ЗОХИОН БАЙГУУЛАЛТ 

Гүйцэтгэлийн зорилт №3.3.1.-ийн үр дүн: Улсын хэмжээнд газар зохион байгуулалтын үйл ажиллагааг 
эрхлэнэ. 

№ 
Үр дүнгийн 
үзүүлэлт  

Хэмжих 
нэгж 

Суурь түвшин Хүрэх түвшин / Үр дүнгийн үзүүлэлт 

2019 он 
Эхний хагас жил Жилийн эцэс 

Төлөвлөгөө Гүйцэтгэл Төлөвлөгөө Гүйцэтгэл 

1 Үр дүнгийн 
үзүүлэлт № 
3.3.1.2.  

Улсын газар 
зохион 
байгуулалтын 
ерөнхий 
төлөвлөгөөний 
2020 оны 
хэрэгжилтийг 
гаргаж ГЗБГЗЗГ-т 
хүргүүлэх 

Хэрэгжилт
ийн 

тайлан-1 

ЗГ-ын 2018 

оны 384 

дүгээр 

тогтоолоор 

"Улсын 

газар 

зохион 

байгуулалт

ын ерөнхий 

төлөвлөгөө" 

батлагдсан. 

- Улсын газар 
зохион 
байгуулалтын 
ерөнхий 
төлөвлөгөөг 
хэрэгжүүлж 
ажиллах талаар 
харьяа хэлтэс, 
агентлаг, сумдын 
Засаг дарга нарт 
чиглэл 
хүргүүлсэн. 

Улсын газар 
зохион 
байгуулалтын 
ерөнхий 
төлөвлөгөөни
й 2020 оны 
хэрэгжилтийг 
гаргаж, 
ГЗБГЗЗГ-т 
хүргүүлсэн 
байна. 

2021 
оны 1 
дүгээр 
сарын 
15-ны 
дотор 
хүргүүлн
э. 

2 Үр дүнгийн 
үзүүлэлт № 
3.3.1.3.  

Сумын тухайн 
жилийн газар 
зохион 
байгуулалтын 
төлөвлөгөөг 
боловсруулж, 
хэрэгжүүлэх 

15 сумын 
төлөвлөгө

ө, 
хэрэгжилт 

- Сумын 
2020 оны 
газар 
зохион 
байгуулал
тын 
төлөвлөгө
өг 
хэрэгжүүл
эх ажлыг 
зохион 
байгуулса
н байна. 

2020 оны газар 
зохион 
байгуулалтын 
төлөвлөгөөг 
боловсруулан 
веб системд 
оруулж 
биелэлтийг 
гаргасан. 

15 сумын 
2021 оны 
газар зохион 
байгуулалтын 
төлөвлөгөөг 
боловсруулж, 
сумын ИТХ-
аар 
батлуулсан 
байна 

2021 
оны 
газар 
зохион 
байгуула
лтын 
төлөвлөг
өөг 
сумдын 
ИТХ-р 
хэлэлцүү
лэхээр 
төслийг 
бэлдсэн. 

3 Үр дүнгийн 
үзүүлэлт № 
3.3.1.5.  

Иргэнд өмчлүүлэх 
газрын хэмжээ, 

4 
хэрэгжилт 

- Тогтоолын 
хэрэгжилт
ийг улирал 
бүр гаргаж 
ГЗБГЗЗГ-т 

- Тогтоолын 
хэрэгжилтийг 
улирал бүр 
гаргаж 
ГЗБГЗЗГ-т 

Судалга
аг 
улирал 
бүр 
гаргаж 
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байршил, 
зориулалт тогтоох 
тухай Засгийн 
газрын 2020 оны 
тогтоолын 
хэрэгжилтийн 
явцын тайланг 
ГЗБГЗЗГ-т 
хүргүүлэх. 

хүргүүлсэн 
байна 

хүргүүлсэн 
байна 

хүргүүлс
эн. 

Гүйцэтгэлийн зорилт №3.3.2.-ийн үр дүн: Улсын тусгай хэрэгцээний газрын газар зохион байгуулалтыг 
эрхлэнэ. 

№ 
Үр дүнгийн 
үзүүлэлт  

Хэмжих 
нэгж 

Суурь түвшин Хүрэх түвшин / Үр дүнгийн үзүүлэлт 

2019 он 
Эхний хагас жил Жилийн эцэс 

Төлөвлөгөө Гүйцэтгэл Төлөвлөгөө Гүйцэтгэл 

1 Үр дүнгийн 
үзүүлэлт № 
3.3.2.1.  

Газрыг улсын 
тусгай 
хэрэгцээнд авах 
ажлыг зохион 
байгуулах. 

Саналын 
тоо 

Тусгай 
хэрэгцээнд 
авсан 
газруудад 
гэрээ 
байгуулж, 
гэрчилгээ 
олгосон. 

Цаг агаарын 
төлөв 
байдлын 
байнгын 
ажиглалтын 
талбайг 
улсын 
тусгай 
хэрэгцээнд 
авах ажилд 
санал өгсөн 
байна. 

-. Цаг агаарын 
төлөв 
байдлын 
байнгын 
ажиглалтын 
талбайг 
улсын тусгай 
хэрэгцээнд 
авах ажилд 
санал өгсөн 
байна 

2020 
оны 12 
сарын 
28-ны 
өдрийн 
ИТХ-аар 
хэлэлцүү
лнэ. 

 

3.4.КАДАСТР 

Гүйцэтгэлийн зорилт №3.4.1.-ийн үр дүн: Газрын зөрчил, маргаантай холбоотой асуудлыг шийдвэрлэх, 
холбогдох арга хэмжээг зохион байгуулна. 

№ 
Үр дүнгийн 
үзүүлэлт  

Хэмжих 
нэгж 

Суурь 
түвшин 

Хүрэх түвшин / Үр дүнгийн үзүүлэлт 

2019 он 
Эхний хагас жил Жилийн эцэс 

Төлөвлөгөө Гүйцэтгэл Төлөвлөгөө Гүйцэтгэл 

1 Үр дүнгийн 
үзүүлэлт 
№3.4.1.1.  

Бүх шатны шүүх 
байгууллагад 
газрын зөрчил, 
маргаантай 
холбоотой 
шүүхийн 
шинжээчийн 
дүгнэлт, нотлох 
баримт, иргэн, 
аж ахуйн нэгж, 
байгууллагуудад 
лавлагаа, 
мэдээллийг 
гаргаж хүргүүлэх 

Шийдвэрлэ
сэн албан 

бичиг, 
өргөдлийн 

тоо 

- Өргөдөл,  
хүсэлтийн 
хариу болон 
газрын 
маргаантай 
холбоотой 
нотлох 
баримтыг 
хугацаанд 
нь 
хүргүүлсэн 
байна 

Шинжээчээр 1 

удаа, 

хариуцагчийн 

итгэмжлэгдсэн 

төлөөлөгчөөр 1 

удаа ажилласан. 

өргөдөл,  
хүсэлтийн 
хариу болон 
газрын 
маргаантай 
холбоотой 
нотлох 
баримтыг 
хүргүүлсэн 
байна 

4 удаа 
хүргүүлс
эн. 

2 Үр дүнгийн 
үзүүлэлт 
№3.4.1.2.  

Засаг захиргаа, 
нутаг дэвсгэрийн 
хилийн цэсийн 
маргаанаас 
хамаарсан 
газрын зөрчил, 
маргааны 
судалгааг 
гаргаж, 

Зөрчил, 
маргааны 
судалгаа, 

шийдвэрлэс
эн зөрчил, 
маргааны 

тоо 

- Хилийн 
цэсийн 
маргаанаас 
хамаарсан 
газрын 
зөрчил, 
маргааны 
судалгааг 
гаргаж 
хүргүүлэх  

Хилийн гадна 
зөрчил 
маргаантай 
газрын судалгааг 
1 удаа 
хүргүүлсэн.  

Газрын 
зөрчил, 
маргааныг 
шийдвэрлэсэ
н тайланг 
ГЗБГЗЗГ-т 
хүргүүлсэн 
байна 

Тайланг 
хүргүүлс
эн.  
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шийдвэрлэх 
асуудлыг 
аймгийн 
хэмжээнд зохион 
байгуулах 

Гүйцэтгэлийн зорилт №3.4.2.-ийн үр дүн: Газрын нэгдмэл сангийн тооллого, бүртгэл, газрын нэгдмэл 
санд гарч буй өөрчлөлт, шилжилт хөдөлгөөнийг бүртгэж, хянана. 

№ 
Үр дүнгийн 
үзүүлэлт  

Хэмжих 
нэгж 

Суурь түвшин Хүрэх түвшин / Үр дүнгийн үзүүлэлт 

2019 он 
Эхний хагас жил Жилийн эцэс 

Төлөвлөгөө Гүйцэтгэл Төлөвлөгөө Гүйцэтгэл 

1 Үр дүнгийн 
үзүүлэлт 
№3.4.2.1.  

Газрын нэгдмэл 
сангийн 2019 
оны тайланг 
сумдаас авч 
нэгтгэж, 
ГЗБГЗЗГ-т 
хүргүүлэх 

Дундговь 
аймгийн 
Газрын 
нэгдмэл 
сангийн 

2019 оны 
тайлан 

Газрын 
нэгдмэл 
сангийн 
2018 оны 
тайлан 

2019 оны 
тайланг 
хүлээн авч 
нэгтгэн, 
2020 оны 01 
сарын 15-ны 
өдрийн 
дотор 
ГЗБГЗЗГ-т 
хүргүүлсэн 
байна. 

1 тайлан 

хүргүүлсэн 

- -  

Гүйцэтгэлийн зорилт №3.4.3.-ийн үр дүн: Газрын үнэлгээний системийн үйл ажиллагааг улсын хэмжээнд 
удирдан зохион байгуулна. 

№ 
Үр дүнгийн 
үзүүлэлт  

Хэмжих 
нэгж 

Суурь түвшин Хүрэх түвшин / Үр дүнгийн үзүүлэлт 

2019 он 
Эхний хагас жил Жилийн эцэс 

Төлөвлөгөө Гүйцэтгэл Төлөвлөгөө Гүйцэтгэл 

1 Үр дүнгийн 
үзүүлэлт 
№3.4.3.1.  

Газрын 
үнэлгээний 
системээр 
нэгдмэл сангийн 
ангилал бүрийн 
газрын суурь 
үнэлгээг тогтоох 

Газрын 
нэгдмэл 

сангийн 6 
ангиллын 

газрын 
суурь 

үнэлгээ 

Газрын 
эдийн 
засгийн 
үнэлгээ хийх 
аргачлал, 
аргачилсан 
зааврууд 
батлагдсан, 
Газрын 
үнэлгээний 
системийг 
хөгжүүлсэн. 

- Хугацаа 
болоогүй 

Газрын 
нэгдмэл 
сангийн 6 
ангиллын 
газрын 
суурь 
үнэлгээг 
бүсчлэн 
тогтоосон 
байна. 

Системд 
тооцоолсон 

боловч 1м2 
газрын 
үнэлгээ 
хэт өндөр 
гарсан.   

Гүйцэтгэлийн зорилт №3.4.4.-ийн үр дүн: Газрын кадастрын мэдээллийн сангийн үйл ажиллагааг улсын 
хэмжээнд эрхлэн зохион байгуулж, хяналт тавина. 

№ 
Үр дүнгийн 
үзүүлэлт  

Хэмжих 
нэгж 

Суурь түвшин Хүрэх түвшин / Үр дүнгийн үзүүлэлт 

2019 он 
Эхний хагас жил Жилийн эцэс 

Төлөвлөгөө Гүйцэтгэл Төлөвлөгөө Гүйцэтгэл 

1 Үр дүнгийн 
үзүүлэлт 
№3.4.4.1.  

Улсын болон 
орон нутгийн 
тусгай 
хэрэгцээний 
газрыг 
кадастрын 
нэгдсэн системд 
бүртгэж, 
баталгаажуулах 

Орон 
нутгийн 
тусгай 

хэрэгцээнд 
авсан 

газрын тоо 

Лэнд 
менежер 
программд 
тусгай 
хэрэгцээний 
газрыг 
бүртгэх 
боломжтой 
нэмэлт 
модуль 
хөгжүүлсэн. 

Улсын 
болон 
орон 
нутгийн 
тусгай 
хэрэгцээн
д авсан 
газрыг 
кадастрын 
нэгдсэн 
системд 
бүртгэж, 
баталгааж
уулсан 
байна 

Тусгай 

хамгаалалт

ай газрыг 

мэдээллийн 

санд 

бүртгэх 

газрын   

судалгааг 

ГЗБГЗЗГ-т 

хүргүүлсэн. 

Улсын 
болон 
орон 
нутгийн 
тусгай 
хэрэгцээн
д авсан 
газрыг 
кадастрын 
нэгдсэн 
системд 
бүртгэж, 
баталгааж
уулсан 
байна 

226 газрыг 
мэдээллийн санд 
бүртгэсэн.  

4 Үр дүнгийн 
үзүүлэлт 
№3.4.4.4.  

Газар эзэмших, 
ашиглах эрхийн 

Гэрчилгээ, 
хувийн 
хэргийн 
хавтас, 

цаасны тоо 

- Газар 
эзэмших, 
ашиглах 
эрхийн 
гэрчилгээ, 

Газар 

эзэмших, 

ашиглах 

эрхийн 

Газар 
эзэмших, 
ашиглах 
эрхийн 

гэрчилгээ, 

Газар эзэмших, 
ашиглах эрхийн 
гэрчилгээ 300,  
кадастрын үнэт 
цаасыг 2000 
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гэрчилгээ, нэгж 
талбарын хувийн 
хэргийн хавтас, 
кадастрын үнэт 
цаасыг захиалж, 
татан авах ажлыг 
зохион байгуулах 

нэгж 
талбарын 
хувийн 
хэргийн 
хавтас, 
кадастрын 
үнэт 
цаасыг 
захиалгын 
дагуу 
хүлээн 
авсан 
байна 

гэрчилгээ 

300,  

кадастрын 

үнэт цаасыг 

2000 

захиалж 

авсан, нэгж 

талбарын 

хувийн 

хэргийн 

хавтас 1000 

ширхэгийг 

захиалсан. 

нэгж 
талбарын 

хувийн 
хэргийн 
хавтас, 

кадастрын 
үнэт 

цаасыг 
захиалгын 

дагуу 
хүлээн 
авсан 
байна. 

захиалж авсан, 
нэгж талбарын 
хувийн хэргийн 
хавтас 1000 
ширхэгийг 
захиалсан. 

 

3.5.ОРОН ЗАЙН МЭДЭЭЛЭЛ, ТЕХНОЛОГИ 

Гүйцэтгэлийн зорилт №3.5.2.-ийн үр дүн Харилцаа холбоо, мэдээллийн технологийн дэвшлийг ашиглан 
иргэн төвтэй “ухаалаг үйлчилгээ”-г хөгжүүлнэ. 

№ 
Үр дүнгийн 

үзүүлэлт  

Хэмжих 

нэгж 

Суурь түвшин Хүрэх түвшин / Үр дүнгийн үзүүлэлт 

2019 он 
Эхний хагас жил Жилийн эцэс 

Төлөвлөгөө Гүйцэтгэл Төлөвлөгөө Гүйцэтгэл 

1. Үр дүнгийн 

үзүүлэлт 

3.5.2.1. 

Тоон гарын 

үсгийн 

технологийг 

үйл 

ажиллагаандаа 

нэвтрүүлэх 

17 албан 

хаагч 

Тоон гарын 

үсэг 

эзэмшигчийн 

мэдээллийг 

ГЗБГЗЗГ-т 

хүргүүлсэн.  

17 тоон гарын 

үсэг тээгч 

төхөөрөмжийг 

холбогдох 

албан 

хаагчид 

хүлээлгэн 

өгсөн. 

17 албан 

хаагчид тоон 

гарын үсэг 

эзэмших 

зааварчилгаа 

өгнө. ЭЙБЛ 

бичиг хэрэг 

төлөвлөлтийн 

хэсэгт 

нэвтрүүлнэ. 

17 албан 

хаагчид тоон 

гарын үсэг 

эзэмших 

зааварчилгаа 

өгч 

ажилласан. 

Албан 

хаагчид 

тоон гарын 

үсэг 

эзэмшсэн 

байна. Тоон 

гарын 

үсгийг 

цахим 

архив-

ArchivePro 

программ 

хангамжид 

нэвтрүүлсэн 

байна. 

17 албан 

хаагчид тоон 

гарын үсэг 

эзэмших 

зааварчилгаа 

өгч 

ажилласан. 

 
3.6.АРХИВ, МЭДЭЭЛЛИЙН ТӨВ 

Гүйцэтгэлийн зорилт №3.6.1-ын үр дүн: Салбарын архивын албан мэдээллийг бүрдүүлэн, сан хөмрөг 
үүсгэх, архивлах 

№ 
Үр дүнгийн 
үзүүлэлт  

Хэмжих 
нэгж 

Суурь түвшин Хүрэх түвшин / Үр дүнгийн үзүүлэлт 

2019 он 
Эхний хагас жил Жилийн эцэс 

Төлөвлөгөө Гүйцэтгэл Төлөвлөгөө Гүйцэтгэл 
1. Үр дүнгийн 

үзүүлэлт 
3.6.1.1. 

Улсын 
хэмжээнд 
хийгдсэн 
Геодези, байр 
зүй, зураг зүй; 
Агаар, сансрын 
зураг; Суурь 
судалгаа; Газар 
зохион 
байгуулалт; 
Кадастрын 
зураглал ба 
газрын 

1 судалгаа 
Архивт 

ирүүлсэн 
ажлуудыг 

хүлээн авч 
хадгаламж
ийн нэгж 

үүсгэх 

2019 онд 60 
ажлын 
бүрдлийг 
шалгаж акт 
үйлдэн 
хүлээн авсан.  

Шаардлагата
й баримт, 
материалын 
судалгаа 
гаргаж 
ГХБХБГ-т 
хүргүүлнэ. 
Байгууллагын 
хөтлөх 
хэргийн 
нэрийн 
жагсаалтад 
заасан болон 
архивт 
ирүүлсэн 
ажлыг хүлээн 

Өлзийт сумын 
газар зүйн 
нэрийн 
тодруулгын 
ажлыг Дижитал 
мэппинг ХХК 
хийж гүйцэтгэсэн 
бөгөөд ажлын 5 
хувийн хэрэг 
болон 1 CD-г 
байгууллагын 
архивд хүлээн 
авч 
хадгаламжийн 
нэгж үүсгэн 
нөхөн 

Байгуулл
агын 
хөтлөх 
хэргийн 
нэрийн 
жагсаалт
ад заасан 
болон 
архивт 
ирүүлсэн 
ажлыг 
хүлээн 
авна. 

