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Д/д 

Стратеги төлөвлөгөө болон 
үндэслэж байгаа бусад 

бодлогын баримт бичиг, 
хууль тогтоомж 

Төсөв 

/сая/ 

Шалгуур 

үзүүлэлт 
Суурь 

түвшин 

Зорилтот түвшин 
 

Хугацаа         
/I-IV 

улирал/ 
Хариуцах нэгж 

Эхний хагас 
жил 

Сүүлийн 
хагас жил 

Стратеги төлөвлөгөөний зорилго. “Газрын харилцааны салбарт мэдээллийн технологийн ололтыг нэвтрүүлэх замаар газартай холбоотой 
төрийн үйлчилгээг цахимжуулж, үйл ажиллагааны шуурхай, мэргэжлийн, ил тод байдлыг хангахад оршино.” 

НЭГ.БОДЛОГЫН БАРИМТ БИЧИГ БОЛОН ХУУЛИАР ОЛГОСОН ЧИГ ҮҮРГИЙН ЗОРИЛТЫН ХҮРЭЭНД 

1. 

Зорилт 1. Газар зүйн нэрийн 
хээрийн тодруулалт хийгдсэн  
сумдын шинээр батлагдах 
нэрийн жагсаалтыг  аймгийн 
Газар зүйн нэрийн салбар 
зөвлөлөөр хэлэлцүүлэх ажлыг 
зохион байгуулна. 

- Сумын тоо 1 0 6 
III-IV 

улирал 

Газрын 
удирдлагын 

хэлтэс 

1.1. 

Арга хэмжээ: Сумдын газар 
зүйн нэрийн хээрийн 
тодруулалт хийх мэдээллийн 
сан байгуулах ажлын тайланд 
дүгнэлт гаргах 

- 

Тухайн жилд 

ирүүлсэн 

тайлангийн тоо 

7  0 3 
III-IV 

улирал 

Газрын 
удирдлагын 

хэлтэс 

1.2. 

Арга хэмжээ: Газар зүйн нэрийн 
хээрийн тодруулалт хийх, 
нэрийн мэдээллийн сан 
байгуулах ажилд захиалагчийн 
хяналт гүйцэтгэх 

- 

 Тухайн жилд 

хийх хяналтын 

тоо 

6 0 3 
III-IV 

улирал 

Газрын 
удирдлагын 

хэлтэс 

2 

Зорилт 2. Газар ашиглалтын 
өөрчлөлтийг үнэлж, газрын 
доройтлыг тодорхойлно. - 

Тухайн жилд 

мониторинг 

хийсэн цэгийн 

тоо 

233 0 233 
III-IV  

улирал 

Газрын 
удирдлагын 

хэлтэс 

2.1 

Арга хэмжээ: Бэлчээрийн 
газрын өөрчлөлтийг фото 
мониторингийн аргаар үнэлэх 
ажлыг аймгийн хэмжээнд 
зохион байгуулах 

- 
Гүйцэтгэлийн 

хувь 
100 0 100 

III-IV  
улирал 

Газрын 
удирдлагын 

хэлтэс 

2.2 

Арга хэмжээ: Иргэн, ААН, 
байгууллагуудад газрын төлөв 
байдал, чанарын захиалгат 
хянан баталгаа хийлгэх талаар 
мэдэгдэл хүргүүлэх 

- 

Тухайн жилд 

хүргүүлсэн 

мэдэгдлийн тоо 

130 70 140 
I-IV 

улирал 

Газрын 
удирдлагын 

хэлтэс 
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2.3 

Арга хэмжээ: Газрын төлөв 
байдал чанарын хянан 
баталгаа хийлгэсэн иргэн, ААН, 
байгууллагуудын дүгнэлтийг 
цахимаар хүлээн авах  

- 

Тухайн жилд 

ирүүлсэн 

дүгнэлтийн тоо 

85 20 71 
I-IV 

улирал 

Газрын 
удирдлагын 

хэлтэс 

3 

Зорилт 3. Улсын төсөв, орон 
нутгийн хөгжлийн сан, гадаадын 
зээл тусламжийн хөрөнгө 
оруулалтаар хэрэгжиж буй 
барилга байгууламжийн 
гүйцэтгэлийн чанарыг 
сайжруулна. 

