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Стратеги төлөвлөгөө 
болон үндэслэж 

байгаа бусад 
бодлогын баримт 

бичиг, хууль тогтоомж 

Төсөв /сая/ 
Шалгуур 

үзүүлэлт 
Суурь 

түвшин 
Зорилтот түвшин 

 
Хэрэгжилт  Хувь 

Стратеги төлөвлөгөөний зорилго 1. “Геодезийн хэмжил зүйн дэд бүтэц, газар зүйн нэрийн тодруулалт, нэгдсэн системийг аймгийн нийт нутаг 
дэвсгэрийн хэмжээнд байгуулж, тэдгээрийн тоон мэдээллийг түгээх тогтолцоог үе шаттайгаар бий болгоно.” 

1.1 

Зорилт 1.1. Газар зүйн 
нэрийн хээрийн 
тодруулалт хийгдсэн  
сумдын шинээр 
батлагдах нэрийн 
жагсаалтыг  аймгийн 
Газар зүйн нэрийн 
салбар зөвлөлөөр 
хэлэлцүүлэх ажлыг 
зохион байгуулах 

- 
Хэлэлцэх 

сумдын тоо 
- 

Өндөршил, 
Гурвансайхан, Говь-
Угтаал, Дэрэн, 
Сайнцагаан, Луус 
сумдын шинээр 
батлагдах нэрийн 
жагсаалтыг 
хэлэлцсэн байна. 

2020 оны орон нутгийн төсвийн 
хөрөнгөөр 6 сумын газар зүйн 
нэрийн хээрийн тодруулалт хийх, 
мэдээллийн сан байгуулах ажил 
зарлагдаж цар тахлын улмаас он 
дамжин хийгдэж байна. 
Гурвансайхан, Өндөршил, 
Сайнцагаан, Луус сумдын ажлыг 
хүлээн авах ажлын хэсэг дүгнэлт 
гарган хүлээж аваад байна. 2 сумын 
ажлын тайланг шалгаж байна. Мөн 
Өлзийт сумын тодруулсан УИХ-ын 
2003 оны 42 дугаар тогтоолоор 
батлагдаагүй шинээр батлагдах 681 
нэрсийн жагсаалтыг аймгийн газар 
зүйн нэрийн салбар зөвлөлөөр 
хэлэлцүүлэн хүсэлтийн маягт болон 
бусад холбогдох материалыг УИХ-д 
өргөн бариулахаар ГЗБГЗЗГ-т 
хүргүүлсэн. 

100 

1.1.1 

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

- 
Мэдээллийн сан 

байгуулсан 
сумдын тоо 

1 /Өлзийт сум/ 

Өндөршил, 
Гурвансайхан, Говь-
Угтаал, Дэрэн, 
Сайнцагаан, Луус 
сумдын шинээр 
батлагдах нэрийн 
жагсаалтыг 6 
суманд хэлэлцсэн 
байна. 

2021 онд Газар зүйн нэрийн 
хээрийн тодруулалт хийгдсэн 
Өндөршил, Гурвансайхан, Говь-
Угтаал, Дэрэн, Сайнцагаан, Луус 6 
сумын нэрийн мэдээллийн санг 
геопорталд оруулж олон нийтийг 
батлагдсан болон батлагдаагүй 
нэрийн жагсаалтаар хангах 
боломжийг бүрдүүлсэн. 

100 

1.1.2 Арга хэмжээ: Газар зүйн - Салбар 2 удаа Салбар зөвлөлийн Аймгийн газар зүйн нэрийн салбар 100 



нэрийн салбар 
зөвлөлийн үйл 
ажиллагааг зохион 
байгуулах 

зөвлөлийн 
хурлыг зохион 
байгуулсан тоо 

хуралдсан хурлыг 2-оос 
доошгүй удаа 
зохион байгуулна. 

зөвлөл 2 удаа хуралдаж Өлзийт 
сумын хээрийн тодруулалтын үр 
дүнд бий болсон 2003 оны УИХ-аар 
батлагдаагүй шинэ нэрсийн 
жагсаалтыг анхны тайланд 818 нэр 
байсныг гүйцэтгэгчийн дотоод 
хяналт шинжилгээгээр 681 
болгосныг УИХ-аар батлагдах 
нэрсийн жагсаалтыг шинэчлэн 
Газар зохион байгуулалт, геодези, 
зураг зүйн газарт хүргүүлсэн. 

1.2 

Зорилт 1.2. 50 
геодезийн байнгын цэг 
тэмдэгтийн бүрэн бүтэн 
байдлыг хангана 

- 
Цэг тэмдэгтийн 

тоо 
- 

50 цэг тэмдэгтийг 
сэргээн 
засварлана. 

Аймгийн хэмжээнд гравиметрийн 

сүлжээ, өндрийн сүлжээ, үндсэн 

болон дэд ангиллын сүлжээний, 

триангуляцийн сүлжээний нийт 531 

цэг тэмдэгтийн тооллогыг зохион 

байгуулсан. Устсан, гэмтсэн цэг 

тэмдэгт байхгүй. Үүнээс Аймаг, 

сумын төвд байрлах GPS-ын болон 

зураглалын сүлжээний нийт 106 цэг 

байдгаас 51 геодезийн байнгын цэг 

тэмдэгт нь  

- канав мэдэгдэхгүй болсон 

- толгойн бетон хагарсан 

- толгой дарагдсан  

зэрэг устаж гэмтэх эрсдэл үүссэн 

байсныг сэргээн засварласан 

100 

1.2.1 

Арга хэмжээ: Сумдын 
газрын даамлуудад 
геодезийн цэг 
тэмдэгтийг сэргээн 
засварлах сургалт 
зохион байгуулах 

- 
Сургалтад 
хамрагдсан 

даамлын тоо 
- 

Сумдын газрын 
даамлуудад 
сургалт зохион 
байгуулсан байна. 

