
 
 

ДУНДГОВЬ АЙМГИЙН ГАЗРЫН ХАРИЛЦАА, БАРИЛГА, ХОТ БАЙГУУЛАЛТЫН ГАЗРЫН 
2021 ОНЫ ГҮЙЦЭТГЭЛИЙН ТӨЛӨВЛӨГӨӨНИЙ ХЭРЭГЖИЛТ 

НЭГ. БОДЛОГЫН БАРИМТ БИЧИГТ ТУСГАГДСАН ЗОРИЛТ, АРГА ХЭМЖЭЭ 

Д/д 

Стратеги төлөвлөгөө 
болон үндэслэж 

байгаа бусад 
бодлогын баримт 

бичиг, хууль тогтоомж 

Төсөв 
Шалгуур 
үзүүлэлт 

Суурь түвшин Зорилтот түвшин 

 

Хүрсэн түвшин 

буюу хэрэгжилт 

/хүрээгүй бол тайлбар/ 

 

Гүйцэтгэ

лийн 

 хувь 

1.3. ГАЗАР ЗОХИОН БАЙГУУЛАЛТ 

1.3.1 Газар зохион байгуулалтын төлөвлөгөөг боловсруулж, хэрэгжүүлэх 

1.3.1.1 Улсын газар зохион 
байгуулалтын ерөнхий 
төлөвлөгөөний 2021 оны 
хэрэгжилтийг гаргаж 
ГЗБГЗЗГ-т хүргүүлэх 

Үйл 
ажиллагаа 

 Хэрэгжилтийн 
тайлан-1 

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

Жилийн эцэст: Улсын 

газар зохион 
байгуулалтын ерөнхий 
төлөвлөгөөний 2021 оны 
хэрэгжилтийг гаргаж, 
ГЗБГЗЗГ-т хугацаанд нь 
хүргүүлсэн байна. 

Улсын газар зохион байгуулалтын 
ерөнхий төлөвлөгөөний 2021 оны 
хэрэгжилтийг ГЗБГЗЗГ-т 2021 оны 12 
дугаар сарын 10-ний өдрийн 1/497 тоот 
албан бичгээр болон цахимаар 
хүргүүлсэн. 
 

100 

1.3.1.2 Аймгийн газар зохион 
байгуулалтын ерөнхий 
төлөвлөгөөнөөс 2021 
онд авч хэрэгжүүлэх 
арга хэмжээг 
тодорхойлж сумын 
тухайн жилийн газар 
зохион байгуулалтын 
төлөвлөгөөнд тусгуулан, 
хэрэгжүүлэх ажлыг 
зохион байгуулах 
 

Үйл 
ажиллагаа 

Аймгийн бүх 
сумдын 2021 оны 
газар зохион 
байгуулалтын  
төлөвлөгөөнд 
туссан арга 
хэмжээ, түүний 
хэрэгжилт 

- Эхний хагас жилд: 

Сумын 2021 оны газар 
зохион байгуулалтын 
төлөвлөгөөнд аймгийн 
ГЗБЕТ-ний холбогдох арга 
хэмжээ тусгагдсан байна. 
Жилийн эцэст: Сумын 

2021 оны газар зохион 
байгуулалтын 
төлөвлөгөөнд тусгасан 
аймгийн ГЗБЕТ-ний 
холбогдох арга хэмжээний 
хэрэгжилтийн тайланг 
баталгаажуулж тус оны 
12-р сарын 20-ны дотор 
ГЗБГЗЗГ-т хүргүүлсэн 
байна. 

Тус аймгийн 5 суманд бэлчээрийн усан 
хангамжийг сайжруулах, 7 суманд 
бэлчээрийг хортон мэрэгчидтэй тэмцэх, 
4 суманд отрын бүс нутаг тогтоох, 
Сайхан-овоо суманд мал ванндлага, 
автозамын гүүр, усалгаатай тариалан 
зэрэг 5 арга хэмжээг 7 сумын 2021 оны 
газар зохион байгуулалтын 
төлөвлөгөөнд тусгасан бөгөөд аймгийн 
ГЗБЕТ-ний хэрэгжилтийг гаргаж тайланг 
2021 оны 12 дугаар сарын 20-ны дотор 
хүргүүлэхээр ажиллаж байна.  

100 

1.3.1.3 Сумын нутаг дэвсгэрийн 
хөгжлийн төлөвлөгөөний 

Үйл 
ажиллагаа 

Сумын нутаг 
дэвсгэрийн 
хөгжлийн 

15 сумын нутаг 
дэвсгэрийн 
хөгжлийн 

Жилийн эцэст:  

Сумын нутаг дэвсгэрийн 
хөгжлийн төлөвлөгөөний 

Сумын нутаг дэвсгэрийн хөгжлийн 
төлөвлөгөөний хэрэгжилтийг 15 сумдаас 
авч нэгтгэн хэрэгжилтийг гаргаж 2021 

100 



 
 

хэрэгжилтийг ГЗБГЗЗГ-т 
хүргүүлэх 

төлөвлөгөөний 
хэрэгжилийг 
гаргаж ГЗБГЗЗГ-т 
хүргүүлсэн 
байна. 