УТ 

26,458.8 

ОНТ 

7,795.4 

ГХ 

4,500.0 

Гүйцэтгэлийн 

хувь   
80 20 83 

I-IV 
улирал 

Барилга, хот 
байгуулалтын 

хэлтэс 

3.1 

Арга хэмжээ: Нийгмийн дэд 
бүтэц (Сургууль, дотуур байр, 
цэцэрлэг, соёлын төв, эмнэлэг)-
ийн барилгын засвар болон 
угсралтын ажилд захиалагчийн 
хяналт гүйцэтгэх 

- 

Тухайн жилд 

хяналт 

гүйцэтгэсэн тоо 

83 25 85 
I-IV 

улирал 

Барилга, хот 
байгуулалтын 

хэлтэс 

3.2 

Арга хэмжээ: Нийгмийн дэд 
бүтэц (Сургууль, дотуур байр, 
цэцэрлэг, соёлын төв, эмнэлэг)-
ийн барилгын засвар болон 
барилга угсралтын  ажлыг 
ашиглалтад оруулах 

- 

Тухайн жилд 

ашиглалтад 

орсон барилгын 

тоо 

9 0 10 
I-IV 

улирал 

Барилга, хот 
байгуулалтын 

хэлтэс 

3.3 

Арга хэмжээ: Инженерийн дэд 
бүтцийн барилгын угсралтын 
ажилд захиалагчийн хяналт 
гүйцэтгэх 

- 

Тухайн жилд 

хяналт 

гүйцэтгэсэн тоо 

17 5 20 
I-IV 

улирал 

Барилга, хот 
байгуулалтын 

хэлтэс 

3.4 
Арга хэмжээ: Инженерийн дэд 
бүтцийн барилгын угсралтын 
ажлыг ашиглалтад оруулах 

УТ  
950.0 

ГХ 
2,000.0 

Ашиглалтад 

орсон барилгын 

тоо 

1 2 4 
I-IV 

улирал 

Барилга, хот 
байгуулалтын 

хэлтэс 

3.5 

Арга хэмжээ: Сумдад баригдах 
орон сууцны барилга угсралтын 
ажилд захиалагчийн хяналт 
гүйцэтгэх, ашиглалтад оруулах 

- 

Тухайн жилд 

хяналт 

гүйцэтгэсэн тоо 

25 5 25 

I-IV 
улирал 

Барилга, хот 
байгуулалтын 

хэлтэс 

Тухайн жилд 

ашиглалтад 

орсон барилгын 

тоо 

3 2 4 
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3.6 

Арга хэмжээ: Ашиглалтын 
шаардлага хангахгүй барилга 
байгууламжийг буулгах, дахин 
төлөвлөх. 

УТ 
3,198.0 

Тухайн жилд 

буулгасан 

барилга 

байгууламжийн 

тоо 

1 1 2 
I-IV 

улирал 

Барилга, хот 
байгуулалтын 

хэлтэс 

4 

Зорилт 4. 3 сумыг  хөгжлийн 
ерөнхий төлөвлөгөөтэй 
болгоно. ОНТ  

400.0  

Хөгжлийн 

ерөнхий 

төлөвлөөгөөтэй 

болсон сумын 

тоо 

1 2 4 
I-IV 

улирал 

Барилга, хот 
байгуулалтын 

хэлтэс 

4.1 

Арга хэмжээ: Сумын хөгжлийн 
ерөнхий төлөвлөгөөний зургийн 
даалгаврыг боловсруулж, 
батлуулах 

- 

Зургийн 

даалгавар 

баталсан тоо 

6 9 9 
I-IV 

улирал 

Барилга, хот 
байгуулалтын 

хэлтэс 

4.2 
Арга хэмжээ: Сумдын хөгжлийн 
ерөнхий төлөвлөгөөний төсөлд 
санал өгөх 

- Саналын тоо 2 2 4 
I-IV 

улирал 

Барилга, хот 
байгуулалтын 

хэлтэс 

5 

Зорилт 5. ”Үндэсний бичигтэн” 
модуль арга хэмжээг үе шаттай 
зохион байгуулна.   