Сумын газрын даамлуудад 
геодезийн цэг тэмдэгтийг сэргээн 
засварлах, хадгалах хамгаалах 
цахим сургалтыг 2021 оны 07 
дугаар сарын 20-ны өдөр зохион 
байгуулж 13 сумын газрын 
даамлууд бүрэн хамрагдсан. 

100 

1.2.2 Арга хэмжээ: Геодезийн - Сэргээн 2020 онд 15 сум Аймгийн хэмжээний 15 сумын төвд 100 



байнгын цэг, тэмдэгтийг 
сэргээн засварлах 
ажлыг зохион байгуулах 

засварласан 
сумдын тоо 

геодезийн 
байнгын цэг 
тэмдэгтийн 
мэдээллийг 
цахимаар 
түгээх 
тогтолцоо 
бүрдсэн. 

байрлах GPS-ын болон зураглалын 

сүлжээний нийт 106 цэг байдгаас 51 

геодезийн байнгын цэг тэмдэгтийг 

сэргээн засварласан. 

 

Стратеги төлөвлөгөөний зорилго 2. “Газар зүйн мэдээллийн системд суурилсан газар, үл хөдлөх хөрөнгийн бүртгэл, үнэлгээ, 
татвар, төлбөрийн нэгдсэн системийг нэвтрүүлж, газрын кадастрын мэдээллийн сангийн нэгдсэн системийг сурталчлана.” 

2.1 

Зорилт 2.1. Газрын 
төлбөр, дуудлага 
худалдааны орлогын 
төлөвлөгөөг биелүүлнэ 

- 
Гүйцэтгэлийн 
хувиар 

100 100 

Тайлант хугацаанд орон нутгийн 
орлогод газрын төлбөрийн орлого 
285 сая төгрөг төвлөрүүлэхээс 2021 
оны 12 дугаар сарын 05-ны өдрийн 
байдлаар 302,8 сая төгрөг, 
дуудлага худалдаа, газрын суурь 
үнэ 70 сая төгрөг төвлөрүүлэхээс 
газрын дуудлага худалдаанаас 65,3 
сая төгрөг, газрын суурь үнэ 117,7 
сая төгрөг, нийт 183 сая төгрөгийг 
орон нутгийн орлогод төвлөрүүлээд 
байна.  

100 

2.1.1 

Арга хэмжээ: Газрын 
төлбөр ногдуулах, 
тайлагнах ажлыг зохион 
байгуулах 

- 
Нэгж талбарын 
тоо 

- 6200 

Аймгийн хэмжээнд 7078 хүчинтэй 
нэгж талбар байгаагаас 6657 нэгж 
талбарын ногдуулалт үүсгэж 6364 
нэгж талбарын нэхэмжлэлийг 
үүсгээд байна. Татвар төлөгчөөр 
бүртгэгдээгүй, регистрийн дугаар 
зөрүүтэй 421 нэгж талбарын 
нэхэмжлэх үүсээгүй байна. Татвар 
төлөгчөөр бүртгэгдээгүй газар 
эзэмшигчдийн судалгааг аймгийн 
Татварын хэлтэст файлаар 
хүргүүлсэн. 

100 

2.1.2 

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

- 

Дуудлага 
худалдаа 
зохион 
байгуулагдах 
тоо 

- 45 

Сумдын тухайн жилийн газар 
зохион байгуулалтын төлөвлөгөөнд 
дуудлага худалдаагаар олгохоор 
тусгагдсан  байршлуудад аймгийн 
хэмжээнд 52 дуудлага худалдааг 
цахимаар зохион байгуулснаас 12 

100 



зохион байгуулах. дуудлага худалдааг дахин зарлаж 
газрын дуудлага худалдаа, газрын 
суурь үнийн орлого 70 сая төгрөг 
төвлөрүүлэхээс газрын дуудлага 
худалдаанаас 65,3 сая төгрөг, 
газрын суурь үнэ 117,7 сая төгрөг, 
нийт 183 сая төгрөгийг орон нутгийн 
орлогод төвлөрүүлээд байна.  
Танхимаар дуудлага худалдаа 
зохион байгуулаагүй болно. 

Стратеги төлөвлөгөөний зорилго 3. “Газар ашиглалт, газрын мониторингийн байнгын ажиллагаатай хяналтын систем бий болж, 
нөхөн сэргээх тогтолцоо бүрдүүлэн хяналт тавина.” 

3.1. 

Зорилт 3.1. Газар 
ашиглалтын 
өөрчлөлтийг үнэлж, 
газрын доройтлыг 
тодорхойлно. 

- 
Гүйцэтгэлийн 

хувь 
100 100  

2021 онд бэлчээрийн газрын 
өөрчлөлтийг фото мониторингийн 
аргаар үнэлэх ажлыг аймгийн 
хэмжээнд 233 цэг дээр хийж 
гүйцэтгэсэн. Тайланг 2021 оны 10 
дугаар сарын 01-ний өдөр ГЗБГЗЗГ-
т хүргүүлсэн. 

100 

3.1.1 

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

- 
Гүйцэтгэлийн 

хувь 
100 100 

2021 онд бэлчээрийн газрын 
өөрчлөлтийг фото мониторингийн 
аргаар үнэлэх ажлыг аймгийн 
хэмжээнд 233 цэг дээр хийж 
гүйцэтгэсэн. Фото мониторингийн 
ажлын үр дүнгээр нийт 233 цэгийн 
12 цэг нь сэргэх чадавхийн 
ангиллын I түвшинд, 110 цэг нь II 
түвшинд, 33 цэг нь III түвшинд, 69 
цэг нь IV түвшинд, 8 цэг нь V 
түвшинд тус тус хамаарагдаж 
байна.  

