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түвшин 
Зорилтот түвшин 

 
Хэрэгжилт  Хувь 

Стратеги төлөвлөгөөний зорилго 1. “Аймгийн хэмжээнд газар зүйн нэрийн тодруулалт хийнэ.”  

1.1 

Зорилт 1.1 Газар зүйн 
нэрийн хээрийн 
тодруулалт хийгдсэн 
сумдын шинээр 
батлагдах нэрийн 
жагсаалтыг хэлэлцэх 

- 
Хэлэлцэх 

сумдын тоо 
- 

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

Өндөршил, Гурвансайхан сумдын 
газар зүйн нэрийн хээрийн 
тодруулалт хийх, нэрийн 
мэдээллийн сан байгуулах ажлын 
гүйцэтгэлийг шалган АЗДТГ-ын 
даргын тушаалаар байгуулагдсан 
ажлын хэсгийн хурлаар хүлээн 
авсан. 6 сумын ажлыг хүлээн авсны 
дараа салбар зөвлөлийн хурлыг 
зохион байгуулж тодруулалтаар 
нэмэгдсэн нэрсийг УИХ-аар 
батлуулахаар хэлэлцэх ажлыг 
зохион байгуулна. 
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1.1.1 

6 сумын газар зүйн 
нэрийн хээрийн 
тодруулалт хийх 
мэдээллийн сан 
байгуулах ажлыг хүлээж 
авах 

- 
Мэдээллийн сан 

байгуулсан 
сумдын тоо 

1 /Өлзийт сум/ 

Өндөршил, 
Гурвансайхан, Говь-
Угтаал, Дэрэн, 
Сайнцагаан, Луус 
сумдын шинээр 
батлагдах нэрийн 
жагсаалтыг 6 
суманд 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. Тус ажлын 
Гурвансайхан, Өндөршил сумдын 
ажлыг хүлээн авах ажлын хэсэг 
хяналт тавин хүлээж аваад байна. 4 
сумын ажил 2021 оны 7 дугаар 
сарын 01-ний өдөр хүлээлгэж өгөх 
хуваарьтай байна.  
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1.1.2 

Газар зүйн нэрийн 
салбар зөвлөлийн үйл 
ажиллагааг зохион 
байгуулах 

- 

Салбар 
зөвлөлийн 

хурлыг зохион 
байгуулсан тоо 

2 удаа 
хуралдсан 

Салбар зөвлөлийн 
хурлыг 2-оос 
доошгүй удаа 
зохион байгуулна. 

Өлзийт сумын тодруулсан УИХ-ын 
2003 оны 42 дугаар тогтоолоор 
батлагдаагүй шинээр батлагдах 
нэрсийн жагсаалтыг аймгийн газар 
зүйн нэрийн салбар зөвлөлөөр 
хэлэлцүүлэн УИХ-д өргөн барих 
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ажлыг 7 дугаар сарын 01 ний 
өдрөөс өмнө зохион байгуулахаар  
ажиллаж байна. 

Стратеги төлөвлөгөөний зорилго 2. “Аймгийн хэмжээнд хот суурингийн төвийн 1:1000 -ны масштабтай байр зүйн зураг, газар доорх шугам 
сүлжээний зургийг солбицолын ITRF2020 эринд шилжүүлэх ажлыг зохион байгуулна.”  

2.1 

Зорилт 2.1. Геодезийн 
байнгын цэг тэмдэгтийн 
бүрэн бүтэн байдлыг 
хангах 

- 

Сумын төвийн 
цэг тэмдэгтийн 

сэргээн 
засварласан 

хувь 

- 

15 сумын төвийн 
геодезийн цэг 
тэмдэгтийн 50 
хувийг сэргээн 
засварласан байна. 

Сэргээн засварлах цэг тэмдэгтийн 
судалгааг гаргасан.  
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2.1.1 

Геодезийн байнгын цэг, 
тэмдэгтийг сэргээн 
засварлах ажлыг зохион 
байгуулах 

- Цэгийн тоо 

2020 онд 
геодезийн 
байнгын цэг 
тэмдэгтийн 
мэдээллийг 
цахимаар 
түгээх 
тогтолцоо 
бүрдсэн. 

50 цэг тэмдэгтийг 
сэргээн 
засварласан байна. 