Орон 
нутагт 
хийсэн 
геодезийн 
6 ажлын  
тайлан 
болон 
гүйцэтгэли
йн зургийг 
байгууллаг
ын архивд 
хүлээн авч 
хадгаламж
ийн нэгж 
үүсгэн 
нөхөн 
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кадастрын 
гүйцэтгэлийн 
ажлуудыг 
төрийн архивт 
шалгаж хүлээн 
авч нөхөн 
бүрдүүлэлт хийх 

авна. бүрдүүлэлт 
хийсэн. 

бүрдүүлэл
т хийсэн. 

Гүйцэтгэлийн зорилт №3.6.2-ын үр дүн: Төрийн болон албаны нууцын хадгалалт, хамгаалалтыг хангах 

№ 
Үр дүнгийн 
үзүүлэлт  

Хэмжих 
нэгж 

Суурь түвшин Хүрэх түвшин / Үр дүнгийн үзүүлэлт 

2019 он 
Эхний хагас жил Жилийн эцэс 

Төлөвлөгөө Гүйцэтгэл Төлөвлөгөө Гүйцэтгэл 

1. Үр дүнгийн 
үзүүлэлт 
3.6.2.1. 

Нууц албан 
хэрэг 
хөтлөлтийн 
үйл 
ажиллагааг 
зохион 
байгуулж 
хэрэгжүүлэх 

Ирүүлсэн 
хүсэлтийн 

тоогоор 

Албаны нууц 
баримттай 
танилцах эрх 
бүхий 
хүмүүсийн 
итгэмжлэлийн 
загвар, нууц 
баримт 
боловсруулах 
компьютерт 
нэвтрэх хүсэлт, 
эрх олгох 
загвар, нууц 
баримт 
олшруулах эрх 
олгох загвар 
батлагдсан. 

Нууцын албан 
хэрэг 
хөтлөлтийн 
үйл 
ажиллагааг 
зохион 
байгуулж, 
мэдээ 
тайланг ТЕГ-
ын орон 
нутгийн 
тагнуулын 
газар, хэлтэс, 
ГЗБГЗЗГ-т 
хүргүүлсэн 
байна. 

Байгууллагын 
төрийн болон 
албаны нууцын 
чиглэлээр 2019 
онд хийгдсэн 
ажлын тайлан 
мэдээг аймгийн 
Тагнуулын 
хэлтэст 2020 оны 
1 дүгээр сарын 
30-ны өдөр 
хүргүүлсэн. 4 
албан бичиг 
хүлээн авч 3 
албан бичиг 
явуулсан байна. 

Нууцын 
албан 
хэрэг 
хөтлөлтий
н үйл 
ажиллагаа
г зохион 
байгуулж, 
бүртгэлжү
үлж мэдээ 
тайланг 
ТЕГ-ын 
орон 
нутгийн 
тагнуулын 
газар, 
хэлтэс, 
ГЗБГЗЗГ-т 
хүргүүлсэн 
байна. 

5 хариутай 
албан 
бичгийн 
хариуг 
хугацаанд 
нь 
хүргүүлсэн
. 

 

3.7.ХОТ БАЙГУУЛАЛТ 

Гүйцэтгэлийн зорилт №3.7.1.-ийн үр дүн: Хот байгуулалтын хууль, журам, норм дүрмийн хэрэгжилтэд 
хяналт тавих, санал боловсруулах 

№ 
Үр дүнгийн 

үзүүлэлт  

Хэмжих 

нэгж 

Суурь түвшин Хүрэх түвшин / Үр дүнгийн үзүүлэлт 

2019 он 
Эхний хагас жил Жилийн эцэс 

Төлөвлөгөө Гүйцэтгэл Төлөвлөгөө Гүйцэтгэл 

1 Үр дүнгийн 

үзүүлэлт 

№3.7.1.1.  

Аймаг, 

нийслэлийн 

Ерөнхий 

архитекторуудын 

2019 оны ажлын 

тайланг ирүүлэх 

1 тайлан Жил бүр 

тайланг хүлээн 

авч дүгнэдэг. 

Аймгийн 

Ерөнхий 

архитекторын 

2019 оны 

ажлын 

тайланг 

ирүүлнэ. 

Аймгийн Ерөнхий 
архитекторын 
2019 оны үйл 
ажиллагааны 
тайланг 2020 оны 
1 дүгээр сарын 
13-ны өдрийн 
1/17 тоот албан 
бичиг 
хавсралтаар 
ГЗБГЗЗГ-т 
хүргүүлсэн.   

- - 

2 Үр дүнгийн 

үзүүлэлт 

№3.7.1.2.  

Хот тосгоны 

ерөнхий 

төлөвлөгөөний 

жижүүрийн 

хөтлөлт хийх 

үлгэрчилсэн 

зааврын 

1 тайлан Жил бүр 

тайланг хүлээн 

авч дүгнэдэг. 

Тайланг 

албан ёсоор 

агентлагт 

ирүүлнэ. 

2020 оны 
жижүүрийн 
хөтлөлтийн 
тайланг ГХБХБГ-
ын 2020 оны 12 
сарын 18-ны 
өдрийн 1/471 
тоот албан бичиг 
хавсралтаар 
хүргүүлсэн.     

- - 
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хэрэгжилтийн 

тайлан ирүүлэх     

3 Үр дүнгийн 

үзүүлэлт 

№3.7.1.6.  

2021 оны 

барилга 

байгууламжийн 

норм, 

нормативын 

сангийн 

төлөвлөгөөнд 

санал ирүүлэх 

1 багц 

санал 

Жил бүр санал 

хүргүүлдэг. 

2021 оны 

барилга 

байгууламжий

н норм, 

нормативын 

сангийн 

төлөвлөгөөнд 

санал 

ирүүлнэ. 

2021 оны 
барилга 
байгууламжийн 
норм, 
нормативын 
сангийн 
төлөвлөгөөний 
саналыг 4 дүгээр 
улиралд 
хүргүүлнэ. 

2021 оны 

барилга 

байгуулам

жийн 

норм, 

норматив

ын 

сангийн 

төлөвлөгө

өнд санал 

ирүүлнэ. 

2021 онд 

5,000,000 

төгрөг 

төвлөрүүл

нэ. 

 

3.8.ХОТ БАЙГУУЛАЛТЫН КАДАСТР 

Гүйцэтгэлийн зорилт № 3.8.1-ийн үр дүн: Хот байгуулалтын кадастрын мэдээллийн санд мэдээлэл 
оруулах ажлыг зохион байгуулна. 

№ 
Үр дүнгийн 
үзүүлэлт  

Хэмжих 
нэгж 

Суурь түвшин Хүрэх түвшин / Үр дүнгийн үзүүлэлт 

2019 он 
2020 оны эхний хагас жил 2020 оны жилийн эцэс 

Төлөвлөгөө Гүйцэтгэл Төлөвлөгөө Гүйцэтгэл 

1 Үр дүнгийн 
үзүүлэлт 
3.8.1.7 

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

Хувь - Аймгийн 
төвийн сумын 
барилга 
байгууламжий
н мэдээлэл 
100 хувь 
орсон байна. 

Аймгийн төвийн 
сумын 275 
барилгын 
мэдээллийг Хот 
байгуулалтын 
кадастрын 
мэдээллийн 
санд 100 хувь 
бүртгүүлж, 
тайланг 
хүргүүлсэн. 

- - 

2 Үр дүнгийн 
үзүүлэлт 
3.8.1.8 

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

Хувь - Аймгийн 
төвийн сумын 
тохижилт, 
зам, 
инженерийн 
шугам 
сүлжээний 
мэдээлэл 100 
хувь орсон 
байна. 

Хот 
байгуулалтын 
мэдээллийн 
санд ашиглах 
байр зүйн зураг 
/тохижилт, зам, 
инженерийн 
шугам сүлжээ, 
далан, суваг, ил 
болон далд 
шуудуу/-ны тоон 
мэдээллийг 3, 4-
р улиралд 
оруулж 
дуусахаар 
ажиллаж байна. 

Аймгийн 
төвийн 
сумын 

тохижилт, 
зам, 

инженерий
н шугам 

сүлжээний 
мэдээлэл 
100 хувь 

орсон 
байна. 

Мэдээлэл 
бүрэн 
орсон. 

Гүйцэтгэлийн зорилт № 3.8.2-ийн үр дүн: Хот байгуулалтын кадастрын чиглэлээр хамтран ажиллана. 

1. Үр дүнгийн 
үзүүлэлт 
3.8.2.7 

Хот 
байгуулалтын 
кадастрын 
мэдээллийн 
сангийн үйл 
явцын тайланг 
улирал тутамд 

4 тайлан - Улирал бүр 
тайланг 
агентлагт 
ирүүлсэн 
байна. 

1, 2 дугаар 
улирлын 
тайланг 
хүргүүлсэн. 

Улирал бүр 
тайланг 
агентлагт 
ирүүлсэн 
байна. 

1, 2, 3 
дугаар 
улирлын 
тайланг 
хүргүүлсэн
. 4 дүгээр 
улирлын 
тайланг 
2021 оны 
1 сард 
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хүргүүлэх хүргүүлнэ. 

2. Үр дүнгийн 
үзүүлэлт 
3.8.2.8 

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

1 тайлан - - -. Жилийн 
эцсийнТай
ланг Засаг 
даргад 
хүргүүлсэн 
байна. 

Жилийн 
тайланг 
2020 оны 
12 сарын 
18-ны 
өдрийн 
1/472 
дугаар 
албан 
бичгээр 
аймгийн 
Засаг 
даргад 
хүргүүлсэн
. 

3. Үр дүнгийн 
үзүүлэлт 
3.8.2.9 

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

4 тайлан - 2 улирлын 
тайлан 
ирүүлсэн 
байна. 

1, 2 дугаар 
улирлын 
тайланг 
хүргүүлсэн. 

2 улирлын 
тайлан 
ирүүлсэн 
байна. 

1, 2, 3 
дугаар 
улирлын 
тайланг 
хүргүүлсэн
. 4 дүгээр 
улирлын 
тайланг 
2021 оны 
1 сард 
хүргүүлнэ. 

4. Үр дүнгийн 
үзүүлэлт 
3.8.2.10 

ГЗБГЗЗГ-ын 
ХБКХ-ээр Хот 
байгуулалтын 
кадастрын 
мэдээллийн 
сангийн 
бүрдэлт, үйл 
ажиллагаандаа 
хяналт 
шинжилгээ 
хийлгэх 

1 удаа - Хяналт 
шинжилгээг 
хийлгэсэн 
байна. 

ГЗБГЗЗГ-ын 
ХБКХэлтэс 2020 
оны 6 сарын 5-
ны өдөр тус 
аймагт ажиллаж 
хяналт 
шинжилгээ 
хийсэн. 

- - 

 

3.9. ТӨРИЙН ЗАХИРГАА, УДИРДЛАГА 

Гүйцэтгэлийн зорилт №3.9.1-ийн үр дүн. Худалдан авах ажлыг төлөвлөх,  хэрэгжилтийг зохион 
байгуулах, хяналт тавих 

№ 
Үр дүнгийн 

үзүүлэлт  

Хэмжих 

 нэгж 

Суурь түвшин Хүрэх түвшин / Үр дүнгийн үзүүлэлт 

2019 он 
Эхний хагас жил Жилийн эцэс 

Төлөвлөгөө Гүйцэтгэл Төлөвлөгөө Гүйцэтгэл 

1. Үр дүнгийн 

үзүүлэлт 

№3.9.1.3.  

Хаягийн 

мэдээллийн 

нэгдсэн систем 

байгуулах 

15 сум,  

сууринги

йн 

хаягийн 

зураг, 

мэдээлл

ийн санг 

шинэчлэ

1:1000, 

1:100000-ны 

масштабтай 

хаягийн 

мэдээллийн 

сан 

байгуулагдсан. 

Хаягийн 

мэдээллийн 

сангийн 

өгөгдлийг 

шинэчлэнэ. 

15 сумын 

хаягийн 

тэмдэг, 

2020 оны 5 

дугаар сард 

Хаягын 

мэдээллийн 

сангийн 

өгөгдлийг 

шинэчилж 

хүргүүлсэн. 

- - 
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х тэмдэглэгээ 

суурилуулах 

ажлыг зохион 

байгуулна. 

2 Үр дүнгийн 

үзүүлэлт 

№3.9.1.4.  

Төрийн өмчийн 

газрыг 

зурагжуулж 

бүртгэн газрын 

кадастрын 

мэдээллийн 

санд оруулж 

баталгаажуулах 

2 ажил  Газрын 
нэгдмэл 
сангийн тоо 
бүртгэлийг 
суурин 
аргаар хийж, 
ЛМ-д 
оруулсан. 

 Аймгийн 
хэмжээнд 243 
нэгж 
талбарыг 
газрын 
кадастрын 
системд 
бүртгэсэн. 

- - 2 гэрээт 

ажлын 

гүйцэтгэгч

тэй 

хамтран 

ажиллана. 

Ажлын үе 

шат бүрт 

хяналт 

тавина  

Гүйцэтгэгч 

компанита

й хамтран 

ажилласа

н. 

3. Үр дүнгийн 

үзүүлэлт 

№3.9.1.5.  

Өндрийн 1-р 

ангийн 

сүлжээний 

хэмжилт, 

боловсруулалт

ын үр дүнг 

хүлээн авахад 

хамтран 

ажиллах 

55 цэг Өндрийн I 

ангийн сүлжээг 

5 шугамтайгаар 

2018 онд 

байгуулсан. 

- - 55 цэгийг 

төрийн 

хамгаалал

танд 

хүлээн 

авсан 

байна. 

55 цэгийн 

хувийн 

хэргийг  

хүлээж 

авсан 
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ДӨРӨВДҮГЭЭР ХЭСЭГ. ХУУЛИАР ОЛГОСОН НИЙТЛЭГ ЧИГ ҮҮРГИЙГ 
ХЭРЭГЖҮҮЛЭХ ЗОРИЛТ, АРГА ХЭМЖЭЭ 

/ ХУУЛИАР ОЛГОСОН НИЙТЛЭГ ЧИГ ҮҮРЭГ / 
 

№ 
Нийтлэг чиг үүргийг хэрэгжүүлэх 

зорилтууд 

Арга 

хэмжээний 

тоо 

Гүйцэтгэлийн үнэлгээ 
Дундаж  

хувь 

.....% .....% .....% .....%  

1. Төрийн албаны тухай болон 

холбогдох хууль тогтоомжийн 

хэрэгжилтийг зохион байгуулах 

6 

     

2. Шилэн дансны тухай хуулийн 

хэрэгжилтийг хангах 
- 

     

3. Иргэдээс төрийн байгууллага, албан 

тушаалтанд гаргасан өргөдөл, 

гомдлыг шийдвэрлэх тухай хууль 

тогтоомжийн хэрэгжилтийг зохион 

байгуулах 

1 

     

4. Авлигын тухай болон Нийтийн 

албанд нийтийн болон хувийн ашиг 

сонирхлыг зохицуулах, ашиг 

сонирхлын зөрчлөөс урьдчилан 

сэргийлэх тухай хууль тогтоомжийн 

хэрэгжилтийг зохион байгуулах 

1 

     

5. Улсын Их Хурал, Засгийн газрын 

тогтоол шийдвэр, Барилга, хот 

байгуулалтын сайд, Төрийн нарийн 

бичгийн дарга, бусад байгууллагаас 

ирүүлсэн тогтоол, шийдвэрийн 

хэрэгжилтийг зохион байгуулах 

1 

     

6. Байгууллагын хэмжээнд эрх зүйн 

баримт бичиг боловсруулалт, 

хэрэгжилтэнд хяналт тавих 

- 

     

7. Байгууллагын гүйцэтгэлийн 

төлөвлөгөө боловсруулах, дүгнэх 
5      
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ажлыг зохион байгуулах 

8. Хяналт шинжилгээ, үнэлгээний ажлыг 

зохион байгуулах 
1 

     

9. Хурал, зөвлөгөөн зохион байгуулах -      

10. Сургалт зохион байгуулах 1      

11. Гадаад, дотоод хамтын ажиллагааг 

хөгжүүлэх ажлыг зохион байгуулах 
- 

     

12. Хэвлэл мэдээлэл, олон нийтэд 

байгууллагын үйл ажиллагааг 

мэдээлэх ажлыг зохион байгуулах 

4 

     

13. Албан хэрэг хөтлөлтийн ажлыг 

зохион байгуулах 
1 

     

14. Газрын удирдлагын хэвийн үйл 

ажиллагааг хангах 
- 

     

15. Байгууллагын архивын албан 

мэдээллийг бүрдүүлэн, сан хөмрөг 

үүсгэх, архивлах 

2 

     

16. Төсөв, санхүү, нягтлан бодох 

бүртгэлийн хэрэгжилтийг зохион 

байгуулах, зохицуулах 

6 

     

Нийт 29      
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ДӨРӨВ. ХУУЛИАР ОЛГОСОН НИЙТЛЭГ ЧИГ ҮҮРГИЙГ  

ХЭРЭГЖҮҮЛЭХ ЗОРИЛТ, АРГА ХЭМЖЭЭ 

НИЙТЛЭГ ЧИГ ҮҮРЭГ №4.1. ТӨРИЙН ЗАХИРГАА, УДИРДЛАГА 

Гүйцэтгэлийн зорилт №4.1.1. Төрийн албаны тухай болон холбогдох хууль тогтоомжийн хэрэгжилтийг 
зохион байгуулах 

№.4.1.1.1. Зорилтыг хэрэгжүүлэх арга хэмжээ, шалгуур үзүүлэлт, хүрэх түвшин 

Арга 

хэмжээний 

нэр, дугаар 

Гүйцэтгэлийн зорилтыг хэрэгжүүлэх 4.1.1.1-р арга хэмжээ:   

Төрийн захиргааны болон хүний нөөцийн удирдлагыг хэрэгжүүлж ажиллах  

Төлөвлөлтийн 

уялдаа:  

Төрийн албаны тухай хууль 

Гүйцэтгэлийн 

шалгуур 

үзүүлэлт 

Хэрэгжих хугацаа Сар 1 / 7 2 / 8 3 / 9 4 / 10 5 / 11 6 / 12 

Шаардагдах 

хөрөнгө 

Үйл ажиллагаа 

Суурь түвшин - 

Шалгуур 

үзүүлэлт 

Тухай бүр  

Хүрэх түвшин Эхний хагас жилд: Тухай бүр хэрэгжүүлж ажилласан байна. 