100 

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

- 
Тухайн жилд 
хүргүүлсэн 

мэдэгдлийн тоо 
50 55 

Газрын төлөв байдал, захиалгат 
хянан баталгааны ажлыг 
гүйцэтгүүлэх талаар иргэн, ААН 
байгууллагуудад 130 мэдэгдэх 
хуудсыг хүргүүлсэн. 

100 

3.1.3 Арга хэмжээ: Газрын 
төлөв байдал чанарын 

- 
Ирсэн 
дүгнэлтийн тоо 

- 
Ирүүлсэн 

дүгнэлтийг 
2021 онд нийт 85 нэгж талбарт 
газрын төлөв байдал, чанарын 

100 



хянан баталгаа 
хийлгэсэн иргэн, ААН, 
байгууллагуудын 
дүгнэлтийг цахимаар 
хүлээн авах  

баталгаажуулсан 
байна 

хянан баталгааны ажлыг 
гүйцэтгүүлэн газрын мониторингийн 
цахим системд дүгнэлтийг 
баталгаажуулсан. 

Стратеги төлөвлөгөөний зорилго 4. “Улсын газар зохион байгуулалтын ерөнхий төлөвлөгөөг хэрэгжүүлэх ажлыг зохион 
байгуулна.” 

4.1 

Зорилт 4.1. Аймгийн 
хэмжээнд газар 
өмчлөлийн хувийг 35,3 
хувьд хүргэнэ. 

- 

Газар өмчилсөн 
иргэдийн тоог 
аймгийн нийт 
хүн амд 
харьцуулсан 
хувь 

35 35,3 

2021 онд аймгийн хэмжээнд 73,7 га 
газрыг  1053 иргэнд өмчлүүлсэнээр 
нийт хүн амын 36 хувь нь газар 
өмчилсөн байна. 

100 

4.1.1 

Арга хэмжээ: Монгол 
улсын иргэнд өмчлүүлэх 
газрын хэмжээ, 
байршил, зориулалтыг 
баталсан аймгийн ИТХ-
ын тогтоолыг  
хэрэгжүүлж ажиллах 

- 
Хэрэгжилтийн 
хувь 

75 80 

Монгол Улсын иргэнд 2021 онд 
өмчлүүлэх газрын хэмжээ, 
байршил, зориулалтын аймгийн 
ИТХ-ын 2020 оны 12 дугаар сарын 
28-ны өдрийн 16 дугаар тогтоолоор 
батлуулан 2021 оны 12 дугаар 
сарын 09-ний аймгийн хэмжээнд 
73,7 га газрыг  1053 иргэнд 
өмчлүүлсэн. 

100 

4.1.2 

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

 
Боловсруулж 
хүргүүлсэн эсэх 

Тийм 
Тийм-1 
Үгүй-0 

Монгол улсын иргэнд 2022 онд 
өмчлүүлэх газрын хэмжээ, 
байршил, зориулалтыг сум бүрээр 
нэгтгэн тайланг хянаж, аймгийн 
ИТХ-ын 2021 оны 11 дүгээр сарын 
3-ны өдрийн 13 дугаар тогтоолоор 
батлуулж ГЗБГЗЗТ-т хүргүүлсэн. 
 

100 

4.2 

Зорилт 4.2 Газрын 
маргааны асуудал 71 
байсныг 62 болгон 
бууруулна. 

- 
Шийдвэрлэсэн 
маргааны тоо 

71 маргаан 7 

Харъалах нутаг дэвсгэрийн хилийн 
цэсийн гадна олгогдсон газар 
эзэмших, ашиглах эрхтэй 
холбоотой газрын зөрчлийн 
судалгааг аймгийн хэмжээнд гарган 
18 иргэний өвөлжөө, хаваржааны 
газрыг харъяалах сумын 2021 оны 
газар зохион байгуулалтын 
төлөвлөгөөнд тусгаж сумын ИТХ-
аар батлуулсан.  

100 



8 иргэнээс өргөдлийг авч  газар 
зохион байгуулалтын 
төлөвлөгөөний дагуу шийдвэрлэн 
ажиллалаа. 

4.2.1 

Арга хэмжээ: Говь-
Угтаал сумын Засаг 
даргын хилийн цэсийн 
маргаантай холбоотой 
16 нэгж талбарын хууль 
бус шийдвэрийг 
хүчингүй болгох арга 
хэмжээг зохион 
байгуулах 

- 
Хүчингүй 

болгосон нэгж 
талбарын тоо 

- 16 нэгж талбар 

2021 оны 12 дугаар сарын 08-ны 
2/492 тоот албан бичгээр Говь-
Угтаал сумын Засаг даргад 
харъалах нутаг дэвсгэрийн хилийн 
цэсийн гадна олгогдсон газар 
эзэмших, ашиглах эрхтэй 
холбоотой газрын зөрчлийг арилгах 
талаар чиглэлийг хүргүүлсэн. 

100 

4.2.2 

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

- 

Иргэдээс 
ирүүлсэн 

өргөдлийн 
тоогоор 

- 5 

18 иргэний өвөлжөө, хаваржааны 
газрыг харъяалах сумын 2021 оны 
газар зохион байгуулалтын 
төлөвлөгөөнд тусгаж сумын ИТХ-
аар батлуулсан.  
8 иргэнээс өргөдлийг авч  газар 
зохион байгуулалтын 
төлөвлөгөөний дагуу шийдвэрлэн 
ажиллалаа. 

100 

4.2.3 

Арга хэмжээ: хилийн 
цэсийн гадна олгогдсон 
өвөлжөө, хаваржааны 
газрыг харьяалах 
сумдын 2022 оны газар 
зохион байгуулалтын 
төлөвлөгөөнд тусгах 

- 
Төлөвлөгөөнд 
тусгасан нэгж 
талбарын тоо 

7 10 

Хилийн цэсийн гадна олгогдсон 
өвөлжөө, хаваржааны 10 нэгж 
талбарыг харъяалах сумдын 2022 
оны газар зохион байгуулалтын 
төлөвлөгөөний төсөлд тусгасан 
бөгөөд сумдын ИТХ-ын 
хуралдаанаар хэлэлцүүлэхээр 
хүлээгдэж байна. 