Хугацаа болоогүй ХБ 

2.2 

Зорилт 2.2. Аймаг, 
сумын төвүүдийн 
1:1000-ны масштабтай 
байр зүйн зураг, 
инженерийн шугам 
сүлжээний мэдээллийн 
сан шинэчлэх 

- Сумдын тоо 

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

15 сумын 
мэдээллийн санг 
тухай бүр 
шинэчилсэн байна. 

2021 оны эхний хагас жилд аймгийн 
төв болон бусад суурин газар 
шинээр байгуулагдсан дулаан 
дамжуулах 2.1 км, цэвэр ус 
дамжуулах 0.8 км, бохир ус 
дамжуулах 1 км, цахилгаан 
дамжуулах 0.9 км шугам, 4 барилга 
байгууламжийн гүйцэтгэлийн 
зургийг холбогдох стандартад 
нийцүүлэн мэдээллийн санд 
оруулан баяжуулсан. 
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2.2.1 

Байр зүйн зургийг 
шинэчилсэн мэдээллийн 
сангийн загварт 
хөрвүүлэх 

- Сумдын тоо 0 

15 сумын төвийн 
байр зүйн зураг 
шинэ стандартын 
мэдээллийн 
сангийн загварт 
орсон байна. 

15 сумын байр зүйн зургийг 
шинэчилсэн мэдээллийн санд 
“үндсэн болон тодруулсан хаялбар, 
хашаа, барилга, пикет цэг, зам, 
барилгын хүснэгтэн мэдээлэл” 
давхаргуудыг хөрвүүлж дууссан.  
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2.2.2 

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

- 

1:1000-ны 
масштабтай 

байр зүйн 
зургийг 

Байр зүйн 
тоон зураг, 
инженерийн 
шугам 

Гүйцэтгэлийн 
зургаар 1:1000-ны 
масштабтай байр 
зүйн зургийн болон 

2021 оны эхний хагас жилд аймгийн 
төв болон бусад суурин газар 
шинээр байгуулагдсан дулаан 
дамжуулах 2.1 км, цэвэр ус 
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баяжуулалт хийх шинэчлэх сүлжээний 
мэдээллийн 
сангийн 
шинэчлэлтийг 
хөтлөх журам 
батлагдсан. 

инженерийн шугам 
сүлжээний 
мэдээллийн санг 
шинэчилсэн байна. 

дамжуулах 0.8 км, бохир ус 
дамжуулах 1 км, цахилгаан 
дамжуулах 0.9 км шугам, 4 барилга 
байгууламжийн гүйцэтгэлийн 
зургийг холбогдох стандартад 
нийцүүлэн мэдээллийн санд 
оруулан баяжуулсан. 

Стратеги төлөвлөгөөний зорилго 3. “Газар зүйн мэдээллийн системд суурилсан газар, үл хөдлөх хөрөнгийн бүртгэл, үнэлгээ, татвар, 
төлбөрийн нэгдсэн системийг нэвтрүүлж, газрын кадастрын мэдээллийн сангийн нэгдсэн системийг сурталчлах” 

3.1 

Зорилт 3.1 Газрын 
төлбөр, татварыг 
ногдуулж, газрын 
төлбөр, дуудлага 
худалдааны орлогын 
төлөвлөгөөг биелүүлэх 

- 

Газрын төлбөр 
290 сая.төг 
Дуудлага 

худалдаа 50 
сая.төг 

Газрын 
төлбөр 351,6 
сая.төг 
Дуудлага 
худалдаа 229 
сая.төг 

Нийт 340 сая 
төгрөгийг орон 
нутгийн орлогод 
төвлөрүүлсэн 
байна. 

Тайлант хугацаанд орон нутгийн 
орлогод 340 сая төгрөг 
төвлөрүүлэхээс 110,5 сая төгрөг 
төвлөрүүлээд байгаа ба биелэлт 30 
хувьтай байна. 
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3.1.1 
Газрын төлбөр 
ногдуулах, тайлагнах 
ажлыг зохион байгуулах 

- 
20815 нэгж 

талбарын тоо 
14500 нэгж 

талбар 
20815 

Аймгийн хэмжээнд 6762 хүчинтэй 
нэгж талбар байгаагаас 6530 нэгж 
талбарын ногдуулалт үүсгэж 6090 
нэгж талбарын нэхэмжлэлийг 
үүсгээд байна. Татвар төлөгчөөр 
бүртгэгдээгүй, регистрийн дугаар 
зөрүүтэй 440 нэгж талбарын 
нэхэмжлэх үүсээгүй байна. 2020 
оны газрын төлбөрийн ГТ-8, ГТМ-2 
тайланг хуулийн хугацаанд нь 2021 
оны 1 дүгээр сарын 13-ны өдөр 
Газар зохион байгуулалт, геодези, 
зураг зүйн газарт хүргүүлсэн. 
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3.1.2 