БТ 
1.2 

Батламж авсан 

албан хаагчдын 

тоо 

0 0 14 
III-IV 

улирал 
Хэлтсийн дарга 

нар 

5.1 

Арга хэмжээ: Албан хаагчдыг 
монгол бичгийн багц сургалтад 
хамруулах 

БТ 
0.7 

Хамрагдсан 

албан хаагчдын 

тоо 

14 14 14 
I-III 

улирал 
Мэргэжилтэн 

Э.Дүүрэнжаргал 

5.2 

Арга хэмжээ: Байгууллагын 
хаяг, нэрийн хуудас, өрөөний 
хаягийг шинэчилж хос бичгээр 
хэвлэсэн байх 

БТ 
0.5 

Хэвлэсэн эсэх 
(Тийм-1 
Үгүй-0) 

0 1 0 II улирал 
Мэргэжилтэн 

Б.Солонго 

6 

Зорилт 6. Албан хаагчдын 
нийгмийн батлгааг хангаж, 
хүний нөөцийг хөгжүүлнэ.  - 

Албан хаагчдын 

сэтгэл 

ханамжийн 

дундаж үзүүлэлт 

96,4 97 97 
I-IV 

улирал 
Хэлтсийн дарга 

нар 

6.1 

Арга хэмжээ: Байгууллагын 
хүний нөөцийг хөгжүүлэх дэд 
хөтөлбөрийг шинэчлэх 

- 

Шинэчилсэн эсэх 
(Тийм-1 
Үгүй-0) 

1 1 0 I-II улирал 
Мэргэжилтэн 
Д.Болорчимэг 

6.2 

Арга хэмжээ: Албан хаагчдын 
ажиллах орчин, нийгмийн 
баталгааг хангах 

- 

Зохион 

байгуулсан арга 

хэмжээний тоо 

3 2 5 
I-IV 

улирал 
Хэлтсийн дарга 

нар 
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6.3 

Арга хэмжээ: 2-с доошгүй албан 
хаагчийг төсөл бичих сургалтад 
хамруулж 1-с доошгүй төсөл 
бичих  

- 

Хамрагдсан 

албан хаагчдын 

тоо 

- 2 2 
I-III 

улирал 
Хэлтсийн дарга 

нар 

6.4 

Арга хэмжээ: Байгууллагын 
соёлыг дэлгэрүүлж, төрийн 
албан хаагчийн харилцаа, 
хандлага, ёс зүй сэдэвт 
сургалтыг зохион байгуулах 

БТ 
0.5 

Сургалтад 

хамрагдсан 

албан хаагчдын 

эзлэх хувь 

0 100 100 
I-IV 

улирал 
Хэлтсийн дарга 

нар 

7 

Зорилт 7. “Жендэрийн эрх тэгш 
байдлыг хангах тухай хууль”-
ийн хэрэгжилтийг хангана. 

- 

Төлөвлөгөөний 

хэрэгжилтийн 

хувь 

100 70 100 
I-IV 

улирал 
Хэлтсийн дарга 

нар 

7.1 

Арга хэмжээ: Салбарын хүний 
нөөцийн нас, хүйсээр ангилсан 
мэдээллийн санг бий болгох 

- 

Мэдээллийн сан 
бий болгосон 
эсэх (Тийм-1 

Үгүй-0) 

0 0 1 
III-IV 

улирал 
Хэлтсийн дарга 

нар 

7.2 

Арга хэмжээ: “Жендэрийн эрх 
тэгш байдлыг хангах тухай 
хууль”-ийн сургалт зохион 
байгуулах 

- 

Сургалтад 

хамрагдсан 

албан хаагчдын 

тоо 

14 0 15 
III-IV 

улирал 
Хэлтсийн дарга 

нар 

ХОЁР. ТӨРИЙН ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ЧАНАР ХҮРТЭЭМЖИЙГ САЙЖРУУЛАХ ЗОРИЛТЫН ХҮРЭЭНД 

8 

Зорилт 8. Газрын төлбөрийн 
нэхэмжлэлийг үүсгэж, дуудлага 
худалдааны орлогын 
төлөвлөгөөг 100 хувь 
биелүүлнэ. 