100 

4.2.4 

Арга хэмжээ: Аймаг 
хоорондын хил дамнан 
олгогдсон өвөлжөө, 
хаваржааны газрын 
маргааныг 
шийдвэрлүүлэх арга 
хэмжээ авах   

- 
Шийдвэлэлтийн 

тоо 
- 2 

Төв аймгийн Бүрэн сумын нутагт 
байгаа Эрдэнэдалай сумын 3 айлын 
өвөлжөө, хаваржааны газрыг 2022 
оны газар зохион байгуулалтын 
төлөвлөгөөндөө тусган шийдвэрлэх 
талаар албан бичгийг Эрдэнэдалай 
сумын Засаг даргаас хүргүүлсэн. 
Мөн газар зохион байгуулалтын 
төлөвлөлтийн системээр 
дамжуулан санал хүргүүлсэн 

100 



Стратеги төлөвлөгөөний зорилго 5. “Хот, сумын хөгжлийн ерөнхий төлөвлөгөөг хэрэгжүүлж, хүн амын эрүүл аюулгүй амьдрах 
орчин нөхцөлийг сайжруулна.” 

5.1 

Зорилт 5.1 Улсын 
төсөв, Орон нутгийн 
хөгжлийн сан, гадаадын 
зээл тусламжийн 
хөрөнгө оруулалтаар 
хэрэгжиж буй барилга 
байгууламжийн 
гүйцэтгэлийн чанарыг 
сайжруулна 

 
Хяналт 

гүйцэтгэсэн тоо  
80 100 

Улсын төсвийн хөрөнгө 
оруулалтаар хэрэгжиж буй  
барилгын засвар болон угсралтын 
ажилд 43, орон нутгийн хөгжлийн 
сангийн хөрөнгө оруулалтаар 
хэрэгжиж буй  барилгын засвар 
болон угсралтын ажилд 43, 
гадаадын зээл тусламжийн хөрөнгө 
оруулалтаар хэрэгжиж буй  
барилгын засвар болон угсралтын 
ажилд 17 удаа захиалагчийн хяналт 
гүйцэтгэсэн. 

100 

5.1.1 

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

 
Тухайн жилд 

хяналт гүйцэтгэх 
барилгын тоо 

100 83 

Өлзийт сумын 250 суудалтай 
соёлын төвийн барилгад 2 удаа, 
Эрдэнэдалай  445 суудалтай 
соёлын төвийн барилгад 3 удаа,, 
Цагаандэлгэр 240 суудалтай 
соёлын төвийн барилгад 3 удаа,, 
Дэлгэрцогт 240 суудалтай соёлын 
төвийн барилгад 3 удаа, Сайхан-
Овоо сумын 320 суудалтай 
сургуулийн барилга, Сайнцагаан 
сумын Говийн ирээдүй цогцолбор 
сургуулийн барилгын угсралтын 
ажилд нийт 7 удаа, 
Луус сумын дотуур байрны 
барилгад 2 удаа, Сургууль 
цэцэрлэгүүдийн засварын ажилд 
нийт 22 бусад барилга 
байгууламжид 41 удаа барилгын 
засвар болон угсралтын ажилд 
захиалагчийн хяналт гүйцэтгэсэн. 

100 

5.1.2 

Арга хэмжээ: Нийгмийн 
дэд бүтэц /Сургууль, 
дотуур байр, цэцэрлэг, 
соёлын төв, эмнэлэг/-
ийн барилгын засвар 

 
Ашиглалтад 

орсон барилгын 
тоо 

12 9 

Аймгийн төв номын сангийн 
барилгын дээврийн засвар, 
Дэлгэрцогт сумын цэцэрлэг, 
Адаацаг сумын сургуулийн 
сантехникийн засвар, Эрдэнэдалай 

100 



болон барилга 
угсралтын  ажлыг 
ашиглалтад оруулах 

сумын сургуулийн дээврийн засвар, 
аймгийн нэгдсэн  эмнэлгийн 
ариутгал үйлчилгээний тасгийн 
засвар, Ёслол хүндэтгэлийн 
өргөөний засвар, Луус сумын 80 
ортой дотуур байр, Өлзийт сумын 
250 хүний суудалтай соёлын төв, 
Эрдэнэдалай сумын 445 суудалтай 
соёлын төвийн барилгыг тус тус 
ашиглалтад оруулсан. 

5.1.3 

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

 
Тухайн жилд 

хяналт гүйцэтгэх 
барилгын тоо 

100 17 

Дэлгэрцогт сумын төвийн усан 
хангамж, ариутгах татуургын шугам 
сүлжээ, барилга байгууламжийн 
ажилд 3 удаа, Эрдэнэдалай сумын 
төвийн усан хангамж, ариутгах 
татуургын шугам сүлжээ, цэвэрлэх  
байгууламжийн ажилд 3 удаа, 
Сайхан-Овоо сумын төвийн усан 
хангамж, ариутгах татуургын шугам 
сүлжээ, барилга байгууламжийн 
ажилд 3 удаа, Аймгийн төвийн 
3000м3/хоног хүчин чадалтай 
цэвэрлэх байгууламж болон бусад 
туслах үйлчилгээний барилга 
байгууламжийн ажилд 2 удаа, 
Өвлийн нарлаг хүлэмжийн гадна 
цэвэр усны шугамын ажилд 2 удаа, 
Луус сумын төвийн Цагаан-Овоо 
хорооллын гадна 0.4 кВ-ын ЦДАШ-
ын ажилд 2 удаа, Сайнцагаан 
сумын Далай хорооллын гадна 0.4 
кВ-ын ЦДАШ-ын ажилд 2 удаа тус 
тус захиалагчийн хяналт 
гүйцэтгэсэн. 