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

- 

Тухайн жилийн 
төлөвлөгөөнд 

тусгагдсан  нэгж 
талбарын 
тоогоор 

63 удаа 
дуудлага 

худалдааг 
цахимаар 

зохион 
байгуулсан 

Тухайн жилийн 
төлөвлөгөөнд 

тусгагдсан  нэгж 
талбарын тоогоор 

Сумдын тухайн жилийн газар 
зохион байгуулалтын төлөвлөгөөнд 
дуудлага худалдаагаар олгох 44 
байршлыг газар зохион 
байгуулалтын төлөвлөлтийн 
мэдээллийн санд төлөвлөснөөс  
аймгийн хэмжээнд 36 дуудлага 
худалдааг цахим бирж 
/www.mle.mn/ системээр зохион 
байгуулаад байна. Орон нутгийн 
орлогод 50 сая төгрөг 
төвлөрүүлэхээс 14,5 сая төгрөгийг  
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төвлөрүүлээд байна. Тайлант онд 
танхимаар дуудлага худалдаа 
зохион байгуулаагүй болно. 

Стратеги төлөвлөгөөний зорилго 4. “Газар ашиглалт, газрын мониторингийн байнгын ажиллагаатай хяналтын систем бий болж, нөхөн сэргээх 
тогтолцоо бүрдүүлэн хяналт тавина.” 

4.1 

Зорилт 4.1 Газар 
ашиглалтын 
өөрчлөлтийг үнэлж, 
газрын доройтлыг 
тодорхойлох 

- 
Гүйцэтгэлийн 

хувь 
100 70  Хугацаа болоогүй ХБ 

4.1.1 

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

- 
Гүйцэтгэлийн 

хувь 
100 70  Хугацаа болоогүй ХБ 

Стратеги төлөвлөгөөний зорилго 5. “Улсын газар зохион байгуулалтын ерөнхий төлөвлөгөөг хэрэгжүүлэх ажлыг зохион байгуулна.”  

5.1 

Зорилт 5.1 Монгол 
улсын иргэнд өмчлүүлэх 
газрын хэмжээ, 
байршил, зориулалтыг 
баталсан ИТХ-ын 
тогтоолыг  хэрэгжүүлж 
ажиллах 

- 
Хэрэгжилтийн 

хувь 
100 100 

Монгол улсын иргэнд өмчлүүлэх 
газрын хэмжээ, байршил, 
зориулалтыг батлах тухай Засгийн 

газрын 2021 оны тогтоол гараагүй учир 
иргэнд газар өмчлүүлэх ажил 
хийгдээгүй байна. 

ХБ 

5.1.1 

Монгол улсын иргэнд 
тухайн жилд өмчлүүлэх 
газрын хэмжээ, 
байршил, зориулалтыг 
сум бүрээр нэгтгэн 
хянаж, аймгийн ИТХ-аар 
хэлэлцүүлэн 2021 оны 
12 дугаар сарын 15-ны 
өдрийн дотор ГЗБГЗЗГ-т 
хүргүүлэх 

- 
Тогтоол 

батлагдсан байх 

2021 онд 
Монгол улсын 
иргэнд тухайн 
жилд 
өмчлүүлэх 
газрын 
хэмжээ, 
байршил, 
зориулалтыг 
аймгийн ИТХ-
аар 
хэлэлцүүлэн 
батлуулж 
ГЗБГЗЗГ-т 
хүргүүлсэн. 

Тогтоолыг 
батлуулж ГЗБГЗЗГ-
т хүргүүлсэн байна. 

Монгол Улсын иргэнд 2021 онд 
өмчлүүлэх газрын хэмжээ, 
байршил, зориулалтын аймгийн 
ИТХ-ын 2020 оны 12 дугаар сарын 
28 өдрийн 16 дугаар тогтоолоор 
батлуулан саналыг ГЗБГЗЗГ-т 
хүргүүлсэн 
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5.2 Зорилт 5.2 Хилийн - тоо 71 маргаан 7 Харъалах нутаг дэвсгэрийн хилийн 30 



цэсийн гадна олгосон 
өвөлжөө хаваржааны 
газрын маргааныг 
бууруулах 

цэсийн гадна олгосон газар, 
өмчлөх, эзэмших, ашиглах эрхтэй 
холбоотой газрын зөрчлийн 
судалгааг аймгийн хэмжээнд гарган 
18 иргэдийн өвөлжөө, хаваржааны 
газрыг харъалах сумын 2021 оны 
газар зохион байгуулалтын 
төлөвлөгөөнд тусгасан. 
Төлөвлөлтын дагуу  өргөдөл 
гаргасан 2 иргэний газрыг 
шийдвэрлэсэн байна. 