Жилийн эцэст: Тухай бүр хэрэгжүүлж ажилласан байна. 

Хэрэгжилт Сул орон тооны захиалгыг аймгийн ТАСЗ-д 2020 оны 1 дүгээр сарын 21-
ний өдрийн 1/27 тоот албан бичгээр, 5 дугаар сарын 14-ний өдрийн 
1/206 тоот албан бичгээр 2 удаа хүргүүлж 1 ажлын байрыг журмын дагуу 
нөхсөн. 

Арга 

хэмжээний 

хэрэгжилт 

Зарцуулсан 

хөрөнгө 

- 

Хүрсэн түвшин Сул орон тооны захиалгыг ТАСЗ-д 2 удаа хүргүүлж 1 орон тоог нөхсөн. 

Төсвийн шууд 

захирагчийн 

үнэлгээ 

 

 
№.4.1.1.2 Зорилтыг хэрэгжүүлэх арга хэмжээ, шалгуур үзүүлэлт, хүрэх түвшин 

Арга 

хэмжээний 

нэр, дугаар 

Гүйцэтгэлийн зорилтыг хэрэгжүүлэх 4.1.1.2-р арга хэмжээ:   

“Хүний нөөцийн мэдээллийн нэгдсэн систем”-ийн мэдээллийн санг бүрдүүлэх, 

хөтлөх 

Төлөвлөлтийн 

уялдаа:  

Төрийн албаны тухай хууль 

Гүйцэтгэлийн 

шалгуур 

үзүүлэлт 

Хэрэгжих хугацаа Сар 1 / 7 2 / 8 3 / 9 4 / 10 5 / 11 6 / 12 

Шаардагдах 

хөрөнгө 

Үйл ажиллагаа 

Суурь түвшин - 

Шалгуур үзүүлэлт Мэдээллийн санд бүртгэгдсэн албан хаагчдын тоо 

Хүрэх түвшин 

 

 

 

Эхний хагас жилд: - 

Жилийн эцэст: Аймгийн ГХБХБГ-ын мэргэжилтэн, сумын Газрын 

даамлын хүний нөөцийн дэлгэрэнгүй судалгааг гаргаж, мэдээллийн сан 

бүрдүүлсэн байна. 

 

Хэрэгжилт “Хүний нөөцийн мэдээллийн нэгдсэн систем”-ийн мэдээллийн санг 
өөрчлөлт орсон тухай бүр шинэчлэн бүрдүүлж байна. Албан хаагчдын 
ерөнхий мэдээлэл, цалин хөлсийг нэг бүрчлэн тулгаж шинэчилсэн. 

Арга 

хэмжээний 

хэрэгжилт 

Зарцуулсан 

хөрөнгө 

- 

Хүрсэн түвшин Мэдээллийн санг тухай бүр шинэчилж  бүрдүүлэн ажиллаж байна.  

Төсвийн шууд 

захирагчийн 

үнэлгээ 
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№.4.1.1.3 Зорилтыг хэрэгжүүлэх арга хэмжээ, шалгуур үзүүлэлт, хүрэх түвшин 

Арга 

хэмжээний 

нэр, дугаар 

Гүйцэтгэлийн зорилтыг хэрэгжүүлэх 4.1.1.3-р арга хэмжээ:   

Батлагдсан “Төрийн албан хаагчийн ажиллах нөхцөл, нийгмийн баталгааг хангах 

хөтөлбөр”-ийг хэрэгжүүлэх жилийн төлөвлөгөөний хэрэгжилтийг хагас, бүтэн жилээр 

ГЗБГЗЗГ-т тайлагнах 

Төлөвлөлтийн 

уялдаа:  

Төрийн албаны тухай хууль 

Гүйцэтгэлийн 

шалгуур 

үзүүлэлт 

Хэрэгжих хугацаа Сар 1 / 7 2 / 8 3 / 9 4 / 10 5 / 11 6 / 12 

Шаардагдах 

хөрөнгө 

Үйл ажиллагаа 

Суурь түвшин - 

Шалгуур 

үзүүлэлт 

Хэрэгжүүлсэн арга хэмжээний тоо 

Хүрэх түвшин Эхний хагас жилд: Жилийн төлөвлөгөөг боловсруулж батлуулах, 

хэрэгжүүлэх 

Жилийн эцэст: Жилийн төлөвлөгөөг хэрэгжүүлэх 

Хэрэгжилт Байгууллагын хүний нөөцийн хөтөлбөрийн дагуу албан хаагчдаас 2020 
онд хамрагдах сургалтын санал авч байгууллагын 2020 оны сургалтын 
30 заалт бүхий төлөвлөгөөг боловсруулж батлуулсан. Мөн албан 
хаагчдын нийгмийн баталгааг хангах 2020 оны 25 заалт бүхий 
төлөвлөгөөг боловсруулан байгууллагын даргаар батлуулж 100 хувь 
хэрэгжүүлэн ажиллалаа. 
2020 онд байгууллагын залуучуудын зөвлөл, гэр бүлийн зөвлөл, спорт 
хамтлагийн оролцоог нэмэгдүүлэх зорилгоор арга хэмжээнүүд төлөвлөн 
хэрэгжүүлсэн. Хагас жилийн тайланг 2020 оны 6 дугаар сарын 16-ны 
өдөр файлаар ГЗБГЗЗГ-ын ахлах мэргэжилтэн С.Ганцэцэгт хүргүүлсэн. 
Жилийн эцсийн тайланг тус байгууллагын 2020 оны 12 дугаар сарын 1-
ний өдрийн 1/431 дугаар албан бичгээр ГЗБГЗЗГазарт хүргүүлсэн. 

Арга 

хэмжээний 

хэрэгжилт 

Зарцуулсан 

хөрөнгө 

- 

Хүрсэн түвшин Төлөвлөгөөг 100 хувь хэрэгжүүлэн хагас,  бүтэн жилээр тайланг 

хүргүүлсэн.   

Төсвийн шууд 

захирагчийн 

үнэлгээ 

 

 
№.4.1.1.4. Зорилтыг хэрэгжүүлэх арга хэмжээ, шалгуур үзүүлэлт, хүрэх түвшин 

Арга 
хэмжээний 
нэр, дугаар 

Гүйцэтгэлийн зорилтыг хэрэгжүүлэх 4.1.1.4-р арга хэмжээ:  
 Хүний нөөцийн дэлгэрэнгүй судалгаа гаргаж хагас, бүтэн жилээр ГЗБГЗЗГ-т ирүүлэх  

Төлөвлөлтийн 
уялдаа:  

Төрийн албаны тухай хууль 

Гүйцэтгэлийн 
шалгуур 
үзүүлэлт 

Хэрэгжих хугацаа Сар 1 / 7 2 / 8 3 / 9 4 / 
10 

5 / 11 6 / 12 

Шаардагдах 
хөрөнгө 

Үйл ажиллагаа 

Суурь түвшин  

Шалгуур 
үзүүлэлт 

Хэрэгжүүлсэн арга хэмжээний тоо 

Хүрэх түвшин Эхний хагас жилд: “Хөдөлмөрийн дотоод журам”-ын хэрэгжилтийг 
ханган ажиллана. 

Жилийн эцэст: “Хөдөлмөрийн дотоод журам”-ын хэрэгжилтийг ханган 
ажиллана. 

Хэрэгжилт Тус байгууллагын 28 албан хаагчийн дэлгэрэнгүй судалгааг гаргаж 2020 
оны 6 дугаар сарын 15-ны өдөр болон 2020 оны 12 дугаар сарын 18-ны 
өдөр Захиргаа удирдлагын хэлтсийн Ахлах мэргэжилтэн С.Ганцэцэгт 
файлаар хүргүүлсэн. 

Арга 
хэмжээний 
хэрэгжилт 

Зарцуулсан 
хөрөнгө 

- 

Хүрсэн түвшин Судалгааг хагас, бүтэн жилээр файлаар хүргүүлсэн. 

Төсвийн шууд  
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захирагчийн 
үнэлгээ 

 
№.4.1.1.5. Зорилтыг хэрэгжүүлэх арга хэмжээ, шалгуур үзүүлэлт, хүрэх түвшин 

Арга 
хэмжээний 
нэр, дугаар 

Гүйцэтгэлийн зорилтыг хэрэгжүүлэх 4.1.1.5-р арга хэмжээ:   
Жэндэрийн эрх тэгш байдлыг хангах тухай хуулийн хэрэгжилтийг хангах, хагас бүтэн 
жилээр 2020 оны 06 дугаар сарын 01-ний өдөр, 2020 оны 12 дугаар сарын 01-ний өдөр 
тайлагнах  

Төлөвлөлтийн 
уялдаа:  

Төрийн албаны тухай хууль 

Гүйцэтгэлийн 
шалгуур 
үзүүлэлт 

Хэрэгжих хугацаа Сар 1 / 7 2 / 8 3 / 9 4 / 10 5 / 11 6 / 12 

Шаардагдах 
хөрөнгө 

Үйл ажиллагаа 

Суурь түвшин Жэндерийн талаар салбарын хэмжээнд баримтлах бодлого, 
хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх ажлын хүрээнд хийгдэх арга хэмжээний 
төлөвлөгөөг боловсруулж батлуулсан. 

Шалгуур 
үзүүлэлт 

Хэрэгжүүлсэн арга хэмжээний тоо 

Хүрэх түвшин Эхний хагас жилд: Төлөвлөгөөний дагуу арга хэмжээ зохион байгуулж 
хэрэгжүүлэх 

Жилийн эцэст: Төлөвлөгөөний дагуу арга хэмжээ зохион байгуулж 

хэрэгжүүлэх 

Хэрэгжилт Жендерийн эрх тэгш байдлыг хангах төлөвлөгөөний хагас жилийн 
хэрэгжилтийг гаргаж 2020 оны 6 дугаар сарын 15-ны өдөр файлаар 
Ахлах мэргэжилтэн С.Ганцэцэгт, жилийн эцэст төлөвлөгөөг 100 хувь 
хэрэгжүүлэн тус байгууллагын 2020 оны 12 дугаар сарын 1-ний өдрийн 
1/431 дүгээр албан бичгээр тус тус  хүргүүлсэн. 

Арга 
хэмжээний 
хэрэгжилт 

Зарцуулсан 
хөрөнгө 

- 

Хүрсэн түвшин Төлөвлөгөөг 100 хувь хэрэгжүүлэн хагас, бүтэн жилээр  хүргүүлсэн. 

Төсвийн шууд 
захирагчийн 

үнэлгээ 

 

 
№.4.1.1.6. Зорилтыг хэрэгжүүлэх арга хэмжээ, шалгуур үзүүлэлт, хүрэх түвшин 

Арга 
хэмжээний 
нэр, дугаар 

Гүйцэтгэлийн зорилтыг хэрэгжүүлэх 4.1.1.6-р арга хэмжээ:   
Хөгжлийн бэрхшээлтэй хүний эрхийг хангах ажлын төлөвлөгөөний тайлан, мэдээг 
нэгтгэн хагас, бүтэн жилээр 2020 оны 06 дугаар сарын 01-ний өдөр, 2020 оны 12 
дугаар сарын 01-ний өдөр ГЗБГЗЗГ-т хүргүүлэх  

Төлөвлөлтийн 
уялдаа:  

 

Гүйцэтгэлийн 
шалгуур 
үзүүлэлт 

Хэрэгжих хугацаа Сар 1 / 7 2 / 8 3 / 9 4 / 10 5 / 11 6 / 12 

Шаардагдах 
хөрөнгө 

Үйл ажиллагаа 

Суурь түвшин - 

Шалгуур үзүүлэлт Хэрэгжүүлсэн арга хэмжээний тоо 

Хүрэх түвшин Эхний хагас жилд: Төлөвлөгөөний хэрэгжилтийг хангасан байна. 

Жилийн эцэст: Төлөвлөгөөний хэрэгжилтийг хангасан байна. 

Хэрэгжилт Хөгжлийн бэрхшээлтэй хүний эрхийг хангах ажлын төлөвлөгөөний 
хагас жилийн хэрэгжилтийг гаргаж 2020 оны 6 дугаар сарын 15-ны 
өдөр файлаар Ахлах мэргэжилтэн С.Ганцэцэгт, жилийн эцэст 
төлөвлөгөөг 100 хувь хэрэгжүүлэн тус байгууллагын 2020 оны 12 
дугаар сарын 1-ний өдрийн 1/431 дүгээр албан бичгээр тус тус  
хүргүүлсэн. 

Арга 
хэмжээний 
хэрэгжилт 

Зарцуулсан 
хөрөнгө 

- 

Хүрсэн түвшин Төлөвлөгөөг 100 хувь хэрэгжүүлэн хагас, бүтэн жилээр  хүргүүлсэн. 

Төсвийн шууд 
захирагчийн 

үнэлгээ 
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Гүйцэтгэлийн зорилт №4.3.1. Иргэдээс төрийн байгууллага, албан тушаалтанд гаргасан өргөдөл, 
гомдлыг шийдвэрлэх тухай хууль тогтоомжийн хэрэгжилтийг зохион байгуулах 

№.4.3.1.1 Зорилтыг хэрэгжүүлэх арга хэмжээ, шалгуур үзүүлэлт, хүрэх түвшин 

Арга 
хэмжээний 
нэр, дугаар 

Гүйцэтгэлийн зорилтыг хэрэгжүүлэх 4.3.1.1-р арга хэмжээ:  
Иргэдээс төрийн байгууллага, албан тушаалтанд гаргасан өргөдөл, гомдлыг хүлээн 
авч бүртгэх,  хуульд заасан хугацаанд шийдвэрлэж хариуг хүргүүлэх 

Төлөвлөлтийн 
уялдаа:  

Иргэдээс төрийн байгууллага, албан тушаалтанд гаргасан өргөдөл, 
гомдлыг шийдвэрлэх тухай хууль 

Гүйцэтгэлийн 
шалгуур 
үзүүлэлт 

Хэрэгжих хугацаа Сар 1 / 7 2 / 8 3 / 9 4 / 10 5 / 11 6 / 12 

Шаардагдах 
хөрөнгө 

Үйл ажиллагаа 

Суурь түвшин - 

Шалгуур үзүүлэлт Ирсэн өргөдөл гомдлын тоо 

Хүрэх түвшин Эхний хагас жилд: Хугацаанд нь шийдвэрлэсэн байна. 

Жилийн эцэст: Хугацаанд нь шийдвэрлэсэн байна. 

Хэрэгжилт Иргэдээс 281 өргөдөл гомдол ирүүлсний 257 өргөдлийг хуулийн 
хугацаанд шийдвэрлэсэн ба 24 өргөдлийн хугацаа болоогүй 
судалгааны шатанд  байна. Өргөдөл гомдлын 1-р улирлын тайланг 
2020 оны 3 дугаар сарын 20-ны өдрийн 3/112 дугаар албан бичгээр, 2-р 
улирлын тайланг 2020 оны 6 дугаар сарын 25-ны өдрийн 1/264 дугаар 
албан бичгээр, 3-р улирлын тайланг 2020 оны 9 дүгээр сарын 25-ны 
өдрийн 1/376 дугаар албан бичгээр аймгийн ЗДТГ-ын Төрийн захигаа 
удирдлагын хэлтэст хүргүүлсэн. 

Арга 
хэмжээний 
хэрэгжилт 

Зарцуулсан 
хөрөнгө 

- 

Хүрсэн түвшин Иргэдээс 281 өргөдөл гомдол ирүүлсний 257 өргөдлийг хуулийн 
хугацаанд шийдвэрлэсэн ба 24 өргөдлийн хугацаа болоогүй 
судалгааны шатанд  байна. 

Төсвийн шууд 
захирагчийн 

үнэлгээ 

 

Гүйцэтгэлийн зорилт №4.4.1. Авлигын тухай болон Нийтийн албанд нийтийн болон хувийн ашиг 
сонирхлыг зохицуулах, ашиг сонирхлын зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх тухай хууль тогтоомжийн 
хэрэгжилтийг зохион байгуулах 

№.4.4.1.1. Зорилтыг хэрэгжүүлэх арга хэмжээ, шалгуур үзүүлэлт, хүрэх түвшин 

Арга 
хэмжээний 
нэр, дугаар 

Гүйцэтгэлийн зорилтыг хэрэгжүүлэх 4.4.1.1-р арга хэмжээ:  
Авлигын тухай, Нийтийн албанд нийтийн болон хувийн ашиг сонирхлыг зохицуулах, 
ашиг сонирхлын зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх тухай хууль болон Авлигын эсрэг 
үндэсний хөтөлбөрийг хэрэгжүүлж, хийсэн ажлын тайланг ГЗБГЗЗГ-т хүргүүлэх 

Төлөвлөлтийн 
уялдаа:  

Авилгатай тэмцэх тухай хууль 

Гүйцэтгэлийн 
шалгуур 
үзүүлэлт 

Хэрэгжих хугацаа Сар 1 / 7 2 / 8 3 / 9 4 / 10 5 / 11 6 / 12 

Шаардагдах 
хөрөнгө 

Үйл ажиллагаа 

Суурь түвшин - 

Шалгуур үзүүлэлт Тайлангийн тоо 

Хүрэх түвшин Эхний хагас жилд: Хууль тогтоомжийг хэрэгжүүлж, хийсэн ажлын 

тайланг ГЗБГЗЗГ-т хүргүүлсэн байна 

Хүрэх түвшин 
Хэрэгжилт 

Жилийн эцэст: Хууль тогтоомжийг хэрэгжүүлж, хийсэн ажлын тайланг 

ГЗБГЗЗГ-т хүргүүлсэн байна 

Авлигын тухай, Нийтийн албанд нийтийн болон хувийн ашиг сонирхлыг 
зохицуулах, ашиг сонирхлын зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх тухай 
хууль болон Авлигын эсрэг үндэсний хөтөлбөрийн хүрээнд 2020 онд 
хэрэгжүүлэх байгууллагын 28 заалт бүхий төлөвлөгөөг боловсруулан 
100 хувь хэрэгжүүлэн ажиллалаа. Авлигын эсрэг олон улсын өдрийн 
хүрээнд зохион байгуулсан ажилын тайлан, мэдээлэл сурталчилгаа 
явуулсан ажлын тайлан зэргийг аймгийн ЗДТГ-ын Хууль эрх зүйн 
хэлтэст хүргүүлсэн. Байгууллагын 2020 оны авлигын эсрэг 
төлөвлөгөөний хэрэгжилтийг тус байгууллагын 2020 оны 12 дугаар 
сарын 18-ны өдрийн 1/473 дугаар албан бичгээр ГЗБГЗЗГазарт 
хүргүүлсэн.  