100 

5.1.4 

Арга хэмжээ: 
Инженерийн дэд 
бүтцийн барилгын 
угсралтын ажлыг 
ашиглалтад оруулах 

 

Тухайн жилд 
ашиглалтад 

орсон барилгын 
тоо 

2 1 

Луус сумын төвийн Цагаан-Овоо 
хорооллын гадна 0.4 кВ-ын ЦДАШ, 
Сайнцагаан сумын Далай 
хорооллын 0.4 кВ-ын ЦДАШ-г тус 
тус ашиглалтад оруулсан. 

100 

5.1.5 Арга хэмжээ: Сумдад  Тухайн жилд 83 85 Тус аймгийн Сайнцагаан сумын 100 



орон сууцны барилгыг 
ашиглалтад оруулах 

ашиглалтад 
орсон орон 
сууцны тоо 

Залуус хороололд 105 айлын 5 
орон сууцны барилга баригдаж 
байгаа бөгөөд 2022 оны 1 дүгээр 
улиралд ашиглалтад оруулахаар 
ажиллаж байна. Мөн Гурвансайхан 
суманд 12 айлын 1 орон сууцны 
барилга баригдаж байгаа бөгөөд 
ажлын явц 95 хувьтай үргэлжилж 
байна. 

5.1.6 

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

 

Тухайн жилд 
буулгасан 
барилга 

байгууламжийн 
тоо 

1 1 

Хот суурин газрыг дахин хөгжүүлэх 
тухай хуулийн 12.1.2 /Ашиглалтын 
шаардлага хангахгүй барилга 
байгууламжийг буулган шинээр 
барих/ заалтын дагуу аймгийн ИТХ-
ын 2021 оны 10 дугаар сарын 06-ны 
өдрийн 108 дугаар тогтоолоор тус 
аймгийн Сайнцагаан сумын Говийн 
ирээдүй цогцолбор сургуулийн 
барилгыг буулгаж, шинээр 960 
суудалтай сургууль, спорт заалны 
барилгын угсралтын ажлыг улсын 
төсвийн 5,044 тэрбум төгрөгийн 
хөрөнгө оруулалтаар “Си Эйч Би 
Жи Констракшн” ХХК гэрээ 
байгуулан гүйцэтгэж байгаа бөгөөд 
ажлын явц 15 хувьтай байна. Тус 
оны төлөвлөгөөт гүйцэтгэл бүрэн 
хэрэгжсэн. 

100 

5.2 

Зорилт 5.2 Сумдын 
хөгжлийн ерөнхий 
төлөвлөгөө, орон 
сууцны хорооллын 
хэсэгчилсэн ерөнхий 
төлөвлөгөө болон 
Мандалговь хотын 
цэцэрлэгт хүрээлэнгийн 
ерөнхий төлөвлөгөөний 
ажлын зураг, төсвийг 
хүлээн авна 

- 
Хүлээн авсан 

эсэх 
- 

Тийм 
Үгүй 

Хулд, Луус сумын төвийн хөгжлийн 
ерөнхий төлөвлөгөөний ажлыг зураг 
төсвийг “Сонголт дизайн” ХХК 
гүйцэтгэж байгаа бөгөөд ажлын явц 
80 хувьтай үргэлжилж байна. 
Мандалговь хотын цэцэрлэгт 
хүрээлэнгийн ерөнхий 
төлөвлөгөөний ажлын зураг, 
төсвийг “Эй Ди И Пи” ХХК 
боловсруулж хүлээлгэн өгсөн.  

100 

5.2.1 Арга хэмжээ: Сумдын  Зургийн 2 7 Дэлгэрцогт, Хулд, Луус, 100 



хөгжлийн ерөнхий 
төлөвлөгөө,  орон 
сууцны хорооллын 
хэсэгчилсэн ерөнхий 
төлөвлөгөөн болон 
Мандалговь хотын 
цэцэрлэгт хүрээлэнгийн 
ерөнхий төлөвлөгөөний 
зургийн даалгаврыг 
боловсруулах 

даалгаварын 
тоо 

Дэлгэрхангай, Дэрэн, Өндөршил, 
Баянжаргалан сумдын төвийн 
хөгжлийн ерөнхий төлөвлөгөөний 
зургийн даалгаврыг тус тус 
боловсруулж аймгийн Засаг 
даргаар батлуусан. 

5.2.2 

Арга хэмжээ: Сумдын 
хөгжлийн ерөнхий 
төлөвлөгөө, орон 
сууцны хорооллын 
хэсэгчилсэн ерөнхий 
төлөвлөгөөн болон 
Мандалговь хотын 
цэцэрлэгт хүрээлэнгийн 
ерөнхий төлөвлөгөөний   
ажлын зураг төсөлд 
санал хүргүүлэх 

 Саналын тоо 2 2 

Тус аймгийн Луус сумын төвийн 
хөгжлийн ерөнхий төлөвлөгөөний 
ажлын зураг төсөлд 1 удаа, 
Мандалговь хотын цэцэрлэгт 
хүрээлэнгийн ерөнхий 
төлөвлөгөөний ажилд 1 удаа тус тус 
санал хүргүүлсэн. 

100 

Стратеги төлөвлөгөөний зорилго 6. “Ажилтнуудын ажиллах нөхцөл, нийгмийн баталгааг дээшлүүлэх, байгууллагын ил тод 
байдлыг хангаж, үйлчилгээний стандартыг сахих, авилгаас ангид байх цогц арга хэмжээг хэрэгжүүлнэ.” 

6.1 

Зорилт 6.1 Албан 
хаагчдын ажлын байран 
дахь сэтгэл ханамж 
дээшилсэн байна. 