5.2.1 

Сумдын хилийн цэсийн 
гадна олгогдсон 
өвөлжөө, хаваржааны 
газрыг хүчингүй 
болгуулж хуулийн дагуу  
харьяалах сумын Засаг 
даргын шийдвэр 
гаргуулах 

- 

Иргэдээс 
ирүүлсэн 

өргөдлийн 
тоогоор 

71 маргаан 

Иргэдээс ирүүлсэн 
хүсэлтийн дагуу 
тухайн жилийн 

ГЗБТ-нд тусгасан 
тоо 

нийт сумдын хэмжээнд хилийн 
цэсийн гадна болон хил дамнан 
олгосон зөрчилтэй 330 нэгж талбар 
байгаагаас зөрчилтэй 311 нэгж 
талбарыг харъяа сумдын Засаг 
даргын захирамжаар хүчингүй 
болгуулан 18 нэгж талбарыг 2021 
оны газар зохион байгуулалтын 
төлөвлөгөөнд тусгасан 
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Стратеги төлөвлөгөөний зорилго 6. “Хот, сумын хөгжлийн ерөнхий төлөвлөгөөг хэрэгжүүлж, хүн амын эрүүл аюулгүй амьдрах орчинг 70 
хувьд хүргэнэ.” 

6.1 

Зорилт 6.1 Барилга 
угсралтын ажилд 
захиалагчийн хяналт 
гүйцэтгэх 

УТ 12,811.2 
ОНХС 
194.13 

Гүйцэтгэлийн 
хувь 

100 70 

Аймгийн хэмжээнд улс, орон 
нутгийн төсөв, гадаадын зээл 
тусламжаар хэрэгжиж буй 15 
барилга, байгууламжийн угсралт, 
засварын ажилд захиалагчийн 
хяналтыг тухай бүрт гүйцэтгэж 
ажилласан. 
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6.1.1 

Шаардлагатай сумдын 
цэцэрлэгийн барилгад 
засвар хийх, шинээр 
барьж ашиглалтад 
оруулах 

ОНХС 
139.1 

Ажлын 
гүйцэтгэлийн 

хувь 
100 

Сайнцагаан сумын 
1-р цэцэрлэгийн 
гадна тохижилтын 
ажлыг 100 хувь 
гүйцэтгэж, 
ашиглалтад 
оруулна. 

Сайнцагаан сумын 1-р цэцэрлэгийн 
гадна тохижилтын ажлын 
гүйцэтгэгчээр “Мандал шилтгээн” 
ХХК шалгарч 125,3 сая төгрөгийн 
гэрээ байгуулсан, бэлтгэл ажлаа 
хангаж байна. Дэлгэрцогт сумын 80 
ортой цэцэрлэгийн барилгын 
дээврийн засварын ажлыг “Ашид 
бьюлдинг” ХХК гүйцэтгэж 2021 оны 
6 дугаар сарын 4-ний өдөр 
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хүлээлгэн өгсөн. Сайнцагаан сумын 
3-р цэцэрлэгийн барилгын их 
засварын ажлын гүйцэтгэгчийг 
сонгон шалгаруулах тендер 
үнэлгээний шатанд байна. 

6.1.2 

Шаардлагатай сумдын 
сургуулийн хичээлийн 
болон дотуур байрны 
барилгад засвар хийх 
буюу шинээр барих 

УТ 5,036.2 
ОНХС 55.03 

Ажлын 
гүйцэтгэлийн 

хувь 

Гурвансайхан 
сумын 100 
ортой дотуур 
байрны 
барилга 
угсралтын 
ажлын 
гүйцэтгэл 30 
хувь, Өлзийт 
сумын 
сургуулийн 
барилгын их 
засварын 
ажлын 
гүйцэтгэл 50 
хувьтай. 