Арга Зарцуулсан - 
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хэмжээний 
хэрэгжилт 

хөрөнгө 

Хүрсэн түвшин Байгууллагын 2020 оны авлигын эсрэг төлөвлөгөөний хэрэгжилтийг тус 
байгууллагын 2020 оны 12 дугаар сарын 18-ны өдрийн 1/473 дугаар 
албан бичгээр ГЗБГЗЗГазарт хүргүүлсэн. 

Төсвийн шууд 
захирагчийн 

үнэлгээ 

 

Гүйцэтгэлийн зорилт №4.5.1. Улсын Их Хурал, Засгийн газрын тогтоол шийдвэр, Барилга, хот 
байгуулалтын сайд, Төрийн нарийн бичгийн дарга, бусад байгууллагаас ирүүлсэн тогтоол, шийдвэрийн 
хэрэгжилтийг зохион байгуулах 

№.4.5.1.1. Зорилтыг хэрэгжүүлэх арга хэмжээ, шалгуур үзүүлэлт, хүрэх түвшин 

Арга 
хэмжээний 
нэр, дугаар 

Гүйцэтгэлийн зорилтыг хэрэгжүүлэх 4.5.1.1-р арга хэмжээ:  
Улсын Их Хурал, Засгийн газрын тогтоол шийдвэр, Барилга, хот байгуулалтын сайд, 
Төрийн нарийн бичгийн дарга, бусад байгууллагаас ирүүлсэн тушаалыг бүртгэх, 
хяналтад авах, хэрэгжилтийг зохион байгуулж тайланг ГЗБГЗЗГ-т хүргүүлэх 

Төлөвлөлтийн 
уялдаа:  

 

Гүйцэтгэлийн 
шалгуур 
үзүүлэлт 

Хэрэгжих хугацаа Сар 1 / 7 2 / 8 3 / 9 4 / 10 5 / 11 6 / 12 

Шаардагдах 
хөрөнгө 

Үйл ажиллагаа 

Суурь түвшин - 

Шалгуур үзүүлэлт Тогтоол шийдвэрийн тоо 

Хүрэх түвшин Эхний хагас жилд: Тогтоол, шийдвэрийг хяналтанд авч, хэрэгжүүлэх, 

биелэлтийг хугацаанд гаргаж, ГЗБГЗЗГ-т хүргүүлсэн байна 

Жилийн эцэст: Тогтоол, шийдвэрийг хяналтанд авч, хэрэгжүүлэх, 

биелэлтийг хугацаанд гаргаж, ГЗБГЗЗГ-т хүргүүлсэн байна 

Хэрэгжилт Засгийн газрын 6 тогтоол, 1 албан даалгавар, Барилга хот 
байгуулалтын сайдын тус аймгийн Засаг даргатай хамтран ажиллах 
71 заалт бүхий гэрээ, ЗДҮАХ-ийг 2020 онд хэрэгжүүлэх төлөвлөгөөний 
тус байгууллагад холбогдолтой 21 заалт, ЗГҮАХ-ийг 2020 онд 
хэрэгжүүлэх арга хэмжээний төлөвлөгөөний тус байгууллагад 
холбогдолтой 10 заалт, аймгийн эдийн засаг, нийгмийг хөгжүүлэх 
үндсэн чиглэлийн тус байгууллагад холбогдолтой 8 заалтыг  тус тус 
хяналтад авч хэрэгжүүлэн ажиллалаа.  
Жилийн эцсийн байдлаар: 
- БХБСайдын тус аймгийн Засаг даргатай хамтран ажиллах гэрээний 
хэрэгжилт 94 хувь 
- ЗДҮАХ-ийн хэрэгжилт 94 хувь, үнэлэх боломжгүй 1 арга хэмжээ  
- ЗГҮАХ-ийг 2020 онд хэрэгжүүлэх арга хэмжээний төлөвлөгөөний 
хэрэгжилт 97 хувь, үнэлэх боломжгүй 1 арга хэмжээ 
- аймгийн эдийн засаг, нийгмийг хөгжүүлэх үндсэн чиглэлийн 
хэрэгжилт 97,2 хувь 
- Тогтоол шийдвэрийн хэрэгжилт 100 хувьтай тус тус хэрэгжсэн байна. 

Арга 
хэмжээний 
хэрэгжилт 

Зарцуулсан 
хөрөнгө 

- 

Хүрсэн түвшин Тус байгууллагад холбогдолтой нийт 117 заалтыг хяналтад авч 
хэрэгжүүлэн ажиллалаа. 

Төсвийн шууд 
захирагчийн 

үнэлгээ 

 

Гүйцэтгэлийн зорилт №4.7.1. Байгууллагын гүйцэтгэлийн төлөвлөгөө боловсруулах, дүгнэх ажлыг 
зохион байгуулах 

№.4.7.1.1. Зорилтыг хэрэгжүүлэх арга хэмжээ, шалгуур үзүүлэлт, хүрэх түвшин 

Арга 
хэмжээний 
нэр, дугаар 

Гүйцэтгэлийн зорилтыг хэрэгжүүлэх 4.7.1.1-р арга хэмжээ:  
Нэгжийн гүйцэтгэлийн төлөвлөгөөний эхний болон сүүлийн хагас жилээр төслийг 
боловсруулах, батлуулах 

Төлөвлөлтийн 
уялдаа:  

Төрийн албаны тухай хууль, Засгийн газрын 2019 оны 37-р тогтоол 

Гүйцэтгэлийн 
шалгуур 
үзүүлэлт 

Хэрэгжих хугацаа Сар 1 / 7 2 / 8 3 / 9 4 / 10 5 / 11 6 / 12 

Шаардагдах 
хөрөнгө 

Үйл ажиллагаа 
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Суурь түвшин -  

Шалгуур үзүүлэлт 2 нэгжийн төлөвлөгөө 

Хүрэх түвшин 
 
 

Эхний хагас жилд: Гүйцэтгэлийн төлөвлөгөө батлагдсан байна. 

Жилийн эцэст: - 

Хэрэгжилт Засгийн газрын 2019 оны 37 дугаар тогтоолын дагуу нэгжийн 
гүйцэтгэлийн төлөвлөгөөг хагас жилээр боловсруулж 2020 оны 3, 7 
дугаар сард,  байгууллагын даргаар тус тус батлуулсан.  Нэгжийн 
төлөвлөгөөнд байгууллагын стратеги зорилтыг хэрэгжүүлэх арга 
хэмжээнүүдийг төлөвлөж тухайн жилийн хүрэх түвшин, хариуцах эзэн, 
хэрэгжих хугацааг тодорхой тусгаж боловсруулсан. 

Арга 
хэмжээний 
хэрэгжилт 

Зарцуулсан 
хөрөнгө 

- 

Хүрсэн түвшин 2 удаа гүйцэтгэлийн төлөвлөгөөг боловсруулж батлуулсан. 

Төсвийн шууд 
захирагчийн 

үнэлгээ 

 

 
№.4.7.1.2. Зорилтыг хэрэгжүүлэх арга хэмжээ, шалгуур үзүүлэлт, хүрэх түвшин 

Арга 
хэмжээний 
нэр, дугаар 

Гүйцэтгэлийн зорилтыг хэрэгжүүлэх 4.7.1.2-р арга хэмжээ:  
Нэгжийн гүйцэтгэлийн төлөвлөгөөний биелэлтийг улирал, хагас, бүтэн жилээр 
тайлагнах, дүгнүүлэх 

Төлөвлөлтийн 
уялдаа:  

Төрийн албаны тухай хууль, Засгийн газрын 2019 оны 37-р тогтоол 

Гүйцэтгэлийн 
шалгуур 
үзүүлэлт 

Хэрэгжих хугацаа Сар 1 / 7 2 / 8 3 / 9 4 / 10 5 / 11 6 / 12 

Шаардагдах 
хөрөнгө 

Үйл ажиллагаа 

Суурь түвшин - 

Шалгуур үзүүлэлт 2 нэгжийн гүйцэтгэлийн төлөвлөгөөний 4 удаагийн биелэлт 

Хүрэх түвшин 
 
 
 

Эхний хагас жилд: Гүйцэтгэлийн төлөвлөгөөний 2 улирлын, эхний 

хагас жилийн биелэлтийг тайлагнаж, дүгнүүлсэн байна.  

Жилийн эцэст: Гүйцэтгэлийн төлөвлөгөөний 2 улирлын, сүүлийн 

хагас жилийн биелэлтийг тайлагнаж, дүгнүүлсэн байна.  

Хэрэгжилт Нэгжийн гүйцэтгэлийн төлөвлөгөөний хэрэгжилтийг улирал бүр гаргаж 
дүгнүүлсэн. Жилийн эцсээр 2021 оны 1 дүгээр сарын 5-ны өдрийн 
дотор дүгнэнэ. 

Арга 
хэмжээний 
хэрэгжилт 

Зарцуулсан 
хөрөнгө 

- 

Хүрсэн түвшин Улирал бүр тайлагнаж дүгнүүлсэн. 

Төсвийн шууд 
захирагчийн 

үнэлгээ 

 

 
№.4.7.1.5. Зорилтыг хэрэгжүүлэх арга хэмжээ, шалгуур үзүүлэлт, хүрэх түвшин 

Арга 
хэмжээний 
нэр, дугаар 

Гүйцэтгэлийн зорилтыг хэрэгжүүлэх 4.7.1.5-р арга хэмжээ:  
ТАХ-ийн гүйцэтгэлийн төлөвлөгөөний биелэлтэд үнэлгээ өгөх, Газрын даргад 
танилцуулах, шийдвэр гаргуулах 

Төлөвлөлтийн 
уялдаа:  

Барилга, хот байгуулалтын сайдын тушаал, газрын үйл ажиллагааны 
стратеги, бүтцийн өөрчлөлтийн хөтөлбөр шинэчлэн батлах тухай, 
2019 оны 02 дугаар сарын 02-ны өдөр №22 

Гүйцэтгэлийн 
шалгуур 
үзүүлэлт 

Хэрэгжих хугацаа Сар 1 / 7 2 / 8 3 / 9 4 / 10 5 / 11 6 / 12 

Шаардагдах 
хөрөнгө 

Үйл ажиллагаа 

Суурь түвшин - 

Шалгуур үзүүлэлт Албан хаагчдын тоо 

Хүрэх түвшин Эхний хагас жилд: ТЖАХ-ын гүйцэтгэлийн төлөвлөгөөний биелэлтийг 
2 удаа үнэлж, Газрын даргад танилцуулж шийдвэр гаргуулна. 

Жилийн эцэст: ТЖАХ-ын гүйцэтгэлийн төлөвлөгөөний биелэлтийг 2 
удаа үнэлж, Газрын даргад танилцуулж шийдвэр гаргуулна.  

Хэрэгжилт Тус байгууллагын төрийн албан хаагчидтай гүйцэтгэлийн төлөвлөгөө 
байгуулсан ба хэрэгжилтийг улирал бүр харьяа хэлтсийн дарга нар 
Засгийн газрын 2019 оны 37 дугаар тогтоолын дагуу дүгнэсэн. Албан 
хаагчдын үнэлгээг байгууллагын даргад танилцуулж үнэлгээний 
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мөрөөр албан хаагчдыг урамшуулсан. 

Арга 
хэмжээний 
хэрэгжилт 

Зарцуулсан 
хөрөнгө 

16,924,994 төгрөг 

Хүрсэн түвшин Үнэлгээний мөрөөр 20 албан хаагчид урамшуулал олгосон. 

Төсвийн шууд 
захирагчийн 

үнэлгээ 

 

 
№.4.7.1.6. Зорилтыг хэрэгжүүлэх арга хэмжээ, шалгуур үзүүлэлт, хүрэх түвшин 

Арга 
хэмжээний 
нэр, дугаар 

Гүйцэтгэлийн зорилтыг хэрэгжүүлэх 4.7.1.6-р арга хэмжээ:  
Байгууллагын гүйцэтгэлийн төлөвлөгөөг боловсруулах, ГЗБГЗЗГ-т хүргүүлж 
хянуулах, батлуулах 

Төлөвлөлтийн 
уялдаа:  

Төрийн албаны тухай хууль, Засгийн газрын 2019 оны 37-р тогтоол 

Гүйцэтгэлийн 
шалгуур 
үзүүлэлт 

Хэрэгжих хугацаа Сар 1 / 7 2 / 8 3 / 9 4 / 10 5 / 11 6 / 12 

Шаардагдах 
хөрөнгө 

Үйл ажиллагаа 

Суурь түвшин - 

Шалгуур үзүүлэлт Журамд заасан хугацаанд батлуулах 

Хүрэх түвшин Эхний хагас жилд: Гүйцэтгэлийн төлөвлөгөөг баталсан байна. 

Жилийн эцэст: Дараа оны байгууллагын гүйцэтгэлийн төлөвлөгөөг 

боловсруулж, агентлагт хүргүүлж, хянуулсан байна. 

Хэрэгжилт 2020 оны байгууллагын гүйцэтгэлийн төлөвлөгөөг хянуулж ГЗБГЗЗГ-
аар батлуулсан. 2021 оны төлөвлөгөөнд тусгах 5 саналыг тус 
байгууллагын 2020 оны 12 дугаар сарын 18-ны өдрийн 1/474 дугаар 
албан бичгээр хүргүүлсэн. 

Арга 
хэмжээний 
хэрэгжилт 

Зарцуулсан 
хөрөнгө 

- 

Хүрсэн түвшин Саналыг хүргүүлсэн. 

Төсвийн шууд 
захирагчийн 

үнэлгээ 

 

 
№.4.7.1.7. Зорилтыг хэрэгжүүлэх арга хэмжээ, шалгуур үзүүлэлт, хүрэх түвшин 

Арга 
хэмжээний 
нэр, дугаар 

Гүйцэтгэлийн зорилтыг хэрэгжүүлэх 4.7.1.7-р арга хэмжээ:  
Байгууллагын гүйцэтгэлийн төлөвлөгөөний биелэлтийн тайланг хагас, бүтэн жилээр 
гаргаж ГЗБГЗЗГ-т ирүүлэх  

Төлөвлөлтийн 
уялдаа:  

Төрийн албаны тухай хууль, Засгийн газрын 2019 оны 37-р тогтоол 

Гүйцэтгэлийн 
шалгуур 
үзүүлэлт 

Хэрэгжих хугацаа Сар 1 / 7 2 / 8 3 / 9 4 / 10 5 / 11 6 / 12 

Шаардагдах 
хөрөнгө 

Үйл ажиллагаа 

Суурь түвшин - 

Шалгуур үзүүлэлт 1 төлөвлөгөөний 2 удаагийн биелэлт 

Хүрэх түвшин 
 

 

Эхний хагас жилд: Гүйцэтгэлийн төлөвлөгөөний эхний хагас жилийн 

биелэлтийг тайлагнаж, дүгнүүлсэн байна. Хагас жилийн тайланг 
агентлагт хүргүүлсэн байна. 

Жилийн эцэст: Гүйцэтгэлийн төлөвлөгөөний сүүлийн хагас жилийн 

биелэлтийг тайлагнаж, дүгнүүлсэн байна. Жилийн эцсийн тайланг 
агентлагт хүргүүлсэн байна. 

Хэрэгжилт Байгууллагын гүйцэтгэлийн төлөвлөгөөний хагас жилийн 
хэрэгжилтийг файлаар 2020 оны 6 дугаар сарын 16-ны өдөр Захиргаа 
удирдлагын хэлтсийн Ахлах мэргэжилтэн С.Ганцэцэгт хүргүүлсэн. 
Жилийн эцсийн хэрэгжилтийг 2020 оны 12 дугаар сарын 18-ны өдрийн 
1/476 дугаар албан бичгээр хүргүүлсэн. 

Арга 
хэмжээний 
хэрэгжилт 

Зарцуулсан 
хөрөнгө 

- 

Хүрсэн түвшин Хагас жилийн хэрэгжилтийг файлаар хүргүүлсэн. Жилийн эцсийн 
хэрэгжилтийг 2020 оны 12 дугаар сарын 18-ны өдрийн 1/476 дугаар 
албан бичгээр хүргүүлсэн. 

Төсвийн шууд  
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захирагчийн 
үнэлгээ 

Гүйцэтгэлийн зорилт №4.8.1. Хяналт шинжилгээ, үнэлгээний ажлыг зохион байгуулах 

№.4.8.1.1. Зорилтыг хэрэгжүүлэх арга хэмжээ, шалгуур үзүүлэлт, хүрэх түвшин 

Арга 
хэмжээний 
нэр, дугаар 

Гүйцэтгэлийн зорилтыг хэрэгжүүлэх 4.8.1.1-р арга хэмжээ:  
Сумын даамлын үйл ажиллагаанд хяналт-шинжилгээ, үнэлгээ хийх  

Төлөвлөлтийн 
уялдаа:  

 

Гүйцэтгэлийн 
шалгуур 
үзүүлэлт 

Хэрэгжих хугацаа Сар 1 / 7 2 / 8 3 / 9 4 / 10 5 / 11 6 / 12 

Шаардагдах 
хөрөнгө 

Үйл ажиллагаа 

Суурь түвшин - 

Шалгуур үзүүлэлт Сумын тоо 

Хүрэх түвшин 
 
 

Эхний хагас жилд: Хяналт шинжилгээ хийсэн байна. 

Жилийн эцэст: Хяналт шинжилгээ хийж, үр дүнг Газрын даргад 

танилцуулсан байна. 

Арга 
хэмжээний 
хэрэгжилт 

Хэрэгжилт ГЗБГЗЗГ-ын даргын 2020 оны А/219 тоот тушаалаар батлагдсан 
“Аймгийн ГХБХБГ-ын үйл ажиллагаанд хяналт шинжилгээ үнэлгээ 
хийх журам”-ын дагуу Луус, Хулд, Гурвансайхан сумдын Газрын 
даамлуудын үйл ажиллагаанд зөвлөн туслах зорилгоор хяналт 
шинжилгээ үнэлгээ хийж тайланг нэгтгэж тус байгууллагын даргад 
танилцуулсан. Хяналт шинжилгээний хүрээнд гарсан зөвлөмжийг 
нэгтгэж 15 сумын Газрын даамлуудад хүргүүлсэн. 