төлөвлөгөө 
батлагдсан. 

хэрэгжилтийг холбогдох 
журмын дагуу гаргаж, 
ГЗБГЗЗГ-т хүргүүлсэн 
байна. 

оны 12 дугаар сарын 10-ны өдрийн 1/498 
тоот албан бичгээр хүргүүлсэн.  

1.6. АРХИВ, МЭДЭЭЛЛИЙН ТӨВ 
1.6.1 Архивын баримтыг цахимжуулан, цахим мэдээллийн сан үүсгэх 

1.6.1.1 Архивын баримтыг 
цахимж хэлбэрт 
шилжүүлж, цахим 
мэдээллийн сан үүсгэх 

Үйл 
ажиллагаа 

Байгууллагын 
архивын 27 
хадгаламжийн 
нэгж 
цахимжуулна. 

2020 онд 61 
хадгаламжийн 
нэгжийн 14641 
хуудас баримт 
цахимжсан. 

Эхний хагас жилд: 

Байгууллагын архивт 
хүлээн авсан 27 
хадгаламжийн нэгжийг 
цахимжуулан архивын 
мэдээллийн санд 
холбоно. 
Жилийн эцэст: - 

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 

1.7. ХОТ БАЙГУУЛАЛТ 
1.7.1.1 “Монгол Улсын хүн амын 

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

Үйл 
ажиллагаа 

1 удаагийн 
хэлэлцүүлэг 

хийсэн байна. 

- Эхний хагас жилд: 

Хэлэлцүүлэг хийж, 
хамтран ажилласан 
байна. 

“Монгол улсын хүн амын нутагшилт, 
суурьшлын хөгжлийн ерөнхий төсөл” 
боловсруулахад шаардлагатай мэдээ 
мэдээлэл, суурь судалгаануудыг 
Барилгын хөгжлийн төвийн Хүн амын 
нутагшилт, бүс нутгийн судалгаа, 
төлөвлөлтийн хэлтэст тухай бүрт 
хүргүүлэн ажилласан. Төслийн хүрээнд 
тус онд орон нутагт хэлэлцүүлэг зохион 
байгуулагдаагүй болно. 

100 

1.8. ХОТ БАЙГУУЛАЛТЫН КАДАСТР 

1.8.1.1 Бүх сумын барилга 
байгууламжийн 

Үйл 
ажиллагаа 

14 сумын барилга Аймгийн төвийн 
сумын барилга 

14 сумын барилгын 
мэдээллийг хот 

Аймгийн төвийн 280 барилга, 
байгууламжийн мэдээллийг хот 

100 



 
 

мэдээллийг хот 
байгуулалтын 
кадастрын мэдээллийн 
санд бүртгэх ажлыг 
зохион байгуулах 

орон 
нутгийн 
төсвийн 
хөрөнгө 

оруулалт 
 

байгууламж, 
тохижилт ногоон 
байгууламж, 
инженерийн дэд 
бүтцийн 
мэдээллийг 
мэдээллийн санд 
бүртгэсэн. 

байгуулалтын кадастрын 
мэдээллийн санд 
бүртгэсэн байна.  
 

байгуулалтын кадастрын мэдээллийн 
санд бүртгэсэн. Мөн 14 сумын 381 
барилга, байгууламжийн мэдээллийг 
цаасан байдлаар бүрдүүлсэн. 

1.8.1.2 Хот байгуулалтын 
кадастрын мэдээллийн 
санд ашиглах 1:1000 
масштабтай байр зүйн 
зургийн мэдээллийн 
сангийн өгөгдөлд тухай 
бүр өөрчлөлт, 
шинэчлэлтийг оруулах  

Үйл 
ажиллагаа 

урсгал 
зардал 

 

2021 оны 
мэдээллийн 

сангийн өгөгдөл 
 

2020 онд аймгийн 
төвийн сумын 
тохижилт ногоон 
байгууламж, 
инженерийн шугам 
сүлжээ, замын тоон 
мэдээллийг хот 
байгуулалтын  
кадастрын 
мэдээллийн сантай 
холбосон. 