Өлзийт сумын 
сургуулийн 
барилгын их 
засварын ажил, 
Адаацаг сумын 
сургуулийн 
барилгын 
сантехникийн 
засварын ажил, 
Гурвансайхан 
сумын сургуулийн 
дотуур байрны 
барилгыг 
ашиглалтад 
оруулж, Сайхан-
Овоо сумын  
сургууль, Говийн 
ирээдүй цогцолбор 
сургуулийн 
хичээлийн байрны 
барилгын 
гүйцэтгэлийг 30 
хувьд хүргэнэ. 

2020-2021 он дамжин хэрэгжиж буй 
Өлзийт сумын сургуулийн барилгын 
их засварын ажлыг “СДММ” ХХК 
гүйцэтгэж байгаа бөгөөд ажлын явц 
50 хувьтай 2021 оны 6 дугаар сарын 
байдлаар барилгын ажил эхлээгүй 
байна. Адаацаг сумын сургуулийн 
барилгын сатехникийн засварын 
ажлын зураг төслийн шинэчлэн 
боловсруулж байна. Гурвансайхан 
сумын 100 ортой дотуур байрны 
барилгын ажлыг “Цагаанбургалтай” 
ХХК гүйцэтгэж байгаа бөгөөд 2-р 
давхрын өрлөгийн ажил хийгдэж 
байна. Ажлын явц 50 хувьтай 
байна. Сайхан-Овоо сумын 320 
суудалтай сургууль, спорт заалны 
барилгын ажил тендер 
шалгаруулалтын шатанд, 960 
суудалтай Говийн ирээдүй 
цогцолбор сургуулийн барилгын 
зураг төсөл магадлалаар 
баталгаажсан, тендер зарлах 
шатанд байна. 
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6.1.3 

Шаардлагатай сумдын 
соёлын төвийн 
барилгад засвар хийх, 
шинээр барьж 
ашиглалтад оруулах 

УТ 2,775.0 
Ажлын 

гүйцэтгэлийн 
хувь 

Өлзийт сумын 
250 суудалтай 
соёлын 
төвийн 
барилга 
угсралтын 
ажлын 
гүйцэтгэл 80 
хувь, 
Эрдэнэдалай 
сумын 445 

Өлзийт сумын 250 
суудалтай соёлын 
төвийн барилга, 
Эрдэнэдалай 
сумын 445 
суудалтай соёлын 
төвийн барилга, 
Цагаандэлгэр 
сумын 240 
суудалтай соёлын 
төвийн барилга,  

2018-2019 оны улсын төсвийн 
хөрөнгөөр хэрэгжиж буй Өлзийт 
сумын 250 суудалтай соёлын 
төвийн барилгын гадна, дотор 
заслын ажлууд хийгдэж байгаа 
бөгөөд барилгын ажлын явц 90 
хувьтай, Эрдэнэдалай сумын 445 
суудалтай соёлын төвийн барилгын 
гадна, дотор заслын ажлууд 
хийгдэж байгаа бөгөөд барилгын 
ажлын явц 80 хувьтай, 
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суудалтай 
соёлын 
төвийн 
барилга 
угсралтын 
ажлын 
гүйцэтгэл 36 
хувь, 
Цагаандэлгэр 
сумын 240 
суудалтай 
соёлын 
төвийн 
барилга 
угсралтын 
ажлын 
гүйцэтгэл 30 
хувь, 
Дэлгэрцогт 
сумын 240 
суудалтай 
соёлын 
төвийн 
барилга 
угсралтын 
ажлын 
гүйцэтгэл 20 
хувь, 

Дэлгэрцогт сумын 
240 суудалтай 
соёлын төвийн 
барилгын ажлын 
гүйцэтгэл 100 хувь 
хүргэн ашиглалтад 
оруулна. 

Цагаандэлгэр сумын 240 суудалтай 
соёлын төвийн 2-р давхрын рамын 
арматурчлал хийгдсэн, барилгын 
ажлын явц 45 хувьтай, Дэлгэрцогт 
сумын 240 суудалтай соёлын 
төвийн барилгын 2-р давхрын 
рамын арматурчлал хийгдэж байгаа 
бөгөөд барилгын ажлын явц 40 
хувьтай тус тус үргэлжилж байна. 
Дээрх ажлуудад захиалагчийн 
хяналтыг үе шатны ажил бүрт 
гүйцэтгэж ажилласан. 