Зарцуулсан 
хөрөнгө 

 

Хүрсэн түвшин 3 суманд хяналт шинжилгээ үнэлгээ хийж тайланг байгууллагын 
даргад танилцуулсан.  

Төсвийн шууд 
захирагчийн 

үнэлгээ 

 

Гүйцэтгэлийн зорилт №4.10.1. Сургалт зохион байгуулах 

№.4.10.1.2. Зорилтыг хэрэгжүүлэх арга хэмжээ, шалгуур үзүүлэлт, хүрэх түвшин 

Арга 
хэмжээний 
нэр, дугаар 

Гүйцэтгэлийн зорилтыг хэрэгжүүлэх 4.10.1.2-р арга хэмжээ:  
Дотоодын сургалтад хамрагдах 

Төлөвлөлтийн 
уялдаа:  

- 

Гүйцэтгэлийн 
шалгуур 
үзүүлэлт 

Хэрэгжих хугацаа Сар 1 / 7 2 / 8 3 / 9 4 / 10 5 / 11 6 / 12 

Шаардагдах 
хөрөнгө 

Урсгал төсөв, Ногоон алт төслийн хөрөнгө 

Суурь түвшин - 

Шалгуур үзүүлэлт 1. Төрийн албан хаагчийг мэргэшүүлэх багц сургалт                 
2. Геодези, зураг зүйн асуудал хариуцсан мэргэжилтнүүдэд 

зориулсан сургалт 
3. 1:1000 масштабтай Байр зүйн зургийн болон газар дээрх, доорх 

инженерийн шугам сүлжээний мэдээллийн санг тогтмол 
шинэчлэх, хөтлөх, сангийн хэвийн ажиллагааг хангах сургалт 

4. Аймгийн ГХБХБГ, сумын газрын даамлуудад зориулсан "Газрын 
төлөв байдал, чанарын хянан баталгааны мониторингийн 
сүлжээг эрхлэх, удирдан зохион байгуулах" сургалт   

5. Газар зохион байгуулалт, кадастрын мэргэшсэн, зөвлөх 
инженерийн зэрэг олгох сургалт 

6. Газар зохион байгуулалтын төлөвлөлтийн мэдээллийн сангийн 
нэгдсэн системийн програм хангамжийн сургалт 

7. Газрын кадастрын мэргэжилтнүүдэд зориулсан сургалт       
8. Тоон гарын үсгийн технологийг ашиглах сургалт  
9. Мэдээллийн технологийн асуудал хариуцсан мэргэжилтэн, 

геодези, зураг зүйн асуудал хариуцсан мэргэжилтнүүдэд 
зориулсан сургалт 

10. Сумын газрын даамал, аймгийн мэргэжилтнүүдэд зориулсан 
сургалт                                                    

11. Ерөнхий архитекторуудад зориулсан сургалт                     
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12. Хот байгуулалтын кадастрын мэдээллийн санг хөтлөх, 
бүрдүүлэх, хэрэглээнд нэвтрүүлэх сургалт 

Төрийн болон албаны нууцыг хадгалж хамгаалах талаар сургалт 

Хүрэх түвшин Эхний хагас жилд: Холбогдох мэргэжилтнүүдийг сургалтад 

хамруулсан байна. 

Жилийн эцэст: Холбогдох мэргэжилтнүүдийг сургалтад хамруулсан 

байна. 

Хэрэгжилт Албан хаагчдын мэдлэг чадварыг дээшлүүлэх хөтөлбөрийг 
хэрэгжүүлэх 2020 оны төлөвлөгөөг боловсруулахдаа албан хаагчдаас 
2020 онд хамрагдах сургалтын саналыг авч төлөвлөгөөнд тусгасан.  
ГЗБГЗЗГ-аас зохион байгуулсан 14 чиглэлийн сургалтад 8 албан 
хаагч хамрагдсан байна. Цаг үеийн байдалтай холбоотойгоор 8 
сургалт хойшлогдсон. Удирдлагын академийн төрийн албан хаагчийг 
мэргэшүүлэх давтан сургалтад 2 албан хаагч, ахлах түшмэлийн 
сургалтад тус байгууллагын дарга Э.Чагнаадорж хамрагдаж төгссөн. 
ГЗБГЗЗГ-аас зохион байгуулсан онлайн сургалтуудад холбогдох 
мэргэжилтнүүд хамрагдсан ба сумдын Газрын даамлуудад 4 удаагийн 
онлайн сургалтыг зохион байгуулсан.  
Сургалтын төлөвлөгөө болон төлөвлөгөөний хэрэгжилтийг 
байгууллагын www.dundgovi.gazar.gov.mn цахим хуудасны Ил тод 
байдлын “Хүний нөөцийн ил тод байдал” байдал хэсэгт  

байршуулсан ба тайланг тус байгууллагын 2020 оны 12 дугаар сарын 
1-ний өдрийн 1/431 дүгээр албан бичгээр хүргүүлсэн.  

Арга 
хэмжээний 
хэрэгжилт 

Зарцуулсан 
хөрөнгө 

- 

Хүрсэн түвшин 21 удаагийн сургалтад онлайнаар болон танхимаар 22 албан хаагч 
хамрагдсан. 

Төсвийн шууд 
захирагчийн 

үнэлгээ 

 

Гүйцэтгэлийн зорилт №4.12.1 Хэвлэл мэдээлэл, олон нийтэд байгууллагын үйл ажиллагааг мэдээлэх 
ажлыг зохион байгуулах 

№.4.12.1.1 Зорилтыг хэрэгжүүлэх арга хэмжээ, шалгуур үзүүлэлт, хүрэх түвшин 

Арга 
хэмжээний 
нэр, дугаар 

Гүйцэтгэлийн зорилтыг хэрэгжүүлэх 4.12.1.1-р арга хэмжээ:  
Байгууллагын цахим хуудас, цахим шууданг тогтмол ажиллуулах 

Төлөвлөлтийн 
уялдаа:  

Газрын даргын 2019 оны А195 дугаар тушаал 

Гүйцэтгэлийн 
шалгуур 
үзүүлэлт 

Хэрэгжих хугацаа Сар 1 / 7 2 / 8 3 / 9 4 / 10 5 / 11 6 / 12 

Шаардагдах 
хөрөнгө 

Үйл ажиллагаа 

Суурь түвшин - 

Шалгуур үзүүлэлт Мэдээллийн тоо 

Хүрэх түвшин Эхний хагас жилд: Цахим хуудаст мэдээлэл оруулж, тогтмол 

ажиллуулсан байна. 

Жилийн эцэст: Цахим хуудаст мэдээлэл оруулж, тогтмол 

ажиллуулсан байна. 

Хэрэгжилт Байгууллагын цахим хуудас /www.dundgovi.gazar.gov.mn/-д дараах 
мэдээ, мэдээллийг тогтмол оруулан   байгууллагын ил тод нээлттэй 
байдлыг ханган ажиллаж байна. Үүнд: 

 Салбарын үйл ажиллагаатай холбоотой хууль тогтоомжууд; 

 Ил тод байдал /хүний нөөц, төсөв санхүү, худалдан авах 
ажиллагаа, үйл ажиллагаа, шилэн данс/; 

 Газар эзэмшүүлэх төсөл сонгон шалгаруулалт, дуудлага 
худалдааны зарлал болон мэдээлэл; 

 Аймгийн засаг даргын захирамжаар газар өмчилсөн тухай 
мэдээлэл; 

 Газар эзэмших, ашиглах, өмчлөхөд бүрдүүлэх материалын 
жагсаалт; 

 Газрын төлбөр хураамж; 

 Барилгын ажил эхлүүлэх, үргэлжлүүлэх зөвшөөрөл авахад 
шаардагдах баримт материал болон мэдээ, мэдээлэл, 

 Барилга захиалагчийн хяналт хийсэн тухай тайлан, 

 Барилга, хот байгуулалтын тухай дүрэм, журам; 

http://www.dundgovi.gazar.gov.mn/
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 Цаг үеийн шаардлагатай мэдээ, мэдээлэл, видео бичлэг.   

Тайлант онд байгууллагын цахим сайтад нийт 199 мэдээ, мэдээллийн 
оруулан тогтмол баяжуулалт хийн ажиллалаа.   

Арга 
хэмжээний 
хэрэгжилт 

Зарцуулсан 
хөрөнгө 

- 

Хүрсэн түвшин Байгууллагын цахим сайтад нийт 199 мэдээ, мэдээллийн оруулан 
тогтмол баяжуулалт хийсэн.   

Төсвийн шууд 
захирагчийн 

үнэлгээ 

 

 
№.4.12.1.2. Зорилтыг хэрэгжүүлэх арга хэмжээ, шалгуур үзүүлэлт, хүрэх түвшин 

Арга 
хэмжээний 
нэр, дугаар 

Гүйцэтгэлийн зорилтыг хэрэгжүүлэх 4.12.1.2-р арга хэмжээ:  
Байгууллагын үйл ажиллагааг мэдээллийн самбар, хэвлэл мэдээлэл, олон нийтийн 
цахим сүлжээгээр сурталчлах 

Төлөвлөлтийн 
уялдаа:  

Газрын даргын 2019 оны А195 дугаар тушаал 

Гүйцэтгэлийн 
шалгуур 
үзүүлэлт 

Хэрэгжих хугацаа Сар 1 / 7 2 / 8 3 / 9 4 / 10 5 / 11 6 / 12 

Шаардагдах 
хөрөнгө 

Үйл ажиллагаа 

Суурь түвшин - 

Шалгуур үзүүлэлт Мэдээллийн тоо 

Хүрэх түвшин Эхний хагас жилд: Сурталчилгаа тухай бүр хийгдсэн байна. 

Жилийн эцэст: Сурталчилгаа тухай бүр хийгдсэн байна. 

Хэрэгжилт Байгууллагын цахим хуудас болон  facebook дахь хуудас /Дундговь 
аймгийн Газрын харилцаа, барилга, хот байгуулалтын газар/, 
Дундговь аймгийн нэгдсэн веб хуудас /www.dundgovi.gov.mn/  болон 
орон нутгийн Ард телевизээр  орон нутаг дахь салбарын үйл 
ажиллагаатай холбоотой цаг үеийн мэдээ, мэдээлэл, шторкоор 
мэдээлэл өгч сурталчилж байна. Хэвлэл мэдээлэл, олон нийтийн 
цахим сүлжээгээр 125 мэдээ, мэдээллийн самбарт 43 мэдээ 
мэдээллийг оруулан шинэчилсэн байна. 

2020 онд иргэнд гэр бүлийн хэрэгцээний зориулалтаар өмчлүүлэх 
газрын хэмжээ байршилыг dundgovi.gazar.gov.mn, дундговь газрын 
харилцаа, барилга хот байгуулалтын газрын фэйсбүүк групд  
мэдээлэл тавьсан мөн газар зохион байгуулалтын нэгдсэн 
мэдээллийн системд 15 сумын  тухайн жилийн газар зохион 
байгуулалтын төлөвлөгөөг байршуулсан бөгөөд www.egazar.gov.mn 
сайтад хандан 2020 оны газар зохион байгуулалтын төлөвлөгөөний 
талаарх мэдээллийг авах бүрэн боломжтой болсон. 

Арга 
хэмжээний 
хэрэгжилт 

Зарцуулсан 
хөрөнгө 

- 

Хүрсэн түвшин Мэдээллийн самбар, хэвлэл мэдээлэл, олон нийтийн цахим 
сүлжээгээр 168 удаа сурталчилсан. 

Төсвийн шууд 
захирагчийн 

үнэлгээ 

 

 
№.4.12.1.3. Зорилтыг хэрэгжүүлэх арга хэмжээ, шалгуур үзүүлэлт, хүрэх түвшин 

Арга 
хэмжээний 
нэр, дугаар 

Гүйцэтгэлийн зорилтыг хэрэгжүүлэх 4.12.1.3-р арга хэмжээ: 
Байгууллагын үйл ажиллагааг сурталчлах, танилцуулах зорилгоор нээлттэй хаалганы 
өдөр болон бусад арга хэмжээг зохион байгуулах 

Төлөвлөлтийн 
уялдаа:  

Газрын даргын 2019 оны А195 дугаар тушаал 

Гүйцэтгэлийн 
шалгуур 
үзүүлэлт 

Хэрэгжих хугацаа Сар 1 / 7 2 / 8 3 / 9 4 / 10 5 / 11 6 / 12 

Шаардагдах 
хөрөнгө 

Үйл ажиллагаа 

Суурь түвшин - 

Шалгуур үзүүлэлт Арга хэмжээний тоо 

Хүрэх түвшин Эхний хагас жилд: Байгууллагын үйл ажиллагааг сурталчлах, 

танилцуулах арга хэмжээнүүд зохион байгуулсан байна. 
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Хүрэх түвшин 
Хэрэгжилт 

Жилийн эцэст: Байгууллагын үйл ажиллагааг сурталчлах, 

танилцуулах арга хэмжээнүүд зохион байгуулсан байна. 

Байгууллагын үйл ажиллагаатай холбоотой  мэдээ, мэдээлэл бэлтгэж 
байгууллагын веб сайт болон пэйж хуудаст нийтэлсэн. 2019 оны үйл 
ажиллагааны тайлангаар видео танилцуулга бэлтгэн дээрх сайтууд 
болон аймгийн Ард телевиз, байгууллагын коридорт байрших төрийн 
үйлчилгээ үзүүлэх “Ухаалаг дэлгэц”-ээр цацсан. 
Мөн Мандалговь хотын хаягжуулалт, Монгол орны зурагжуулалт, 
Геодезийн сүлжээ, авлигын эсрэг видео шторкууд, www.egazar.gov.mn 
веб сайт болон газрын төлбөрийг цахимаар төлөх видео 
танилцуулгуудыг олон нийтийн сүлжээнд сурталчилсан. 
Улсын төсвийн хөрөнгөөр хэрэгжиж буй барилга байгууламжийн 17 
ажилд нийт 61 удаа, улс орон нутгийн хөрөнгөөр хэрэгжсэн 10 
засварын ажилд захиалагчийн хяналт гүйцэтгэж нийт 69 мэдээллийг 
байгууллагын цахим хуудсанд байршуулсан. 

Арга 
хэмжээний 
хэрэгжилт 

Зарцуулсан 
хөрөнгө 

- 

Хүрсэн түвшин Нийт 481 удаа үйл ажиллагааг сурталчилсан. 

Төсвийн шууд 
захирагчийн 

үнэлгээ 

 

 

№ 4.12.1.5 Зорилтыг хэрэгжүүлэх арга хэмжээ, шалгуур үзүүлэлт, хүрэх түвшин 

Арга 
хэмжээний 
нэр, дугаар 

Гүйцэтгэлийн зорилтыг хэрэгжүүлэх 4.12.1.5.-р арга хэмжээ 
Геодези, зураг зүйн бүтээгдэхүүн, үйл ажиллагаа, үйлчилгээний талаар олон нийтэд 
сурталчлах 

Төлөвлөлтийн 
уялдаа:  

ГЗБГЗЗГ-ын ҮАСЗББӨХ-2.5.1 а, б, в, г, д 

Гүйцэтгэлийн 
шалгуур 
үзүүлэлт 

Хэрэгжих хугацаа Сар 1 / 7 2 / 8 3 / 9 4 / 10 5 / 11 6 / 12 

Шаардагдах 
хөрөнгө 

Орон нутгийн төсөв 

Суурь түвшин Геодезийн сүлжээ, Байр зүйн зураглалын талаар ТВ-ийн 2 
нэвтрүүлгийг орон нутгийн ТВ-ээр цацсан. 

Шалгуур үзүүлэлт Геодези, зураг зүйн 90 жилийн ойн түүхэн 1 кино 
Газар зүйн үнэн зөв нэрийг ашиглах сурталчлах 

Хүрэх түвшин Эхний хагас жилд: Газар зүйн үнэн зөв нэрийг ашиглах талаар олон 

нийтэд таниулан сурталчилна. 

Жилийн эцэст: Геодези, зураг зүйн 90 жилийн ойн түүхэн 1 киног 

орон нутгийн ТВ-ээр цацна. 

Хэрэгжилт Орон нутгийн Ард телевизээр Хаягжуулалт, Газар зүйн нэрийн 
талаарх видеог долоо хоногт 2 удаагийн давтамжтайгаар нэвтрүүлсэн 
бөгөөд эхний хагас жилд геодези, зураг зүйн чиглэлээр хийгдэж 
байгаа цаг үеийн ажлуудыг тодруулга ярилцлагаар хүргээд байна. 
Геодези, зураг зүйн 90 жилийн ойн түүхэн 1 кино цацагдаж эхлээгүй 
байна. 

Арга 
хэмжээний 
хэрэгжилт 

Зарцуулсан 
хөрөнгө 

- 

Хүрсэн түвшин 2 удаагийн давтамжтайгаар нэвтрүүлсэн. 

Төсвийн шууд 
захирагчийн 

үнэлгээ 

 

 

Гүйцэтгэлийн зорилт №4.13.1. Албан хэрэг хөтлөлтийн ажлыг зохион байгуулах 

№.4.13.1.1. Зорилтыг хэрэгжүүлэх арга хэмжээ, шалгуур үзүүлэлт, хүрэх түвшин 

Арга 
хэмжээний 
нэр, дугаар 

Гүйцэтгэлийн зорилтыг хэрэгжүүлэх 4.13.1.1-р арга хэмжээ: 
Ирсэн албан бичиг, өргөдөл, гомдлыг бүртгэх, танилцуулах, хуваарилах, 
шийдвэрлэлтийн байдалд хяналт тавих 

Төлөвлөлтийн 
уялдаа:  

Архивын тухай хууль 

Гүйцэтгэлийн Хэрэгжих хугацаа Сар 1 / 7 2 / 8 3 / 9 4 / 10 5 / 11 6 / 12 

http://www.egazar.gov.mn/
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шалгуур 
үзүүлэлт 

Шаардагдах 
хөрөнгө 

Үйл ажиллагаа 

Суурь түвшин 2019 онд 832 албан бичиг, өргөдөл, гомдол хүлээн авсан. 

Шалгуур үзүүлэлт Ирүүлсэн албан бичгийн тоо 

Хүрэх түвшин Эхний хагас жилд: Албан бичгийг тухай бүр хуваарилсан байна. 