- 
Гүйцэтгэлийн 

хувиар 
100 30 100 

I-IV 
улирал 

Газрын 
удирдлагын 

хэлтэс 

8.1 

Арга хэмжээ: Газрын төлбөрийн 
бүсийн хил зааг, хувь хэмжээг 
шинэчлэн тогтоох тогтоолыг 
аймгийн ИТХ-аар хэлэлцүүлэх 

- 

Тогтоол 
батлагдсан эсэх 

(Тийм-1 
Үгүй-0) 

0 1 0 I-II улирал 
Газрын 

удирдлагын 
хэлтэс 

8.2 
Арга хэмжээ: Газрын төлбөрийг 
ногдуулж, нэхэмжлэлийг үүсгэх 

- 
Нэгж талбарын 

тоо 
6300 6350 6350 I-II улирал 

Газрын 
удирдлагын 

хэлтэс 

8.3 

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

- 

Дуудлага 
худалдаа зохион 

байгуулагдсан 
тоо 

52 30 80 
I-IV 

улирал 

Газрын 
удирдлагын 

хэлтэс 
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9 

Зорилт 9. Аймгийн хэмжээнд 
газар өмчлөлийн хувийг 36,3 
хувьд хүргэнэ. - 

Газар өмчилсөн 
иргэдийн тоог 

аймгийн нийт хүн 
амд харьцуулсан 

хувь 

36,2 0 36,3 
III-IV 

улирал 

Газрын 
удирдлагын 

хэлтэс 

9.1 

Арга хэмжээ: 2022 онд гэр 
бүлийн хэрэгцээний 
зориулалтаар иргэнд 
өмчлүүлэхээр төлөвлөсөн 
газрыг өмчлүүлэх 

- 
Тухайн жилд 

ирүүлсэн 
өргөдлийн тоо 

17145 0 700 
III-IV 

улирал 

Газрын 
удирдлагын 

хэлтэс 

9.2 

Арга хэмжээ: Монгол улсын 
иргэнд 2023 онд өмчлүүлэх 
газрын хэмжээ, байршил, 
зориулалтыг сум бүрээр нэгтгэн 
боловсруулж, аймгийн ИТХ-д 
хүргүүлэх 

- 

Тогтоолын 
төслиг  

хүргүүлсэн эсэх 
(Тийм-1 
Үгүй-0) 

1 0 1 IV улирал 
Газрын 

удирдлагын 
хэлтэс 

10 
Зорилт 10. Газрын маргааны 
асуудал 56 байсныг 37 болгон 
бууруулна. 

- 
Тухайн жилд 

шийдвэрлэсэн 
маргааны тоо 

56 8 19 
I-IV 

улирал 

Газрын 
удирдлагын 

хэлтэс 

10.1 

Арга хэмжээ: Сумдын хилийн 
цэсийн гадна олгогдсон 
өвөлжөө, хаваржааны газрыг 
хуулийн дагуу  харьяалах 
сумын Засаг даргын шийдвэр 
гаргуулах 

- 

Тухайн жилд 
ирүүлсэн 

өргөдлийн 
тоогоор 

15 5 10 
I-IV 

улирал 

Газрын 
удирдлагын 

хэлтэс 

10.2 

Арга хэмжээ: Хилийн цэсийн 
гадна олгогдсон өвөлжөө, 
хаваржааны газрыг харьяалах 
сумдын 2023 оны газар зохион 
байгуулалтын төлөвлөгөөнд 
санал оруулах 

- 

Тухайн жилд 
төлөвлөгөөнд 
тусгасан нэгж 
талбарын тоо 

19 0 5 IV улирал 
Газрын 

удирдлагын 
хэлтэс 

10.3 

Арга хэмжээ: Аймаг хоорондын 
хил дамнан олгогдсон өвөлжөө, 
хаваржааны газрын маргааныг 
шийдвэрлүүлэхээр 2023 оны 
Газар зохион байгуулалтын 
төлөвлөгөөнд тусгуулах 
саналыг хүргүүлэх 

- 
Тухайн жилд 
хүргүүлсэн 

саналын тоо 
2 0 2 

III-IV 
улирал 

Газрын 
удирдлагын 

хэлтэс 
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11 

Зорилт 11. 2022 оны газар 
зохион байгуулалтын 
төлөвлөгөөний дагуу олгогдсон 
газрыг 100 хувь цахимжуулна. 