- 
Судалгааны 
дундаж хувь 

- 70 

Албан хаагчдаас сэтгэл ханамжийн 
судалгааг 1 болон 4 дүгээр улиралд 
нийт 2 удаа  авч нэгтгэлийг албан 
хаагчдад танилцуулсан. 1 дүгээр 
улиралд албан хаагчдаас гаргасан 
эд хэрэгслийг шинэчлэх, албан 
хаагчдын дархлааг дэмжих, ажлын 
хувцас хийлгэх, бие бялдарыг 
хөгжүүлэх зэрэг санал ирүүлснийг 
бүрэн хэрэгжүүлж 30 сандал, 20 
ширээ, 21 сейф, 1 нөүтбүүк, ажил 
үүргээ гүйцэтгэхэд шаардлагатай 
2,5 сая төгрөгийн ажлын хувцсаар 
хангаж, цаг үеийн нөхцөл 
байдалтай холбоотойгоор албан 
хаагчдын дархлааг дэмжих багц, 
чацарганы шүүс, витамин амин дэм, 

100 



маск, бээлий, гар ариутгагч  зэргээр 
тогтмол хангаж, нийт 2,900,000 
төгрөгийг албан хаагчдын эрүүл 
мэндийг хамгаалах, дархлааг 
дэмжихэд зарцуулсан байна. 4 
дүгээр улиралд авсан судалгаагаар 
албан хаагчдын сэтгэл ханамж 
дээшилсэн үзүүлэлттэй байна. 

6.1.1 

Арга хэмжээ: Албан 
хаагчдын сургалт, 
мэдлэг чадварыг 
дээшлүүлэх төлөвлөгөө 
боловсруулж 
хэрэгжүүлэх 

- 
Гүйцэтгэлийн 

хувь 
97 100 

Байгууллагын албан хаагчийн 
мэдлэг чадварыг дээшлүүлэх 
хөтөлбөрийн дагуу албан хаагчдаас 
2021 онд хамрагдах сургалтын 
санал авч байгууллагын 2021 оны 
сургалтын төлөвлөгөөнд тусган 29 
заалт бүхий төлөвлөгөөг 
байгууллагын даргаар 2021 оны 03 
дугаар сарын 16-ны өдөр 
батлуулсан.  
Уг төлөвлөгөөг байгууллагын цахим 
хуудас /www.dundgovi.gov.mn/-нд 
болон мэдээллийн самбарт ил тод 
байршуулсан.  
Тус байгууллага 29 албан хаагчтай 
ба бүх албан хаагчид сургалтын 
төлөвлөгөөний дагуу сургалтад 
цахимаар болон танхимаар бүрэн 
хамрагдсан.   
Албан хаагчдын мэдлэг чадварыг 
дээшлүүлэх 2021 оны сургалтын 
төлөвлөгөөний хагас жилийн 
хэрэгжилтийг 2021 оны 06 дугаар 
сарын 15-ны өдөр, жилийн эцсийн 
хэрэгжилтийг 2021 оны 12 дугаар 
сарын 07-ны өдөр ГЗБГЗЗГ-ын 
ахлах мэргэжилтэн С.Ганцэцэг, 
аймгийн ЗДТГ-ын ХОХБТХэлтсийн 
мэргэжилтэн О.Мөнхзулд файлаар 
тус тус хүргүүлсэн.  Төлөвлөгөөний 
хэрэгжилт 100 хувь. 

100 

6.1.2 Арга хэмжээ: - Гүйцэтгэлийн 97  100 Байгууллагын “Төрийн албан 100 



Ажилтнуудын ажиллах 
нөхцөл нийгмийн 
баталгааг хангах 
төлөвлөгөөг 
боловсруулж 
хэрэгжүүлэх 

хувь хаагчийн ажиллах нөхцөл, нийгмийн 
баталгааны хөтөлбөрийг 
хэрэгжүүлэх 2021 оны 25 заалт 
бүхий төлөвлөгөөг боловсруулж 
байгууллагын даргаар 2021 оны 03 
дугаар сарын 16-ны өдөр батлуулж 
төлөвлөгөөг 100 хувь хэрэгжүүлж 
ажиллалаа. Төлөвлөгөөний 
хэрэгжилтийг 2021 оны 06 дугаар 
сарын 15-ны өдөр, 2021 оны 12 
дугаар сарын 07-ны өдөр файлаар 
ГЗБГЗЗГ-ын ахлах мэргэжилтэн 
С.Ганцэцэг, аймгийн ЗДТГ-ын 
ХОХБТХэлтсийн мэргэжилтэн 
О.Мөнхзулд  хүргүүлсэн. 
Тус байгууллагын  албан хаагчдаас 
гаргасан саналын дагуу ажил үүргээ 
гүйцэтгэхэд шаардлагатай ажлын 
хувцсаар хангахад 2,5 сая төгрөг, 
ширээ сандал, сэйфийг 
шинэчилэхэд 20 сая төгрөг тус тус 
зарцуулсан. Мөн  эрүүл мэндийн 
урьдчилсан үзлэгт бүх албан 
хаагчдаа хамруулж, 2,3 сая төгрөг 
зарцуулсан. 

6.2.1 

Зорилт 6.2 
Байгууллагын үйл 
ажиллагааны ил тод, 
нээлттэй байдлыг 
хангана. 

- 
Гүйцэтгэлийн 

хувь 
100  100 

Байгууллагын үйл ажиллагааг 
байгууллагын цахим хуудас болон 
мэдээллийн самбар, Дундговийн 
амьдрал сонингоор тогтмол 
сурталчилж ажилласан.  Газрын 
харилцааны үйл ажиллагаа 
цахимжсантай холбогдуулан иргэд, 
олон нийт өөртөө үйлчлэх газар 
эзэмшихтэй холбоотой 17, 
өмчлөхтэй холбоотой 5 төрлийн 
үйлчилгээг авах цахим мэдээллийн 
буланг ажиллуулж, иргэд олон 
нийтэд өдөр тутам үйлчилж байна.  