Жилийн эцэст: Албан бичгийг тухай бүр хуваарилсан байна. 

Хэрэгжилт Иргэдээс 281 өргөдөл гомдол ирсний 257 өргөдлийг хуулийн 
хугацаанд шийдвэрлэсэн ба 24 өргөдлийн хугацаа болоогүй 
судалгааны шатанд байна. 519 албан бичиг ирсний 169 хариутай 
бичгийг хяналтад авч хугацаанд нь шийдвэрлэж хариуг хүргүүлсэн. 
Хугацаа хоцорсон албан бичиг байхгүй. 457 албан бичиг явуулсан 
байна. Ирсэн албан бичиг, өргөдөл гомдлыг байгууллагын удирдлагад 
танилцуулж өдөрт нь холбогдох албан тушаалтанд шилжүүлж 
шийдвэрлэлтэд хяналт тавин ажилладаг. 

Арга 
хэмжээний 
хэрэгжилт 

Зарцуулсан 
хөрөнгө 

- 

Хүрсэн түвшин 800 албан бичиг, өргөдөл, гомдол хүлээн авсан. 

Төсвийн шууд 
захирагчийн 

үнэлгээ 

 

Гүйцэтгэлийн зорилт №4.15.1. Байгууллагын архивын албан мэдээллийг бүрдүүлэн, сан хөмрөг үүсгэх, 
архивлах 

№.4.15.1.1. Зорилтыг хэрэгжүүлэх арга хэмжээ, шалгуур үзүүлэлт, хүрэх түвшин 

Арга 
хэмжээний 
нэр, дугаар 

Гүйцэтгэлийн зорилтыг хэрэгжүүлэх 4.15.1.1-р арга хэмжээ:  
Байгууллагын архивын баримтын мэдээллийг шинэчлэх, нөхөн бүрдүүлэх 

Төлөвлөлтийн 
уялдаа:  

ГЗБГЗЗГ-ын ҮАСЗББӨХ 2.5.6.а, 3.12.1 

Гүйцэтгэлийн 
шалгуур 
үзүүлэлт 

Хэрэгжих хугацаа Сар 1 / 7 2 / 8 3 / 9 4 / 10 5 / 11 6 / 12 

Шаардагдах 
хөрөнгө 

Үйл ажиллагаа 

Суурь түвшин - 

Шалгуур үзүүлэлт 1 жагсаалт, нөхөн бүрдүүлсэн баримт 

Хүрэх түвшин Эхний хагас жилд: Байгууллагын 2020 оны “Хөтлөх хэргийн нэрийн 

жагсаалт /ХХНЖ/”-ыг боловсруулах, ХХНЖ-аар нөхөн бүрдүүлэх 
хуваарь гарган ББНШК-ын хурлаар батлуулж, 2019 оны ХХНЖ-ын 
дагуу албан хаагчдын хөтөлж дууссан баримт бичгийн бүрдлийг 
шалгаж хүлээн авч, бүртгэл хөтөлсөн байна. 

Жилийн эцэст: 2019, 2020 оны ХХНЖ-ын дагуу албан хаагчдын 

хөтөлж дууссан баримт бичгийн бүрдлийг шалгаж хүлээн авч, бүртгэл 
хөтөлсөн байна. 

Хэрэгжилт 2019 оны ХХНЖ-ын дагуу байнга хадгалах 28 хэрэг, түр хадгалах 24 
хэрэг хөтлөгдөж байгаагаас газрын даргын 2020 оны 1 дүгээр сарын 
3-ны өдөр батлагдсан Архивт баримт хүлээн авах хуваарийн дагуу 
байнга хадгалах 21 баримт, түр хадгалах 24 баримт бичиг нийт 
хөтлөгдөж дуусан 45 баримтыг бүртгэл хөтлөн байгууллагын архивд 
хүлээн авсан. 
Байгууллагын 2020 оны “Хөтлөх хэргийн нэрийн жагсаалт /ХХНЖ/”-ыг 
боловсруулан байгууллагын ББНШК-ын 2020 оны 1 дүгээр сарын 31-
ны өдрийн 01 дүгээр хурлаар хянан хэлэлцүүлэн байгууллагын 
даргаар батлуулсан. 

Арга 
хэмжээний 
хэрэгжилт 

Зарцуулсан 
хөрөнгө 

- 

Хүрсэн түвшин 45 хадгаламжийн нэгж архивлаж, нөхөн бүрдүүлэлт хийсэн. 

Төсвийн шууд 
захирагчийн 

үнэлгээ 

 

 
№.4.15.1.2 Зорилтыг хэрэгжүүлэх арга хэмжээ, шалгуур үзүүлэлт, хүрэх түвшин 

Арга 
хэмжээний 
нэр, дугаар 

Гүйцэтгэлийн зорилтыг хэрэгжүүлэх 4.15.1.2-р арга хэмжээ:  
Байгууллагын архивын жилийн ажлын төлөвлөгөө боловсруулах 

Төлөвлөлтийн ГЗБГЗЗГ-ын ҮАСЗББӨХ 2.4.6, 2.5.6.а, 2.5.6.б, 3.12.1-3.12.6 
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уялдаа:  

Гүйцэтгэлийн 
шалгуур 
үзүүлэлт 

Хэрэгжих хугацаа Сар 1 / 7 2 / 8 3 / 9 4 / 10 5 / 11 6 / 12 

Шаардагдах 
хөрөнгө 

Үйл ажиллагаа 

Суурь түвшин - 

Шалгуур үзүүлэлт 1 төлөвлөгөө 

Хүрэх түвшин Эхний хагас жилд: Байгууллагын архивын жилийн ажлын төлөвлөгөө 

боловсруулж ББНШК-ын даргаар батлуулах, дагалдах тоо, 
бүртгэлийн болон бусад баримт бичгүүдийг хөтлөх, хэрэгжүүлэх 
ажлыг зохион байгуулсан байна. 

Жилийн эцэст: Байгууллагын архивын жилийн ажлын төлөвлөгөөний 

дагуу үйл ажиллагааг хөтлөн явуулсан байна. 

Хэрэгжилт Тус байгууллагын архивын 2020 оны ажлын төлөвлөгөөг зохион 
байгуулалтын нэгж, албан хаагчдаас санал аван боловсруулж,  2020 
оны 2 дугаар сарын 14-ны өдөр байгууллагын ББНШК-ын даргаар 8 
заалт бүхий төлөвлөгөөг батлуулсан. Төлөвлөгөөний дагалдах тоо, 
бүртгэлийн болон бусад баримт бичгүүдийг хөтлөх, хэрэгжүүлэх 
ажлыг зохион байгуулж тайлан ГЗБГЗЗГазарт байгууллагын 2020 оны 
12 дугаар сарын 17-ны өдрийн 1/464 тоот бичгээр хүргүүлсэн. 

Арга 
хэмжээний 
хэрэгжилт 

Зарцуулсан 
хөрөнгө 

- 

Хүрсэн түвшин Төлөвлөгөөг 100 хувь хэрэгжүүлэн тайланг хүргүүлсэн.   

Төсвийн шууд 
захирагчийн 

үнэлгээ 

 

ГҮЙЦЭТГЭЛИЙН ЗОРИЛТ №4.16.1. Санхүү, нягтлан бодох бүртгэл, төсвийн удирдлага болон 
гүйцэтгэлийн хяналтыг хэрэгжүүлэх 

№ 4.16.1.1. Зорилтыг хэрэгжүүлэх арга хэмжээ, шалгуур үзүүлэлт, хүрэх түвшин 

Арга 
хэмжээний 
нэр, дугаар 

Гүйцэтгэлийн зорилтыг хэрэгжүүлэх 4.16.1.1-р арга хэмжээ 
Газрын урсгал болон хөрөнгө оруулалтын төсвийн төлөвлөлтийг боловсруулах, 
тайлант оны төсөвт судалгаа хийж төсвийн тодотголоор шаардлагатай зардлыг нэмж 
тусгуулах саналыг боловсруулж ГЗБГЗЗГ-т хүргүүлэх 

Төлөвлөлтийн 
уялдаа:  

Төсвийн тухай хууль 

Гүйцэтгэлийн 
шалгуур 
үзүүлэлт 

Хэрэгжих хугацаа Сар 1 / 7 2 / 8 3 / 9 4 / 10 5 / 11 6 / 12 

Шаардагдах 
хөрөнгө 

Үйл ажиллагаа 

Суурь түвшин - 

Шалгуур 
үзүүлэлт 

Эдийн засгийн тооцоо судалгаа 
Төсвийн тодотголоор оруулах саналын тоо 

Хүрэх түвшин Эхний хагас жилд: Төсвийн төлөвлөлтийг боловсруулж, төсвийн 
тодотголоор шаардлагатай зардлын судалгаа гаргана. 

Жилийн эцэст: Төсвийн төлөвлөлтийг боловсруулж, төсвийн 
тодотголоор шаардлагатай зардлын санал боловсруулж, ГЗБГЗЗГ-т 
хүргүүлнэ. 

Хэрэгжилт 2021 оны төсвийн санал 2022-2023 оны төсвийн төсөөллийг гарган 
хүргүүлсэн. Төсвөөр шаардлагатай зардалыг гарган албан бичгээр 
хүргүүлсэн. 

Арга 
хэмжээний 
хэрэгжилт 

Зарцуулсан 
хөрөнгө 

- 

Хүрсэн түвшин 2021 оны төсвийн санал 2022-2023 оны төсвийн төсөөллийг гарган 
хүргүүлсэн. Төсвөөр шаардлагатай зардалыг гарган албан бичгээр 
хүргүүлсэн. 

Төсвийн шууд 
захирагчийн 

үнэлгээ 

 

 
№ 4.16.1.2. Зорилтыг хэрэгжүүлэх арга хэмжээ, шалгуур үзүүлэлт, хүрэх түвшин 

Арга 
хэмжээний 
нэр, дугаар 

Гүйцэтгэлийн зорилтыг хэрэгжүүлэх 4.16.1.2-р арга хэмжээ 
Төсвийн зардлыг бууруулж, хэмнэлт гаргаж ажиллах, бараа материалын болон 
үйлчилгээний орлогод хяналт тавьж орлогын төлөвлөгөөний биелэлтийг хангах 
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Төлөвлөлтийн 
уялдаа:  

Төсвийн тухай хууль 

Гүйцэтгэлийн 
шалгуур 
үзүүлэлт 

Хэрэгжих хугацаа Сар 1 / 7 2 / 8 3 / 9 4 / 10 5 / 11 6 / 12 

Шаардагдах 
хөрөнгө 

Үйл ажиллагаа 

Суурь түвшин - 

Шалгуур 
үзүүлэлт 

Эдийн засгийн тооцоо судалгаа 
Батлагдсан төсвийн хэмжээ 

Хүрэх түвшин Эхний хагас жилд: Төсвийн зардлыг бууруулж, хэмнэлт гарган, 
орлогын төлөвлөгөөний биелэлтийг хангасан байна. 

Жилийн эцэст: Төсвийн зардлыг бууруулж, хэмнэлт гарган, орлогын 

төлөвлөгөөний биелэлтийг хангасан байна. 

Хэрэгжилт 2020 онд ямар нэгэн өр авлагүй тайлан баланс гарсан. Үндсэн үйл 
ажиллагааны орлогын төлөвлөгөө 70 сая төгрөг батлагдсанаас 2020 
оны 12 дугаар сарын 18-ны өдрийн байдлаар  70,2 сая төгрөгийн 
орлогыг бүрэн төвлөрүүлсэн. 

Арга 
хэмжээний 
хэрэгжилт 

Зарцуулсан 
хөрөнгө 

- 

Хүрсэн түвшин 70,2 сая төгрөгийн орлогыг бүрэн төвлөрүүлсэн. 

Төсвийн шууд 
захирагчийн 

үнэлгээ 

 

 
№ 4.16.1.3. Зорилтыг хэрэгжүүлэх арга хэмжээ, шалгуур үзүүлэлт, хүрэх түвшин 

Арга 
хэмжээний 
нэр, дугаар 

Гүйцэтгэлийн зорилтыг хэрэгжүүлэх 4.16.1.3-р арга хэмжээ 
Газрын санхүүгийн тайланг олон улсын стандартад нийцүүлэн гаргаж аудитын 
дүгнэлт гаргуулж, холбогдох байгууллагуудад хүргүүлэх 

Төлөвлөлтийн 
уялдаа:  

Төсвийн тухай хууль 

Гүйцэтгэлийн 
шалгуур 
үзүүлэлт 

Хэрэгжих хугацаа Сар 1 / 7 2 / 8 3 / 9 4 / 10 5 / 11 6 / 12 

Шаардагдах 
хөрөнгө 

Үйл ажиллагаа 

Суурь түвшин - 

Шалгуур 
үзүүлэлт 

Санхүүгийн тайлан  

Хүрэх түвшин Эхний хагас жилд:  

Жилийн эцэст: Аудитын дүгнэлт гаргуулж, холбогдох байгууллагад 
хүргүүлсэн байна. 

Хэрэгжилт 2019 оны санхүүгийн тайланг НББ-ийн олон улсын стандартын дагуу 
гаргаж Дундговь аймгийн төрийн аудитын газарт хүргүүлж аудитаар 
зөрчилгүй дүгнэлт авч итгэл үзүүлсэн. Ямар нэгэн акт албан шаардлага 
аваагүй. Аудитын дүгнэлтийг ГЗБГЗЗГ-т хүргүүлсэн. 

Арга 
хэмжээний 
хэрэгжилт 

Зарцуулсан 
хөрөнгө 

- 

Хүрсэн түвшин 2019 оны санхүүгийн тайланг НББ-ийн олон улсын стандартын дагуу 
гаргаж Дундговь аймгийн төрийн аудитын газарт хүргүүлж аудитаар 
зөрчилгүй дүгнэлт авч итгэл үзүүлсэн 

Төсвийн шууд 
захирагчийн 

үнэлгээ 

 

 
№ 4.16.1.4 Зорилтыг хэрэгжүүлэх арга хэмжээ, шалгуур үзүүлэлт, хүрэх түвшин 

Арга 
хэмжээний 
нэр, дугаар 

Гүйцэтгэлийн зорилтыг хэрэгжүүлэх 4.16.1.4-р арга хэмжээ 
Өр авлагыг цаг тухайд нь барагдуулж, өмнөх оныхоос бууруулж ажиллах 

Төлөвлөлтийн 
уялдаа:  

Төсвийн тухай хууль 

Гүйцэтгэлийн 
шалгуур 
үзүүлэлт 

Хэрэгжих хугацаа Сар 1 / 7 2 / 8 3 / 9 4 / 10 5 / 11 6 / 12 

Шаардагдах 
хөрөнгө 

Үйл ажиллагаа 

Суурь түвшин - 

Шалгуур үзүүлэлт Өр авлага буурсан хэмжээ 

Хүрэх түвшин Эхний хагас жилд: Өр авлага буурсан байна. 

Жилийн эцэст: Өр авлага буурсан байна. 
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Хэрэгжилт 2019 оны санхүүгийн тайлангаар ямар нэгэн өр авлагагүй гарсан бөгөөд 
жилийн эцсийн байдлаар өр авлага үүсээгүй байна. 

Арга 
хэмжээний 
хэрэгжилт 

Зарцуулсан 
хөрөнгө 

- 

Хүрсэн түвшин Өр авлага үүсээгүй байна. 

Төсвийн шууд 
захирагчийн 

үнэлгээ 

 

 
№ 4.16.1.5 Зорилтыг хэрэгжүүлэх арга хэмжээ, шалгуур үзүүлэлт, хүрэх түвшин 

Арга 
хэмжээний 
нэр, дугаар 

Гүйцэтгэлийн зорилтыг хэрэгжүүлэх 4.16.1.4-р арга хэмжээ 
Бараа материалын болон үндсэн хөрөнгийн ашиглалт хадгалалт, хамгаалалтад хяналт 
тавьж хагас, бүтэн жилээр тооллого зохион байгуулах 

Төлөвлөлтийн 
уялдаа:  

Төсвийн тухай хууль 

Гүйцэтгэлийн 
шалгуур 
үзүүлэлт 

Хэрэгжих хугацаа Сар 1 / 7 2 / 8 3 / 9 4 / 10 5 / 11 6 / 12 

Шаардагдах 
хөрөнгө 

Үйл ажиллагаа 

Суурь түвшин - 

Шалгуур 
үзүүлэлт 

2 удаа  

Хүрэх түвшин Эхний хагас жилд: Бараа материалын болон үндсэн хөрөнгийн 
ашиглалт хадгалалт, хамгаалалтад хяналт тавих тооллогын комисс 
байгуулан хагас жилээр тооллогын ажлыг зохион байгуулна. 

Жилийн эцэст: Бараа материалын болон үндсэн хөрөнгийн ашиглалт 
хадгалалт, хамгаалалтад хяналт тавих тооллогын комисс байгуулан 
жилийн эцсээр тооллогын ажлыг зохион байгуулна. 

Хэрэгжилт Байгууллагын бараа материалын болон үндсэн хөрөнгийн ашиглалт 
хадгалалт, хамгаалалтад хяналт тавин ажиллаж байна. Байгууллагын 
даргын 2020 оны 7 дугаар сарын 7-ны өдрийн А/43 дугаар тушаалаар 
эхний хагас жил, 2020 оны 12 дугаар сарын 17-ны өдрийн А/76 дугаар 
тушаалаар жилийн эцсийн тооллогын ажлыг зохион байгуулсан. 
Тооллогооор зөрчил илрээгүй. 

Арга 
хэмжээний 
хэрэгжилт 

Зарцуулсан 
хөрөнгө 

- 

Хүрсэн түвшин 2 удаа тооллого хийсэн 

Төсвийн шууд 
захирагчийн 

үнэлгээ 

 

 
№ 4.16.1.6 Зорилтыг хэрэгжүүлэх арга хэмжээ, шалгуур үзүүлэлт, хүрэх түвшин 

Арга 
хэмжээний 
нэр, дугаар 

Гүйцэтгэлийн зорилтыг хэрэгжүүлэх 4.16.1.6-р арга хэмжээ 
Улс, орон нутаг, хувийн хөрөнгө оруулалтаас хийгдэх ажлаас барилгын норм, 
нормативын санд хөрөнгө төвлөрүүлэх ажлыг зохион байгуулах 

Төлөвлөлтийн 
уялдаа:  

- 

Гүйцэтгэлийн 
шалгуур 
үзүүлэлт 

Хэрэгжих хугацаа Сар 1 / 7 2 / 8 3 / 9 4 / 10 5 / 11 6 / 12 

Шаардагдах 
хөрөнгө 

Үйл ажиллагаа 

Суурь түвшин - 

Шалгуур үзүүлэлт Хөрөнгө төвлөрүүлсэн аж ахуйн нэгжийн тоо 

Хүрэх түвшин Эхний хагас жилд: Хөрөнгө төвлөрүүлэх ажлыг зохион байгуулсан 

байна. 