- 
Тухайн жилийн 
гүйцэтгэлийн 

хувь 
100 20 100 

I-IV 
улирал 

Газрын 
удирдлагын 

хэлтэс 

11.1 

Арга хэмжээ: 2022 оны газар 
зохион байгуулалтын 
төлөвлөгөөнд тусгагдсан газрыг 
эзэмшүүлж, ашиглуулах 

- 

Тухайн жилд 
эзэмшүүлж 

ашиглуулсан 
нэгж талбарын 

тоо 

216 30 113 
I-IV 

улирал 

Газрын 
удирдлагын 

хэлтэс 

11.2 

Арга хэмжээ: Газрын кадастрын 
мэдээллийн сангийн нэгдсэн 
системд нэгж талбарын цахим 
хувийн хэргийг холбогдох 
журмын дагуу бүртгэж, оруулах 

- 
Тухайн жилийн 
гүйцэтгэлийн 

хувь 
100 30 100 

I-IV 
улирал 

Газрын 
удирдлагын 

хэлтэс 

12 
Зорилт 12. Байгууллагын үйл 
ажиллагааны ил тод, нээлттэй 
байдлыг хангана. 

- 
Гүйцэтгэлийн 

хувь 
100  100 100 

I-IV 
улирал 

Мэргэжитэн 
Б.Солонго 

 
12.1 

Арга хэмжээ: Аймаг орон 
нутгийн мэдээлэл болон 
байгууллагын үйл ажиллагааг 
мэдээллийн самбар, хэвлэл 
мэдээлэл, олон нийтийн цахим 
сүлжээгээр сурталчлах 

- Мэдээллийн тоо 150 50 150 
I-IV 

улирал 
Мэргэжитэн 
Б.Солонго 

12.2 

Арга хэмжээ. Байгууллагын 
цахим хуудас, фэйсбүүк 
хуудсыг идэвхижүүлж, 
хандалтын тоог нэмэгдүүлэн, 
дагагчийн тоог өсгөх 

- 
Цахим хуудасны 
хандалтын тоо 

2700 1200 3000 
I-IV 

улирал 
Мэргэжитэн 
Б.Солонго 

- 
Фэйсбүүк 
хуудасны 

дагагчийн тоо 
4100 4300 5000 

I-IV 
улирал 

Мэргэжитэн 
Б.Солонго 

12.3 

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, төлөвлөгөөний 
хэрэгжилтийг ХЭЗХэлтэст 
хүргүүлэх 

- 
Тухайн жилийн 
тайлангийн тоо 

1 0 1 
III-IV 

улирал 
Мэргэжилтэн 
Д.Болорчимэг 
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12.4 
Арга хэмжээ: Шилэн дансны 
мэдээллийг хугацаанд нь бүрэн 
байршуулах 

- 
Тухайн жилийн 
гүйцэтгэлийн 

хувь 
100 100 100 

I-IV 
улирал 

Ерөнхий 
нягтлан бодогч 
Д.Эрдэнэболд 

13 

Зорилт 13. Хатуу хог хаягдлыг 
бууруулна.  БТ 

0.3 

Тухайн жилд 
зохион 

байгуулсан арга 
хэмжээний тоо 

0 1 2 
I-IV 

улирал 
Хэлтсийн дарга 

нар 

13.1 
 

Арга хэмжээ: Байгууллагын 
гадна хог ангилан ялгах савыг 
байршуулах 

БТ 
0.3 

Байршуулсан 
эсэх 

(Тийм-1 
Үгүй-0) 