100 

 
6.2.2 

Арга хэмжээ: 
Байгууллагын үйл - Мэдээллийн тоо 150 150 Байгууллагын цахим хуудас болон  

facebook дахь хуудас /Дундговь 
100 



ажиллагааг мэдээллийн 
самбар, хэвлэл 
мэдээлэл, олон нийтийн 
цахим сүлжээгээр 
сурталчлах 

аймгийн Газрын харилцаа, барилга, 
хот байгуулалтын газар/, Дундговь 
аймгийн нэгдсэн веб хуудас 
/www.dundgovi.gov.mn/-д салбарын 
үйл ажиллагаатай холбоотой цаг 
үеийн мэдээ, мэдээлэл, шторкоор 
мэдээлэл өгч сурталчилж байна. 
Хэвлэл мэдээлэл, олон нийтийн 
цахим сүлжээгээр 215 мэдээ, 
мэдээллийн самбарт 18 мэдээ 
мэдээллийг оруулан шинэчилсэн 
байна. 

Газрын кадастрын цахим систем 
болох egazar.gov.mn сайтыг 
сурталчлах, хэрэглээнд нэвтрүүлэх 
талаар ГЗБГЗЗГазраас гаргасан 
мэдээ мэдээлэл, видео шторк 
болон өөрийн байгууллагаас 
санаачлан бэлтгэсэн 6 төрлийн 
видео шторк, цахим болон цаасан 
гарын авлагыг байгууллагын болон 
сумдын газрын даамлуудын хөтөлж 
буй олон нийтийн цахим хуудсаар 
сурталчилсан. 

6.2.3 

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 1 

Авлигын тухай, Нийтийн албанд 
нийтийн болон хувийн ашиг 
сонирхлыг зохицуулах, ашиг 
сонирхлын зөрчлөөс урьдчилан 
сэргийлэх тухай хууль болон 
Авлигын эсрэг үндэсний 
хөтөлбөрийг 2021 онд хэрэгжүүлэх 
байгууллагын төлөвлөгөөг 15 
зорилгын хүрээнд  52 арга хэмжээг 
төлөвлөн аймгийн Ерөнхий эрх 
бүхий албан тушаалтнаар хянуулж, 
тус байгууллагын даргаар 
батлуулсан.  Төлөвлөгөөний хагас 
жилийн хэрэгжилтийг 2021 оны 06 
дугаар сарын 17-ны өдрийн 3/265 
тоот албан бичгээр, жилийн эцсийн 

100 



хэрэгжилт болон үндэсний 
хөтөлбөрийн хэрэгжилтийг 2021 
оны 12 дугаар сарын 08-ны өдрийн  
1/485 тоот албан бичгээр ГЗБГЗЗГ-т 
болон аймгийн ЗДТГ-т тус тус 
хүргүүлсэн. Авлигын эсрэг үндэсний 
хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх 
төлөвлөгөөний хэрэгжилт 100 хувь. 
Авлигын эсрэг олон улсын өдрийг 
угтаж “Зөв зөвд шудрага зөв” аяны 
хүрээнд аймгийн Засаг даргын 
эрхлэх асуудлын хүрээний 
агентлагуудын эрх бүхий албан 
тушаалтнууд нэгдэж ерөнхий 
боловсролын сургуулийн дунд, 
ахлах ангийн сурагчдын дунд тик 
ток уралдаан, аймгийн төрийн 
байгууллагын хэлтэс агентлагийн 
дарга нар, сургууль цэцэрлэгийн 
захирал, эрхлэгчдийн дунд асуулт 
хариултын АХА тэмцээн тус тус 
зохион байгуулсан. Мөн авлигын 
эсрэг хууль тогтоомж, үйл 
ажиллагаагаа сурталчлах, иргэд 
олон нийтэд авлигыг үл тэвчих, 
шудрага ёсны үзлийг төлөвшүүлэх 
зорилгоор “Авлигагүй Дундговь” 
фэйсбүүк хуудсыг ажиллуулж мэдээ 
мэдээлэл, шторк 
сурталчилгаануудыг байршуулж, 
мэдээллийг тогтмол шинэчилж 
байна.  
Байгууллагадаа  “Шудрага ёс, 
хөгжил дэвшилд-110” самбарыг 
ажиллуулж эрх зүйн актууд, 
байгууллагын авлигын эсрэг үйл 
ажиллагааний төлөвлөгөө, түүний 
хэрэгжилт, шилэн дансны 
мэдээлэл, сургалт сурталчилгаа, 
хамаарал бүхий этгээдийн судалгаа 



зэргийг байршуулж, ил тод нээлттэй 
мэдээллэсэн. Мөн дээрх 
мэдээллүүдийг байгууллагын цахим 
хуудсанд 
/www.dundgovi.gazar.gov.mn сайтын 
ил тод байдал хэсгийн үйл 
ажиллагааны ил тод байдал хэсэгт/ 
байршуулсан. 

6.2.4 

Арга хэмжээ: Шилэн 
дансны мэдээллийг 
хугацаанд нь бүрэн 
байршуулах 

- 
Тухайн жилийн 
гүйцэтгэлийн 

хувь 
100 100 

Шилэн дансны цахим хуудсанд 
2020 оны санхүүгийн тайлан, 
аудитын дүгнэлт, 2021 оны 
батлагдсан төсөв, байгууллагын 
бараа, ажил үйлчилгээ худалдан 
авах ерөнхий төлөвлөгөө, тайлан, 
санхүү, хөрөнгийн зарцуулалт, 
батлагдсан орон тооны мэдээлэл, 
зээл, өрийн бичиг, баталгаа, 
түүнтэй адилтгах санхүүгийн бусад 
хэрэгсэл, төр хувийн хэвшлийн 
түншлэлийн гэрээ, концесс, төсөв, 
өмч, хөрөнгө, мөнгө зарцуулах, өр, 
авлага үүсгэсэн аливаа шийдвэр 
зэрэг 151 мэдээллийг цаг тухайд нь 
оруулан ажилласан. 