Жилийн эцэст: Хөрөнгө төвлөрүүлэх ажлыг зохион байгуулсан байна. 

Хэрэгжилт 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 зохион байгуулж, 2020 оны 12 дугаар сарын 
байдлаар Барилгын хөгжлийн төвийн Худалдаа хөгжлийн банкны 
2600078533 тоот дансанд 2,414,696 төгрөг төвлөрүүлсэн. Тайланг тус 
байгууллагын 2020 оны 12 дугаар сарын 10-ны өдрийн 1/452 дугаар 
албан бичгээр Барилгын хөгжлийн төвд хүргүүлсэн.  

Арга 
хэмжээний 
хэрэгжилт 

Зарцуулсан 
хөрөнгө 

- 

Хүрсэн түвшин Норм, нормативын сангийн дансанд 2,414,696 төгрөг төвлөрүүлсэн. 
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Төсвийн 
шууд 

захирагчийн 
үнэлгээ 

 

 

ХУУЛИАР ОЛГОСОН НИЙТЛЭГ ЧИГ ҮҮРГИЙГ ХЭРЭГЖҮҮЛЭХ 

ЗОРИЛТЫН ҮР ДҮН & ҮР ДҮНГИЙН ҮЗҮҮЛЭЛТ 
НИЙТЛЭГ ЧИГ ҮҮРЭГ №4.1. ТӨРИЙН ЗАХИРГАА, УДИРДЛАГА 

Гүйцэтгэлийн зорилт №4.1.1-ийн үр дүн: Төрийн албаны тухай болон холбогдох хууль тогтоомжийн 
хэрэгжилтийг зохион байгуулах 

№ 
Үр дүнгийн 

үзүүлэлт 

Хэмжих 

нэгж 

Суурь 

түвшин 
Хүрэх түвшин / Үр дүнгийн үзүүлэлт 

2019 он 
Эхний хагас жил Жилийн эцэс 

Төлөвлөгөө Гүйцэтгэл Төлөвлөгөө Гүйцэтгэл 

1. Үр дүнгийн 

үзүүлэлт 

№4.1.1.1. 

Төрийн 

захиргааны болон 

хүний нөөцийн 

удирдлагыг 

хэрэгжүүлж 

ажиллах 

Тухай 

бүр 

- Тухай бүр 

хэрэгжүүлж 

ажилласан 

байна. 

Сул орон 

тооны 

захиалгыг 

ТАСЗ-д 2 

удаа 

хүргүүлсэн

. 

Тухай бүр 

хэрэгжүүлж 

ажилласан 

байна. 

Сул орон 

тооны 

захиалгыг 

ТАСЗ-д 2 

удаа 

хүргүүлж 1 

орон тоог 

нөхсөн. 

2. Үр дүнгийн 

үзүүлэлт №4.1.1.2 

“Хүний нөөцийн 

мэдээллийн 

нэгдсэн систем”-

ийн мэдээллийн 

санг бүрдүүлэх, 

хөтлөх 

Мэдээлл

ийн санд 

бүртгэгд

сэн 

албан 

хаагчды

н тоо 

- - - Аймгийн 

ГХБХБГ-ын 

мэргэжилтэн, 

сумын Газрын 

даамлын хүний 

нөөцийн 

дэлгэрэнгүй 

судалгааг 

гаргаж, 

мэдээллийн 

сан бүрдүүлсэн 

байна. 

Мэдээллийн 

санг тухай 

бүр 

шинэчилж  

бүрдүүлэн 

ажиллаж 

байна.  

3. Үр дүнгийн 

үзүүлэлт 

№4.1.1.3. 

Батлагдсан 

“Төрийн албан 

хаагчийн ажиллах 

нөхцөл, нийгмийн 

баталгааг хангах 

хөтөлбөр”-ийг 

хэрэгжүүлэх 

жилийн 

төлөвлөгөөний 

хэрэгжилтийг 

хагас, бүтэн 

жилээр ГЗБГЗЗГ-т 

тайлагнах 

Хэрэгжүү

лсэн 

арга 

хэмжээн

ий тоо 

- “Төрийн 

албан 

хаагчийн 

ажиллах 

нөхцөл, 

нийгмийн 

баталгааг 

хангах 

хөтөлбөр”-

ийн хүрээнд 

хэрэгжүүлэх 

жилийн 

төлөвлөгөөг 

боловсруул

ж батлуулах 

ажлыг 

зохион 

байгуулах 

25 заалт 

бүхий 

төлөвлөгө

өг 

боловсруу

лан 

батлуулса

н. 

Хэрэгжилт 

70 

хувьтай. 

“Төрийн албан 

хаагчийн 

ажиллах 

нөхцөл, 

нийгмийн 

баталгааг 

хангах 

хөтөлбөр”-ийн 

хэрэгжилтийг 

ханган 

ажиллаж 

биелэлтийг 

гаргах 

 

 

 

Төлөвлөгөөг 

100 хувь 

хэрэгжүүлэн 

хагас,  

бүтэн 

жилээр 

тайланг 

хүргүүлсэн.   

4. Үр дүнгийн 

үзүүлэлт 

№4.1.1.4. 

Хүний нөөцийн 

дэлгэрэнгүй 

судалгаа гаргаж 

Хэрэгжсэ

н 

заалтын 

тоо 

- Судалгааг 

хүргүүлэх 

Судалгааг 

файлаар 

хүргүүлсэн

. 

Судалгааг 

хүргүүлэх 

Судалгааг 

файлаар 

хүргүүлсэн. 
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хагас, бүтэн 

жилээр ГЗБГЗЗГ-т 

хүргүүлэх 

5. Үр дүнгийн 

үзүүлэлт 

№4.1.1.5. 

Жэндэрийн эрх 

тэгш байдлыг 

хангах тухай 

хуулийн 

хэрэгжилтийг 

хангах, хагас бүтэн 

жилээр 2020 оны 

06 дугаар сарын 

01-ний өдөр, 2020 

оны 12 дугаар 

сарын 01-ний өдөр 

тайлагнах 

Хэрэгжүү

лсэн 

арга 

хэмжээн

ий тоо 

Жэндерий

н талаар 

салбарын 

хэмжээнд 

баримтлах 

бодлого, 

хөтөлбөри

йг 

хэрэгжүүл

эх ажлын 

хүрээнд 

хийгдэх 

арга 

хэмжээний 

төлөвлөгө

өг 

боловсруу

лж 

батлуулса

н. 

Төлөвлөгөө

ний дагуу 

арга хэмжээ 

зохион 

байгуулж 

хэрэгжүүлэх 

Төлөвлөгө

өний 

хэрэгжилт

ийг 

файлаар 

хүргүүлсэн

. 

Төлөвлөгөөний 

дагуу арга 

хэмжээ зохион 

байгуулж 

хэрэгжүүлэх 

Төлөвлөгөөг 

100 хувь 

хэрэгжүүлэн 

хагас,  

бүтэн 

жилээр 

тайланг 

хүргүүлсэн.   

6. Үр дүнгийн 

үзүүлэлт 

№4.1.1.6. 

Хөгжлийн 

бэрхшээлтэй 

хүний эрхийг 

хангах ажлын 

төлөвлөгөөний 

тайлан, мэдээг 

нэгтгэн хагас, 

бүтэн жилээр 2020 

оны 06 дугаар 

сарын 01-ний 

өдөр, 2020 оны 12 

дугаар сарын 01-

ний өдөр ГЗБГЗЗГ-

т хүргүүлэх 

Арга 

хэмжээн

ий тоо 

- Төлөвлөгөө

ний 

хэрэгжилтий

г хангасан 

байна 

Төлөвлөгө

өний 

хэрэгжилт

ийг 

файлаар 

хүргүүлсэн

. 

Төлөвлөгөөний 

хэрэгжилтийг 

хангасан байна 

Төлөвлөгөөг 

100 хувь 

хэрэгжүүлэн 

хагас,  

бүтэн 

жилээр 

тайланг 

хүргүүлсэн.   

Гүйцэтгэлийн зорилт №4.3.1-ийн үр дүн: Иргэдээс төрийн байгууллага, албан тушаалтанд гаргасан 
өргөдөл, гомдлыг шийдвэрлэх тухай хууль тогтоомжийн хэрэгжилтийг зохион байгуулах 

№ 
Үр дүнгийн 

үзүүлэлт  

Хэмжих 

нэгж 

Суурь түвшин Хүрэх түвшин / Үр дүнгийн үзүүлэлт 

2019 он 
Эхний хагас жил Жилийн эцэс 

Төлөвлөгөө Гүйцэтгэл Төлөвлөгөө Гүйцэтгэл 

1. Үр дүнгийн 

үзүүлэлт 

№4.3.1.1. 

Иргэдээс төрийн 

байгууллага, 

албан тушаалтанд 

гаргасан өргөдөл, 

гомдлыг хүлээн 

авч бүртгэх,  

хуульд заасан 

хугацаанд 

шийдвэрлэж 

Ирсэн 

өргөдөл 

гомдлын 

тоо 

- Хугацаанд 

нь 

шийдвэрл

эсэн 

байна. 

Иргэдээс 

135 өргөдөл 

гомдол 

ирүүлсний 

93 

өргөдлийг 

хуулийн 

хугацаанд 

шийдвэрлэс

эн.  

Хугацаанд 

нь 

шийдвэрл

эсэн 

байна. 

Иргэдээс 281 

өргөдөл гомдол 

ирүүлсний 257 

өргөдлийг 

хуулийн 

хугацаанд 

шийдвэрлэсэн 

ба 24 өргөдлийн 

хугацаа 

болоогүй 

судалгааны 

шатанд  байна. 
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хариуг хүргүүлэх 

Гүйцэтгэлийн зорилт №4.4.1-ийн үр дүн: Авлигын тухай болон Нийтийн албанд нийтийн болон хувийн 
ашиг сонирхлыг зохицуулах, ашиг сонирхлын зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх тухай хууль тогтоомжийн 
хэрэгжилтийг зохион байгуулах 

№ 
Үр дүнгийн 

үзүүлэлт  

Хэмжих 

нэгж 

Суурь 

түвшин 
Хүрэх түвшин / Үр дүнгийн үзүүлэлт 

2019 он 
Эхний хагас жил Жилийн эцэс 

Төлөвлөгөө Гүйцэтгэл Төлөвлөгөө Гүйцэтгэл 

1. Үр дүнгийн 

үзүүлэлт 

№4.4.1.1. 

Авлигын тухай, 

Нийтийн албанд 

нийтийн болон 

хувийн ашиг 

сонирхлыг 

зохицуулах, ашиг 

сонирхлын 

зөрчлөөс 

урьдчилан 

сэргийлэх тухай 

хууль болон 

Авлигын эсрэг 

үндэсний 

хөтөлбөрийг 

хэрэгжүүлж, 

хийсэн ажлын 

тайланг ГЗБГЗЗГ-т 

хүргүүлэх 

Тайланг

ийн тоо, 

ХОМ 

мэдүүлэг

чдийн 

тоо 

- Байгууллагын 

баталсан 

төлөвлөгөөг 

хэрэгжүүлж, 

ажиллана. 

Төлөвлөгө

ө 

боловсруу

лж 

батлуулса

н. 

Батлагдса

н 

төлөвлөгө

өний 

хэрэгжилт

ийн 

тайланг 

АТГ-т 

хүргүүлсэн 

байна 

Төлөвлөгөөний 

хэрэгжилтийг 

аймгийн ЗДТГ 

болон 

ГЗБГЗЗГазарт 

хүргүүлсэн. 

  

Гүйцэтгэлийн зорилт №4.5.1-ийн үр дүн: Улсын Их Хурал, Засгийн газрын тогтоол шийдвэр, Барилга, хот 
байгуулалтын сайд, Төрийн нарийн бичгийн дарга, бусад байгууллагаас ирүүлсэн тогтоол, шийдвэрийн 
хэрэгжилтийг зохион байгуулах 

№ 
Үр дүнгийн 

үзүүлэлт  

Хэмжих 

нэгж 

Суурь 

түвшин 
Хүрэх түвшин / Үр дүнгийн үзүүлэлт 

2019 он 
Эхний хагас жил Жилийн эцэс 

Төлөвлөгөө Гүйцэтгэл Төлөвлөгөө Гүйцэтгэл 

1. Үр дүнгийн 

үзүүлэлт 

№4.5.1.1. 

Улсын Их Хурал, 

Засгийн газрын 

тогтоол шийдвэр, 

Барилга, хот 

байгуулалтын 

сайд, Төрийн 

нарийн бичгийн 

дарга, бусад 

байгууллагаас 

ирүүлсэн 

тушаалыг бүртгэх, 

хяналтад авах, 

хэрэгжилтийг 

зохион байгуулж 

тайланг ГЗБГЗЗГ-т 

хүргүүлэх 

Тогтоол 

шийдвэр

ийн тоо 

- Тогтоол, 

шийдвэрийг 

хяналтанд 

авч, 

хэрэгжүүлэх

, биелэлтийг 

хугацаанд 

гаргаж, 

хүргүүлсэн 

байна 

Тус 

байгууллагад 

холбогдолтой 

нийт 37 

заалтуудыг 

хяналтад авч 

хэрэгжүүлэн 

ажиллаж 

байна. 

 

Тогтоол, 

шийдвэрийг 

хяналтанд 

авч, 

хэрэгжүүлэх

, биелэлтийг 

хугацаанд 

гаргаж, 

хүргүүлсэн 

байна 

Тус 

байгууллагад 

холбогдолтой 

нийт 117 

заалтыг 

хяналтад авч 

хэрэгжүүлэн 

ажиллалаа. 

Гүйцэтгэлийн зорилт №4.7.1-ийн үр дүн: Байгууллагын гүйцэтгэлийн төлөвлөгөө боловсруулах, дүгнэх 
ажлыг зохион байгуулах 
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№ 
Үр дүнгийн 

үзүүлэлт  

Хэмжих 

нэгж 

Суурь 

түвшин 
Хүрэх түвшин / Үр дүнгийн үзүүлэлт 

2019 он 
Эхний хагас жил Жилийн эцэс 

Төлөвлөгөө Гүйцэтгэл Төлөвлөгөө Гүйцэтгэл 

1. Үр дүнгийн 

үзүүлэлт 

№4.7.1.1. 

Нэгжийн 

гүйцэтгэлийн 

төлөвлөгөөний 

эхний болон 

сүүлийн хагас 

жилээр төслийг 

боловсруулах, 

батлуулах 

2 

нэгжийн 

төлөвлөг

өө 

- Гүйцэтгэлийн 

төлөвлөгөө 

батлагдсан 

байна 

Гүйцэтгэлийн 

төлөвлөгөөг 

боловсруулж 

батлуулсан. 

Гүйцэтгэлий

н 

төлөвлөгөө 

батлагдсан 

байна 

2 удаа 

гүйцэтгэлий

н 

төлөвлөгөөг 

боловсруул

ж 

батлуулсан. 

2. Үр дүнгийн 

үзүүлэлт 

№4.7.1.2. 

Нэгжийн 

гүйцэтгэлийн 

төлөвлөгөөний 

биелэлтийг 

улирал, хагас, 

бүтэн жилээр 

тайлагнах, 

дүгнүүлэх 

2 

нэгжийн 

гүйцэтгэ

лийн 

төлөвлөг

өөний 4 

удаагийн 

биелэлт 

- Гүйцэтгэлийн 

төлөвлөгөөни

й 2 улирлын, 

эхний хагас 

жилийн 

биелэлтийг 

тайлагнаж, 

дүгнүүлсэн 

байна 

Гүйцэтгэлийн 

төлөвлөгөөни

й 2 улирлын, 

эхний хагас 

жилийн 

биелэлтийг 

тайлагнаж, 

дүгнэсэн. 

Гүйцэтгэлий

н 

төлөвлөгөөн

ий 2 

улирлын, 

сүүлийн 

хагас 

жилийн 

биелэлтийг 

тайлагнаж, 

дүгнүүлсэн 

байна 

1, 2, 3, 4 

дүгээр 

улиралд 

дүгнүүлсэн.  

3. Үр дүнгийн 

үзүүлэлт 

№4.7.1.5. 

ТАХ-ийн 

гүйцэтгэлийн 

төлөвлөгөөний 

биелэлтэд үнэлгээ 

өгөх, Газрын 

даргад 

танилцуулах, 

шийдвэр гаргуулах 

Албан 

хаагчды

н тоо 

- ТЖАХ-ын 

гүйцэтгэлийн 

төлөвлөгөөни

й биелэлтийг 

үнэлж, 

Газрын 

даргад 

танилцуулж, 

шийдвэр 

гаргуулна 

Албан 

хаагчид 1-р 

улирлын 

гүйцэтгэлийн 

төлөвлөгөөни

й 

хэрэгжилтийг 

гаргаж 

дүгнүүлсэн. 

ТЖАХ-ын 

гүйцэтгэлий

н 

төлөвлөгөөн

ий 

биелэлтийг 

үнэлж, 

Газрын 

даргад 

танилцуулж, 

шийдвэр 

гаргуулна 

Үнэлгээний 

мөрөөр 20 

албан 

хаагчид 

мөнгөн 

урамшуула

л олгосон. 

4. Үр дүнгийн 

үзүүлэлт 

№4.7.1.6. 

Байгууллагын 

гүйцэтгэлийн 

төлөвлөгөөг 

боловсруулах, 

ГЗБГЗЗГ-т 

хүргүүлж хянуулах, 

батлуулах 

Журамд 

заасан 

хугацаан

д 

батлуула

х 

- Гүйцэтгэлийн 

төлөвлөгөөг 

баталсан 

байна 

Хугацаа 

болоогүй 
Дараа оны 

байгууллагы

н 

гүйцэтгэлий

н 

төлөвлөгөөг 

боловсруул

ж, агентлагт 

хүргүүлж, 

хянуулсан 

байна 

2020 оны 

12 дугаар 

сарын 18-

ны өдрийн 

1/474 

дугаар 

албан 

бичгээр 

хүргүүлсэн. 