6.1.4 

Сайнцагаан сумын 100 
ортой нэгдсэн 
эмнэлгийн барилгыг 
ашиглалтад оруулах 

5,000.0 
Ажлын 

гүйцэтгэлийн 
хувь 

100 ортой 
нэгдсэн 
эмнэлгийн 
барилгын 
ажлын 
гүйцэтгэл 45 
хувьтай. 

100 ортой нэгдсэн 
эмнэлгийн 
барилгын ажлын 
гүйцэтгэл 100 хувь 
хүргэн ашиглалтад 
оруулна. 

Сайнцагаан сумын 100 ортой 
нэгдсэн эмнэлгийн барилгын 
техникийн давхрын каркасын 
угсралт, 5, 6 дугаар давхрын 
өрлөгийн ажлууд хийгдэж байна. 
Барилга угсралтын ажлын явц 50 
хувьтай, 2021 оны 12 дугаар сард 
ашиглалтад оруулахаар ажиллаж 
байна.   

70 

6.1.5 
Аймгийн Ерөнхий 
архитекторын 2020 оны 
ажлын тайланг 

- 
Хэрэгжилтийн 

хувь 
83 85 

Аймгийн Ерөнхий архитекторын 
2020 оны үйл ажиллагааны тайланг 
2021 оны 1 дүгээр сарын 14-ний 
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хүргүүлэх өдрийн 1/19 дугаар албан бичгээр 
ГЗБГЗЗГ-т хүргүүлсэн. 

Стратеги төлөвлөгөөний зорилго 7. “Хот байгуулалтын кадастрын цахим системд мэдээлэл бүртгэх” 

7.1 

Зорилт 7.1 Хот 
байгуулалтын 
кадастрын цахим 
системд мэдээлэл 
оруулсан тайланг 
аймгийн Засаг даргад 
хүргүүлэх 

- 1 тайлан 

2020 оны 
тайланг 

аймгийн Засаг 
даргад 

хүргүүлсэн. 

1 тайлан 

Хот байгуулалтын кадастрын 
мэдээллийн сангийн үйл 
ажиллагааны бүтэн жилийн тайланг 
2021 оны 12 дугаар сарын 15-ны 
өдрийн дотор хүргүүлнэ. 

ХБ 

7.1.1 

Аймгийн төвд шинээр 
ашиглалтад орж буй 
барилга байгууламж, 
инженерийн шугам 
сүлжээний мэдээллийг 
хот байгуулалтын 
кадастрын мэдээллийн 
санд тухай бүр оруулах. 

- 

Мэдээллийн 
санд оруулсан 

барилга 
байгууламж, 
инженерийн 

шугам 
сүлжээний тоо 

280 барилга 
байгууламж, 
15730м 
дулааны 
шугам, 
61773м ус 
хангамжийн 
шугам, 25303 
м ариутгах 
татуургын 
шугам 
бүртгэсэн. 

Тухайн жилд 
шинээр 
ашиглалтад орсон 
барилга 
байгууламж, 
инженерийн шугам 
сүлжээний 
мэдээллийг тухай 
бүр оруулсан 
байна. 

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 
- Гудамж талбайн гэрэлтүүлэг 9500 
м 
- Авто зогсоол 12430 м2 мэдээлэл 
бүртгэсэн. 
2021 оны хагас жилийн байдлаар 1 
барилгын мэдээллийг мэдээллийн 
санд нэмж оруулсан 
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7.1.2 

Аймгийн төвөөс бусад 
14 сумын барилга 
байгууламжийн 
мэдээллийг хот 
байгуулалтын 
кадастрын цахим 
системд бүртгэх ажлыг 
зохион байгуулах 

- 
Цахим системд 

бүртгэсэн 
сумдын тоо 

1 14 

Аймгийн төвийн барилга 
байгууламжийн мэдээллийг хот 
байгуулалтын кадастрын цахим 
системд бүртгэж дууссан. 14 сумын 
барилга байгууламжийн мэдээллийг 
цаасаар авч нэгтгэж байна. 
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Стратеги төлөвлөгөөний зорилго 8. “Ажилтнуудын ажиллах нөхцөл, нийгмийн баталгааг дээшлүүлэх чиглэлээр үе шаттай ажил зохион 
байгуулах замаар байгууллагын гүйцэтгэлийг нэмэгдүүлэхэд дэмжлэг үзүүлнэ” 