100 

6.3 

Зорилт 6.3. Архив, 
албан хэрэг хөтлөлтийн 
үйл ажиллагааг эрхэлж, 
тайлан мэдээг 
хугацаанд нь холбогдох 
газарт хүргүүлнэ. 

- 
Гүйцэтгэлийн 

хувь 
100 100 

2020 оны ХХНЖ-ын дагуу байнга 
хадгалах 21 баримт, түр хадгалах 
39 баримт бичиг нийт 60 баримтыг 
хүлээн авч бүртгэл хөтөлсөн.  Мөн 
зураг төслийн 58 баримт, 
Сайнцагаан сумын өмчлөлийн 
газрын 255, эзэмшлийн газрын 30 
нэгж талбарын хувийн хэргийг 
хүлээн авч нөхөн бүрдүүлэлт 
хийгээд байна. Байгууллагын 
архивт хадгалагдаж буй баримтын 
бүрэлдэхүүн, тоо хэмжээ, 
хадгалалтын талаарх мэдээг гарган 
ГХБХБГазрын 2021 оны 12 дугаар 
сарын 01-ний өдрийн  1/457 дугаар 
албан бичгээр ГЗБГЗЗГазарт 

100 



хүргүүлсэн. 
Иргэдээс ирүүлсэн өргөдөл, 
гомдлыг төрийн байгууллагын 
дотоод үйл ажиллагааны 
удирдлагын нэгдсэн систем болох 
ERP програмд бүртгэж хяналт 
тавин ажиллаж байна. 
Байгууллагад ирсэн, явуулсан 
бичгийг эйбл програмд бүртгэдэг.  
Ирсэн албан бичиг, өргөдөл 
гомдлыг байгууллагын удирдлагад 
танилцуулж өдөрт нь холбогдох 
албан тушаалтанд шилжүүлж, 
шийдвэрлэлтэд хяналт тавин 
ажиллаж байна. Хугацаа хоцорч 
шийдвэрлэсэн өргөдөл, хариутай 
албан бичиг байхгүй болно. 
Тайлан мэдээг хугацаанд нь 
холбогдох газруудад хүргүүлсэн. 

6.3.1 

Арга хэмжээ: Ирсэн 
албан бичиг, өргөдөл, 
гомдлыг бүртгэх, 
танилцуулах, 
хуваарилах, 
шийдвэрлэлтийн 
байдалд хяналт тавих - 

Ирүүлсэн албан 
бичгийн тоо 

2020 онд 834 
албан бичиг, 
өргөдөл, 
гомдол хүлээн 
авсан. 

Албан бичгийг 
тухай бүр 

хуваарилсан байна. 

Иргэдээс 313 өргөдөл гомдол 
ирсний 295 өргөдлийг хуулийн 
хугацаанд шийдвэрлэсэн ба 18 
өргөдлийн шийдвэрлэх хугацаа 
болоогүй судалгааны шатанд 
байна.  
570 албан бичиг ирснийг хяналтад 
авч 140 хариутай бичгийг хугацаанд 
нь шийдвэрлэж хариуг хүргүүлсэн. 
Хугацаа хоцорсон албан бичиг 
байхгүй.  
490 албан бичиг явуулсан байна. 
 

100 

6.3.2 

Арга хэмжээ: Иргэдээс 
төрийн байгууллага, 
албан тушаалтанд 
гаргасан өргөдөл, 
гомдлыг хүлээн авч 
бүртгэх,  хуульд заасан 
хугацаанд шийдвэрлэж 
хариуг хүргүүлэх 

- 
Ирсэн өргөдөл 
гомдлын тоо 

Тайланг 
улирал бүр 
ТЗУХэлтэст 
хүргүүлсэн. 

Хуулийн хугацаанд 
шийдвэрлэсэн 

байна. 

Иргэдээс 313 өргөдөл гомдол 
ирсний 295 өргөдлийг хуулийн 
хугацаанд шийдвэрлэсэн ба 18 
өргөдлийн шийдвэрлэх хугацаа 
болоогүй судалгааны шатанд 
байна.  
 

100 



6.3.3 

Арга хэмжээ: 
Байгууллагын архивын 
баримтын мэдээллийг 
шинэчлэх, нөхөн 
бүрдүүлэх 

- 

1 жагсаалт, 
нөхөн 

бүрдүүлсэн 
баримт 

Өмнөх оны 
нөхөн 
бүрдүүлэлтийг 
хийсэн. 

2020 оны ХХНЖ-
ийн дагуу архивын 
нөхөн бүрдүүлэлт 
хийсэн байна. 

2020 оны ХХНЖ-ын дагуу байнга 
хадгалах 29 хэрэг, түр хадгалах 24 
хэрэг хөтлөгдөж байгаагаас газрын 
даргын 2021 оны 01 дүгээр сарын 
14-ны өдөр батлагдсан Архивт 
баримт хүлээн авах хуваарийн 
дагуу байнга хадгалах 21 баримт, 
түр хадгалах 39 баримт бичиг нийт 
60 баримтыг бүртгэл хөтлөн 
байгууллагын архивд хүлээн авсан.  
Байнга хадгалах 21 баримт, 70 жил 
хадгалах 5 хадгаламжийн нэгжийг 
100 хувь цахимжуулан, архивын 
цахим мэдээллийн санг 
баяжуулсан. Нийтдээ 31.8GB 
хэмжээтэй цахим мэдээллийн санг 
үүсгээд байна. 
Улсын хэмжээний газрын 
харилцааны салбарын Төрийн 
архивын ARCHIVE-PRO программд 
данс, бүртгэлийг бүрэн хөтлөн 
дээрх цахимжуулсан баримтыг 100 
хувь оруулсан. 

100 

Дундаж хувь 100 
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