5. Үр дүнгийн 

үзүүлэлт 

№4.7.1.7. 

Байгууллагын 

гүйцэтгэлийн 

төлөвлөгөөний 

биелэлтийн 

тайланг хагас, 

бүтэн жилээр 

гаргаж ГЗБГЗЗГ-т 

ирүүлэх 

1 

төлөвлөг

өөний 2 

удаагийн 

биелэлт 

- Гүйцэтгэлийн 

төлөвлөгөөни

й эхний хагас 

жилийн 

биелэлтийг 

тайлагнаж, 

дүгнүүлсэн 

байна. Хагас 

жилийн 

тайланг 

агентлагт 

хүргүүлсэн 

байна 

Хагас жилийн 

хэрэгжилтийг 

файлаар 

хүргүүлсэн. 

Гүйцэтгэлий

н 

төлөвлөгөөн

ий сүүлийн 

хагас 

жилийн 

биелэлтийг 

тайлагнаж, 

дүгнүүлсэн 

байна. 

Жилийн 

эцсийн 

тайланг 

Хагас 

жилийн 

хэрэгжилти

йг файлаар 

хүргүүлсэн. 

Жилийн 

эцсийн 

хэрэгжилти

йг 12 

дугаар 

сарын 18-

ны өдөр 

хүргүүлсэн. 
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агентлагт 

хүргүүлсэн 

байна  

Гүйцэтгэлийн зорилт №4.8.1-ийн үр дүн: Хяналт шинжилгээ, үнэлгээний ажлыг зохион байгуулах 

№ 
Үр дүнгийн 

үзүүлэлт  

Хэмжих 

нэгж 

Суурь 

түвшин 
Хүрэх түвшин / Үр дүнгийн үзүүлэлт 

2019 

он 

Эхний хагас жил Жилийн эцэс 

Төлөвлөгөө Гүйцэтгэл Төлөвлөгөө Гүйцэтгэл 

1. Үр дүнгийн 

үзүүлэлт 

№4.8.1.1. 

Сумын газрын 

даамлын үйл 

ажиллагаанд 

хяналт шинжилгээ, 

үнэлгээ хийх 

Сумын 

тоо 

- Хяналт 

шинжилгээ 

хийсэн байна 

 Хяналт 

шинжилгэ

э хийж, үр 

дүнг 

Газрын 

даргад 

танилцуул

сан байна. 

3 суманд 

хяналт 

шинжилгээ 

үнэлгээ хийж 

тайланг 

байгууллагын 

даргад 

танилцуулсан

. 

Гүйцэтгэлийн зорилт №4.10.1-ийн үр дүн: Сургалт зохион байгуулах 

№ 
Үр дүнгийн 

үзүүлэлт  

Хэмжи

х нэгж 

Суурь 

түвшин 
Хүрэх түвшин / Үр дүнгийн үзүүлэлт 

2019 он 
Эхний хагас жил Жилийн эцэс 

Төлөвлөгөө Гүйцэтгэл Төлөвлөгөө Гүйцэтгэл 

1. Үр дүнгийн 

үзүүлэлт 

№4.10.1.2. 

Дотоодын 

сургалтад 

хамрагдах 

Сургал

тын 

тоо 

- Холбогдох 

мэргэжилтнүүд

ийг сургалтад 

хамруулсан 

байна. 

3 албан хаагч 

3 сургалтад 

хамрагдсан 

 

Холбогдох 

мэргэжилтн

үүдийг 

сургалтад 

хамруулсан 

байна. 

21 удаагийн 

сургалтад 

онлайнаар 

болон 

танхимаар 

22 албан 

хаагч 

хамрагдсан. 

Гүйцэтгэлийн зорилт №4.12.1-ийн үр дүн: Хэвлэл мэдээлэл, олон нийтэд байгууллагын үйл ажиллагааг 
мэдээлэх ажлыг зохион байгуулах 

№ 
Үр дүнгийн 

үзүүлэлт 

Хэмжих 

нэгж 

Суурь 

түвшин 
Хүрэх түвшин / Үр дүнгийн үзүүлэлт 

2019 он 
Эхний хагас жил Жилийн эцэс 

Төлөвлөгөө Гүйцэтгэл Төлөвлөгөө Гүйцэтгэл 

1. Үр дүнгийн 

үзүүлэлт 

№4.12.1.1. 

Байгууллагын 

цахим хуудас, 

цахим шууданг 

тогтмол 

ажиллуулах 

Мэдээлл

ийн тоо 

- Цахим 

хуудаст 

мэдээлэл 

оруулж, 

тогтмол 

ажиллуулса

н байна. 

Байгууллагын 

цахим хуудсанд 

107 удаа 

мэдээлэл 

шинэчилж 

тавьсан. 

Цахим 

хуудаст 

мэдээлэл 

оруулж, 

тогтмол 

ажиллуулс

ан байна. 

Байгууллагын 

цахим хуудсанд 

199 удаа 

мэдээлэл 

шинэчилж 

тавьсан. 

2. Үр дүнгийн 

үзүүлэлт 

№4.12.1.2. 

Байгууллагын үйл 

ажиллагааг 

мэдээллийн 

самбар, хэвлэл 

мэдээлэл, олон 

нийтийн цахим 

сүлжээгээр 

сурталчлах 

Мэдээлл

ийн тоо 

- Сурталчилг

аа тухай бүр 

хийгдсэн 

байна. 

Мэдээллийн 

самбар, хэвлэл 

мэдээлэл, олон 

нийтийн цахим 

сүлжээгээр 54 

удаа 

сурталчилсан. 

Сурталчил

гаа тухай 

бүр 

хийгдсэн 

байна. 

Мэдээллийн 

самбар, хэвлэл 

мэдээлэл, олон 

нийтийн цахим 

сүлжээгээр 168 

удаа 

сурталчилсан. 

3. Үр дүнгийн 

үзүүлэлт 

№4.12.1.3. 

Арга 

хэмжээн

ий тоо 

- Холбогдох 

арга 

хэмжээнд 

Хугацаа 

болоогүй 

Холбогдох 

арга 

хэмжээнд 

481 удаа 

сурталчилсан. 
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Байгууллагын үйл 

ажиллагааг 

сурталчлах, 

танилцуулах 

зорилгоор 

нээлттэй хаалганы 

өдөр болон бусад 

арга хэмжээг 

зохион байгуулах 

оролцсан 

байна. 

оролцсан 

байна. 

4. Үр дүнгийн 

үзүүлэлт 

№4.12.1.5. 

Геодези, зураг 

зүйн бүтээгдэхүүн, 

үйл ажиллагаа, 

үйлчилгээний 

талаар олон 

нийтэд сурталчлах 

1 

сурталчи

лгаа 

1 кино 

Геодези

йн 

сүлжээ, 

Байр 

зүйн 

зураглал

ын 

талаар 

ТВ-ийн 2 

нэвтрүүл

гийг 

орон 

нутгийн 

ТВ-ээр 

цацсан. 

Газар зүйн 

үнэн зөв 

нэрийг 

ашиглах 

талаар олон 

нийтэд 

таниулан 

сурталчилн

а. 

Орон нутгийн 

Ард телевизээр 

Хаягжуулалт, 

Газар зүйн 

нэрийн талаарх 

видеог долоо 

хоногт 2 

удаагийн 

давтамжтайгаа

р нэвтрүүлсэн 

бөгөөд эхний 

хагас жилд 

геодези, зураг 

зүйн чиглэлээр 

хийгдэж байгаа 

цаг үеийн 

ажлуудыг 

тодруулга 

ярилцлагаар 

хүргээд байна. 

Геодези, 

зураг зүйн 

90 жилийн 

ойн түүхэн 

1 киног 

орон 

нутгийн 

ТВ-ээр 

цацна. 

Геодези, зураг 

зүйн 90 жилийн 

ойн түүхэн  

кино 

цацагдаагүй 

байна. 

Гүйцэтгэлийн зорилт №4.13.1-ийн үр дүн: Албан хэрэг хөтлөлтийн ажлыг зохион байгуулах 

№ 
Үр дүнгийн 

үзүүлэлт  

Хэмжих 

нэгж 

Суурь 

түвшин 
Хүрэх түвшин / Үр дүнгийн үзүүлэлт 

2019 он 
Эхний хагас жил Жилийн эцэс 

Төлөвлөгөө Гүйцэтгэл Төлөвлөгөө Гүйцэтгэл 

1. Үр дүнгийн 

үзүүлэлт 

№4.13.1.1. 

Ирсэн албан 

бичиг, өргөдөл, 

гомдлыг бүртгэх, 

танилцуулах, 

хуваарилах, 

шийдвэрлэлтийн 

байдалд хяналт 

тавих 

Албан 

бичиг, 

өргөдли

йн тоо 

832 

албан 

бичиг, 

өргөдөл 

Албан бичгийг 

тухай бүр 

хуваарилсан 

байна 

398 албан 

бичиг, 

өргөдөл, 

гомдол 

хүлээн авсан 

 

Албан 

бичгийг тухай 

бүр 

хуваарилсан 

байна 

800 албан 

бичиг, 

өргөдөл, 

гомдол 

хүлээн 

авсан 

 

Гүйцэтгэлийн зорилт №4.15.1-ийн үр дүн: Байгууллагын архивын албан мэдээллийг бүрдүүлэн, сан 
хөмрөг үүсгэх, архивлах 

№ Үр дүнгийн үзүүлэлт  
Хэмжих 

нэгж 

Суурь 
түвшин 

Хүрэх түвшин / Үр дүнгийн үзүүлэлт 

2019 он 
Эхний хагас жил Жилийн эцэс 

Төлөвлөгөө Гүйцэтгэл Төлөвлөгөө Гүйцэтгэл 

1. Үр дүнгийн 
үзүүлэлт 4.15.1.1. 

Байгууллагын 
архивын баримтын 
мэдээллийг 
шинэчлэх, нөхөн 
бүрдүүлэх 

1 
жагсаалт
, нөхөн 
бүрдүүлс
эн 
баримт 

- 2019 оны 
ХХНЖ-ийн 
дагуу албан 
хаагчдын 
хөтөлж дууссан 
баримт бичгийн 
бүрдлийг 
шалгаж хүлээн 
авч, бүртгэл 
хөтөлсөн 

2019 оны 45 
хадгаламжий
н нэгж 
архивлаж, 
нөхөн 
бүрдүүлэлт 
хийсэн. 

2019, 2020 
оны ХХНЖ-
ын дагуу 
албан 
хаагчдын 
хөтөлж 
дууссан 
баримт 
бичгийн 
бүрдлийг 

2019 оны 
45 
хадгаламж
ийн нэгж 
архивлаж, 
нөхөн 
бүрдүүлэл
т хийсэн. 
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байна. шалгаж 
хүлээн авч, 
бүртгэл 
хөтөлсөн. 

2. Үр дүнгийн 
үзүүлэлт 4.15.1.2. 

Байгууллагын 
архивын жилийн 
ажлын төлөвлөгөө 
боловсруулах 

1 
төлөвлөг

өө 

2019 онд 
төлөвлөг
өө 
боловср
уулан 
батлуул
ж 
хэрэгжүү
лэн 
ажиллас
ан. 

Байгууллагын 
архивын 
жилийн ажлын 
төлөвлөгөө 
боловсруулж 
ББНШК-ын 
даргаар 
батлуулах 

Төлөвлөгөөг 
боловсруулан 
батлуулсан. 
Хэрэгжилт 40 
хувьтай. 

Байгууллагын 
архивын 
жилийн 
ажлын 
төлөвлөгөөни
й дагуу үйл 
ажиллагааг 
хөтлөн 
явуулсан 
байна 

Төлөвлөгө
өг 100 
хувь 
хэрэгжүүл
эн тайланг 
хүргүүлсэн
.   

Гүйцэтгэлийн зорилт №4.16.1-ийн үр дүн: Санхүү, нягтлан бодох бүртгэл, төсвийн удирдлага болон 
гүйцэтгэлийн хяналтыг хэрэгжүүлэх 

№ Үр дүнгийн үзүүлэлт  
Хэмжих 

нэгж 

Суурь 
түвшин 

Хүрэх түвшин / Үр дүнгийн үзүүлэлт 

2019 он 
Эхний хагас жил Жилийн эцэс 

Төлөвлөгөө Гүйцэтгэл Төлөвлөгөө Гүйцэтгэл 

1. Үр дүнгийн 
үзүүлэлт 4.16.1.1. 

Газрын урсгал 
болон хөрөнгө 
оруулалтын төсвийн 
төлөвлөлтийг 
боловсруулах, 
тайлант оны төсөвт 
судалгаа хийж 
төсвийн 
тодотголоор 
шаардлагатай 
зардлыг нэмж 
тусгуулах саналыг 
боловсруулж 
ГЗБГЗЗГ-т хүргүүлэх 

Эдийн 

засгийн 

тооцоо 

судалгаа 

Төсвийн 
тодотгол
оор 
оруулах 
саналын 
тоо 

- Төсвийн 

төлөвлөлтийг 

боловсруулж, 

төсвийн 

тодотголоор 

шаардлагатай 

зардлын 

судалгаа 

гаргана. 

2021 оны 

төсвийн 

санал 2022-

2023 оны 

төсвийн 

төсөөллийг 

гарган 

хүргүүлсэн. 

Төсвөөр 

шаардлагата

й зардалыг 

гарган албан 

бичгээр 

хүргүүлсэн. 

Төсвийн 
төлөвлөлтийг 
боловсруулж, 
төсвийн 
тодотголоор 
шаардлагата
й зардлын 
санал 
боловсруулж, 
ГЗБГЗЗГ-т 
хүргүүлнэ. 
 

Төсвөөр 

шаардлаг

атай 

зардалыг 

гарган 

албан 

бичгээр 

хүргүүлсэн

. 

2. Үр дүнгийн 
үзүүлэлт 4.16.1.2. 

Төсвийн зардлыг 
бууруулж, хэмнэлт 
гаргаж ажиллах, 
бараа материалын 
болон үйлчилгээний 
орлогод хяналт 
тавьж орлогын 
төлөвлөгөөний 
биелэлтийг хангах 

Эдийн 

засгийн 

тооцоо 

судалгаа 

Батлагдс
ан 
төсвийн 
хэмжээ 

- Төсвийн 

зардлыг 

бууруулж, 

хэмнэлт гарган, 

орлогын 

төлөвлөгөөний 

биелэлтийг 

хангасан 

байна. 

- Төсвийн 
зардлыг 
бууруулж, 
хэмнэлт 
гарган, 
орлогын 
төлөвлөгөөни
й биелэлтийг 
хангасан 
байна. 

70,2 сая 
төгрөгийн 
орлогыг 
бүрэн 
төвлөрүүл
сэн. 

3. Үр дүнгийн 
үзүүлэлт 4.16.1.3. 

Газрын санхүүгийн 
тайланг олон улсын 
стандартад 
нийцүүлэн гаргаж 
аудитын дүгнэлт 
гаргуулж, холбогдох 
байгууллагуудад 
хүргүүлэх 

Санхүүги

йн 

тайлан  

- Аудитын 
дүгнэлт 

гаргуулж, 
холбогдох 

байгууллагад 
хүргүүлсэн 

байна. 

2019 оны 
санхүүгийн 

тайлан 
аудитаар 
зөрчилгүй 

дүгнэлт авч  
итгэл 

үзүүлсэн 

- - 

4. Үр дүнгийн 
үзүүлэлт 4.16.1.4. 

Өр авлагыг цаг 
тухайд нь 
барагдуулж, өмнөх 
оныхоос бууруулж 
ажиллах 

Өр 

авлага 

буурсан 

хэмжээ 

- Өр авлага 
буурсан байна. 

Өр авлага 
үүсээгүй. 

Өр авлага 
буурсан 
байна. 

Өр авлага 
үүсээгүй. 

5. Үр дүнгийн 2 удаа  - Бараа Үндсэн Бараа Үндсэн 
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үзүүлэлт 4.16.1.5. 

Бараа материалын 
болон үндсэн 
хөрөнгийн ашиглалт 
хадгалалт, 
хамгаалалтад 
хяналт тавьж хагас, 
бүтэн жилээр 
тооллого зохион 
байгуулах 

материалын 
болон үндсэн 
хөрөнгийн 
ашиглалт 
хадгалалт, 
хамгаалалтад 
хяналт тавих 
тооллогын 
комисс 
байгуулан 
хагас жилээр 
тооллогын 
ажлыг зохион 
байгуулна. 

хөрөнгө 
болон бараа 
материалын 
тооллогыг 
хагас жилээр 
зохион 
байгуулсан 
бөгөөд 
тооллогоор 
илүүдэлтэй 
болон 
дутагдалтай 
хөрөнгө 
байхгүй. Нийт 
албан 
хаагчидад 
хөрөнгө 
эзэмшиж 
ашиглах гэрээ 
байгуулан 
ажиллаж 
байна. 

материалын 
болон үндсэн 
хөрөнгийн 
ашиглалт 
хадгалалт, 
хамгаалалтад 
хяналт тавих 
тооллогын 
комисс 
байгуулан 
жилийн 
эцсээр 
тооллогын 
ажлыг зохион 
байгуулна. 

хөрөнгө 
болон 
бараа 
материал
ын жилийн 
эцсийн  
тооллогыг 
зохион 
байгуулса
н бөгөөд 
тооллогоо
р 
илүүдэлтэ
й болон 
дутагдалт
ай хөрөнгө 
байхгүй 
болно. 

6. Үр дүнгийн 
үзүүлэлт 4.16.1.6. 

Улс, орон нутаг, 
хувийн хөрөнгө 
оруулалтаас 
хийгдэх ажлаас 
барилгын норм, 
нормативын санд 
хөрөнгө 
төвлөрүүлэх ажлыг 
зохион байгуулах 

Хөрөнгө 
төвлөрүү
лсэн аж 
ахуйн 
нэгжийн 
тоо 

- Хөрөнгө 
төвлөрүүлэх 
ажлыг зохион 
байгуулсан 
байна. 

Улс, орон 
нутаг, хувийн 
хөрөнгө 
оруулалтаас 
хийгдэх 
ажлаас 
барилгын 
норм, 
нормативын 
санд хөрөнгө 
төвлөрүүлсэн 
ААН байхгүй.  

Хөрөнгө 
төвлөрүүлэх 
ажлыг зохион 
байгуулсан 
байна. 

Норм, 
норматив
ын 
сангийн 
дансанд 
2,414,696 
төгрөг 
төвлөрүүл
сэн. 
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