8.1 Зорилт 8.1 Төрийн - Хэрэгжүүлсэн 15 10 Төрийн захиргааны болон хүний 70 



захиргааны болон хүний 
нөөцийн удирдлагыг 
хэрэгжүүлж ажиллах 

арга хэмжээний 
тоо 

нөөцийн удирдлагыг өдөр тутам 
хэрэгжүүлэн ажиллаж байна. Тус 
байгууллагад 9 ажлын байрны сул 
орон тоо байгаагаас сумдын Газрын 
даамлын 5, Барилга, хот 
байгуулалтын хэлтсийн 
мэргэжилтний 4 орон тоо сул байна. 
Сул орон тооны захиалгыг аймгийн 
ТАСЗ-д 2 удаа хүргүүлсэн ба 
мэдээллийг байгууллагын цахим 
хуудас, мэдээллийн самбарт 
байршуулж олон нийтэд ил тод 
мэдээллийг хүргэсэн.  Дэрэн сумын 
Газрын даамлын сул орон тоог 
Төрийн албаны хуулийн дагуу  
нөхсөн. 8 ажлын байранд Төрийн 
албаны зөвлөлийн 2020 оны 3 
дугаар сарын 12-ны өдрийн 01 тоот 
зөвлөмжийн 2.1 дэх хэсгийн дагуу 
хамтран ажиллах гэрээ байгуулан 
түр орлон гүйцэтгэгчээр 8 хүнийг 
томилон ажиллуулж байна. Цаг 
үеийн нөхцөл байдлын улмаас 
төрийн албаны шалгалт 
зарлагдахгүй, хойшлогдож байна.  
Мөн 4 албан хаагчдын зэрэг дэвийн 
ахиулж, 3 албан хаагчдад зэрэг дэв 
шинээр олгуулах хүсэлтийг ТАСЗ-д 
тавьж шийдвэрлүүлсэн. 

8.1.1 

Албан хаагчдын 
сургалт, мэдлэг 
чадварыг дээшлүүлэх 
төлөвлөгөө 
боловсруулж 
хэрэгжүүлэх 

- 

Сургалтад 
хамрагдсан 

албан хаагчдын 
тоо 

25 25 

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 
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/www.dundgovi.gov.mn/-нд болон 
мэдээллийн самбарт ил тод 
байршуулсан. Тайлант хугацаанд 
нийт албан хаагчдын 90 хувь нь 
буюу 25 албан хаагч төлөвлөгөөний 
дагуу сургалтуудад цахимаар 
хамрагдсан байна.   

8.1.2 

Ажилтнуудын ажиллах 
нөхцөл нийгмийн 
баталгааг хангах 
төлөвлөгөөг 
боловсруулж 
хэрэгжүүлэх 

- 
Гүйцэтгэлийн 

хувь 
97  90 

Байгууллагын “Төрийн албан 
хаагчийн ажиллах нөхцөл, нийгмийн 
баталгааны хөтөлбөрийг 
хэрэгжүүлэх 2021 оны 25 заалт 
бүхий төлөвлөгөөг боловсруулж 
байгууллагын даргаар 2021 оны 03 
дугаар сарын 16-ны өдөр 
батлуулсан. Хагас жилийн 
байдлаар дундаж хувь 98, хугацаа 
болоогүй 5 заалт, үнэлэх боломжгүй 
1 заалт байгаа ба хэрэгжилтийг 
2021 оны 06 дугаар сарын 15-ны 
өдөр файлаар ГЗБГЗЗГ-ын ахлах 
мэргэжилтэн С.Ганцэцэгт 
хүргүүлсэн.  

100 

Стратеги төлөвлөгөөний зорилго 9.  “Байгууллагын ил тод байдлыг хангах, үйлчилгээний стандартыг сахих, авилгаас ангид байх цогц арга 
хэмжээг хэрэгжүүлнэ.” 

9.1.1 

Зорилт 9.2 
Байгууллагын үйл 
ажиллагааны ил тод, 
нээлттэй байдлыг 
хангаж, тайлан мэдээг 
холбогдох газарт 
хүргүүлэх 

- 
Гүйцэтгэлийн 

хувь 
100  90 

Тайлант хугацаанд байгууллагын 
үйл ажиллагааны нээлттэй байдлыг 
хангаж хэвлэл мэдээлэл, олон 
нийтийн цахим сүлжээгээр 47 
мэдээ, мэдээллийн самбарт 11 
мэдээ мэдээллийг оруулан 
шинэчилсэн байна. Хугацаа 
хоцорсон тайлан мэдээ байхгүй ба 
хугацаанд нь холбогдох газарт 
хүргүүлсэн. 
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9.1.2 