0 1 1 
I-IV 

улирал 

Ерөнхий 
нягтлан бодогч 
Д.Эрдэнэболд 

13.2 

Арга хэмжээ: Барилга болон 
тохижилтын ажлын зургийн 
даалгаварт ангилан ялгах 
хогийн сав байршуулах талаар 
тусгах 

- 

Тухайн жилд 
батлагдсан 

зургийн 
даалгаврын тоо 

0 2 5 
I-IV 

улирал 

Барилга, хот 
байгуулалтын 

хэлтэс 

14 

Зорилт 14. Газрын харилцаа, 
барилга, хот байгуулалтын 
чиглэлээр иргэдэд үзүүлэх 
үйлчилгээг цахимжуулна. 

- 
Цахимаар 
ирүүлсэн 

өргөдлийн тоо 
86 80 160 

I-IV 
улирал 

Хэлтсийн дарга 
нар 

14.1 

Арга хэмжээ: Барилга 
байгууламжийн архитектур 
төлөвлөлтийн даалгаврыг 
www.urban.gov.mn сайтаар 
олгох 

- 

Тухайн жилд 
цахимаар 
олгосон 

архитектур 
төлөвлөлтийн 

даалгаврын тоо 

14 7 15 
I-IV 

улирал 

Барилга, хот 
байгуулалтын 

хэлтэс 

14.2 

Арга хэмжээ: Барилга 
байгууламжийн ажил эхлүүлэх, 
үргэлжлүүлэх зөвшөөрлийг 
www.urban.gov.mn сайтаар  
олгох 

- 

Тухайн жилд 
цахимаар 
олгосон 

зөвшөөрлийн тоо 

4 3 5 
I-IV 

улирал 

Барилга, хот 
байгуулалтын 

хэлтэс 

14.3 

Арга хэмжээ: Газрын 
харилцааны үйлчилгээг 
www.egazar.gov.mn  сайтаар 
үзүүлэх 

- 

Тухайн жилд 
цахимаар 

үйлчилгээ авсан 
иргэдийн тоо 

291 150 350 
I-IV 

улирал 

Газрын 
удирдлагын 

хэлтэс 

14.4 

www.emongolia.mn сайтаар 
дамжуулан газрын харилцааны 
чиглэлээр төрийн үйлчилгээг 
авах иргэдийн тоог нэмэгдүүлэх   

- 

Тухайн жилд 
цахимаар 

үйлчилгээ авсан 
иргэдийн тоо 

291 200 400 
I-IV 

улирал 

Газрын 
удирдлагын 

хэлтэс 

http://www.urban.gov.mn/
http://www.urban.gov.mn/
http://www.egazar.gov.mn/
http://www.emongolia.mn/
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15 

Зорилт 15. Барилга 
байгууламж, зам талбайн 
тохижилт, гадна өнгө үзэмжийг 
сайжруулна. 

УТ 
ОНТ 

1,607.9 

Тухайн жилд 
гүйцэтгэсэн 

хяналтын тоо 
8 5 15 

I-IV 
улирал 

Хэлтсийн дарга 
нар 

15.1 

Арга хэмжээ: Архитектур 
төлөвлөлтийн даалгаварт 
барилгын гадна фасадны өнгө, 
материалын талаар тусгах 

- 
Тусгасан эсэх 

Тийм-1 
Үгүй-0 

1 1 1 
I-IV 

улирал 
Хэлтсийн дарга 

нар 

15.2 

Арга хэмжээ: Улс орон нутгийн 
төсвийн хөрөнгөөр хэрэгжих 
зам талбайн тохижилт, 
барилгын гадна фасадны 
засварын ажилд захиалагчийн 
хяналт гүйцэтгэх 

- 
Тухайн жилд 
гүйцэтгэсэн 

хяналтын тоо 
8 2 10 

I-IV 
улирал 

Хэлтсийн дарга 
нар 

15.3 
Арга хэмжээ: Жилд тарих 
модны тоог нэмэгдүүлэх - 

Тухайн жилд 
тарьсан модны 

тоо 
142 70 145 

II, III 
улирал 

Хэлтсийн дарга 
нар 

 
 

 