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

- Мэдээллийн тоо 150 150 

Байгууллагын цахим хуудас болон  
facebook дахь хуудас /Дундговь 
аймгийн Газрын харилцаа, барилга, 
хот байгуулалтын газар/, Дундговь 
аймгийн нэгдсэн веб хуудас 
/www.dundgovi.gov.mn/-аар 
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салбарын үйл ажиллагаатай 
холбоотой цаг үеийн мэдээ, 
мэдээлэл, шторкоор мэдээлэл өгч 
сурталчилж байна. Хэвлэл 
мэдээлэл, олон нийтийн цахим 
сүлжээгээр 47 мэдээ, мэдээллийн 
самбарт 11 мэдээ мэдээллийг 
оруулан шинэчилсэн байна. 

9.1.3 

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 

- 
Тайланг 

хүргүүлэх 

Тайланг 
холбогдох 
газруудад 

хүргүүлсэн. 

Хууль тогтоомжийг 
хэрэгжүүлж, хийсэн 
ажлын тайланг 
ХЭЗХ-т хүргүүлсэн 
байна 

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 тушаалтнууар 
хянуулж, тус байгууллагын даргаар 
батлуулсан. Төлөвлөгөөний хагас 
жилийн хэрэгжилтийг 2021 оны 06 
дугаар сарын 17-ны өдрийн 3/266 
дугаар албан бичгээр ГЗБГЗЗГ-т 
болон аймгийн ЗДТГ-т хүргүүлсэн. 

100 

 
 
 
 

9.1.4 

Шилэн дансны тухай 
хуулийн хэрэгжилтийг 
хангах 

- 2 удаа 
Тухай бүр 

мэдээллийг 
шинэчилсэн. 

2 

Шилэн дансанд байгууллагын 2020 
оны санхүүгийн тайлан, аудитын 
дүгнэлт, 2021 оны батлагдсан төсөв 
болон бусад холбогдох мэдээллийг 
цаг тухайд нь бүрэн оруулж 
ажиллаж байна. 

100 

Стратеги төлөвлөгөөний зорилго 10.  “Байгууллагын архивын стандарт орчныг сайжруулах” 

10.1 

Зорилт 10.1 Архив, 
албан хэрэг хөтлөлтийн 
үйл ажиллагааг эрхэлж, 
тайлан мэдээг 
хугацаанд нь холбогдох 
газарт хүргүүлэх 

- 
Гүйцэтгэлийн 

хувь 
100 100 

Архив, албан хэрэг хөтлөлтийн үйл 
ажиллагааг стандартын дагуу 
эрхэлж тайлан мэдээг хугацаанд нь 
холбогдох газарт хүргүүлж байна. 

100 

10.1.
1 

Ирсэн албан бичиг, 
өргөдөл, гомдлыг 

- 
Ирүүлсэн албан 

бичгийн тоо 
2020 онд 834 
албан бичиг, 

Албан бичгийг 
тухай бүр 

Ирсэн албан бичиг, өргөдөл 
гомдлыг байгууллагын удирдлагад 

100 



бүртгэх, танилцуулах, 
хуваарилах, 
шийдвэрлэлтийн 
байдалд хяналт тавих 

өргөдөл, 
гомдол хүлээн 
авсан. 

хуваарилсан байна. танилцуулж өдөрт нь холбогдох 
албан тушаалтанд шилжүүлж, 
шийдвэрлэлтэд хяналт тавин 
ажиллаж байна. 290 албан бичиг 
ирсний 82 хариутай бичгийг 
хяналтад авч хугацаанд нь 
шийдвэрлэж хариуг хүргүүлсэн. 
Хугацаа хоцорсон албан бичиг 
байхгүй. 264 албан бичиг явуулсан 
байна. 

10.1.
2 

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 ирүүлсэн өргөдөл, 
гомдлыг төрийн байгууллагын 
дотоод үйл ажиллагааны 
удирдлагын нэгдсэн систем болох 
erp програмд бүртгэж хяналт тавин 
ажиллаж байна. Иргэдээс 171 
өргөдөл гомдол ирсний 129 
өргөдлийг хуулийн хугацаанд 
шийдвэрлэсэн ба 42 өргөдлийн 
шийдвэрлэх хугацаа болоогүй 
судалгааны шатанд байна.  

70 

10.1.
3 

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 1 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. 

100 

Дундаж хувь 76,6 
Хугацаа болоогүй 5 арга хэмжээ 



 
 
 
 