Барилга байгууламж, 
ногоон байгууламж, явган 
хүний зам, талбай, дугуйн 
зам, дурсгалын хөшөө, 
баримал, усан оргилуур, 
гудамж талбайн 
гэрэлтүүлэг, авто зогсоол, 
ус хангамж, ариутгах 
татуурга, дулаан 
хангамжийн шугам 
сүлжээ, цахилгааны 
шугам, авто замын 
өгөгдөлд өөрчлөлт, 
шинэчлэлтийг оруулах, 
2020 он хүртэл хийгдсэн 
.dwg өргөтгөлтэй файлыг 
стандартын дагуу .shp 
файлд хөрвүүлж 
мэдээллийн санд 
оруулсан байна. 

Аймгийн төв болон бусад суурин газар 
шинээр байгуулагдсан дулаан 
дамжуулах 2.1 км, цэвэр ус дамжуулах 
4,5 км, бохир ус дамжуулах 6,8 км, 
цахилгаан дамжуулах 3,2 км шугам, 16 
барилга байгууламж, нийт 27 обьектын 
гүйцэтгэлийн зургийг холбогдох 
стандартад нийцүүлэн мэдээллийн санд 
оруулан баяжуулсан. 
 

100 

 

  



 
 

ХОЁР. ТӨРИЙН ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ЧАНАР, ХҮРТЭЭМЖИЙГ САЙЖРУУЛАХ ЗОРИЛТ, АРГА ХЭМЖЭЭ 

Д/д 

Стратеги төлөвлөгөө 
болон үндэслэж байгаа 
бусад бодлогын баримт 
бичиг, хууль тогтоомж 

Төсөв 
Шалгуур 
үзүүлэлт 

Суурь түвшин Зорилтот түвшин 
Хугацаа         

/I-IV улирал/ 
Хариуцах 

нэгж 

2.1. ГЕОДЕЗИ, ЗУРАГ ЗҮЙ 
2.1.1 Монгол Улсын нутаг дэвсгэрт зохицсон байрлал, өндрийн нэгдсэн сүлжээ байгуулж зураглалын үндэслэлээр хангах 

2.1.1.1 Геодезийн байнгын цэг, 
тэмдэгтийн цахим санг 
хөтлөх 

Үйл 
ажиллагаа 

531 Геодезийн цэг, 
тэмдэгтийн 
мэдээллийн 
санг шинэчилж, 
2020 онд 
мэдээллийн 
санг цахимаар 
түгээх 
тогтолцоог 
бүрдүүлсэн. 

Эхний хагас жилд: 

Геодезийн байнгын цэг, 
тэмдэгтийн цахим 
мэдээллийн санд нэвтрэх 
эрхийг хүлээн авч, цахим 
сангийн мэдээллийг 
шинэчилсэн байна. 
Жилийн эцэст: 2021 оны 

цэг, тэмдэгтийн тооллогын 
дүнг цахим санд оруулсан 
байна. 

Цэг тэмдэгтийн цахим мэдээллийн 
санд оруулсан өөрийн аймгийн цэг 
тэмдэгтийн мэдээллийг тулган 
шалгаж 2021 оны цэг тэмдэгтийн 
тооллогын мэдээллийг оруулсан. 

100 

2.1.1.2 Геодезийн байнгын цэг, 
тэмдэгтийг хадгалах, 
хамгаалах, тооллого хийх, 
нөхөн сэргээх  

Үйл 
ажиллагаа 

Геодезийн 
байнгын цэг, 
тэмдэгтийн 
хадгалалт, 
хамгаалалт, 
тооллого хийх, 
нөхөн сэргээх 
ажлыг зохион 
байгуулсан 
байна. 

2019 онд 
Газрын даргын 
А/291 дугаар 
тушаалаар 
“Геодезийн 
байнгын цэг, 
тэмдэгтийг 
хадгалах, 
хамгаалах, 
нүүлгэн 
шилжүүлэх” 
журмыг 
баталсан. 

Геодезийн байнгын цэг, 
тэмдэгтийн тооллогыг хийж, 
тооллогын тайланг журамд 
заасан хугацаанд ГЗБГЗЗГ-
т хүргүүлсэн байна. 

Байгууллагын даргын баталсан 
удирдамжийн дагуу цэг тэмдэгт 
тоолох ажлыг 2021 оны 10 дугаар 
сарын 24-ний өдрөөс 11 дүгээр сарын 
10-ны өдрийн хооронд зохион 
байгуулж үр дүнг 2021 оны 12 дугаар 
сарын 07-ны өдрийн 1/486 тоот албан 
бичгээр хүргүүлсэн. 

100 

2.1.1.3 GNSS-ийн байнгын 
ажиллагаатай суурин 
станцын хэвийн ажиллагааг 
хангах 

Үйл 
ажиллагаа 

GNSS-ийн 
байнгын 
ажиллагаатай 
станцын 
тасралтгүй 
ажиллагааг 
хангасан байх 
Бодит агшны 
хэмжилтэнд 

Улсын төсвөөр 
38, УБ хотын 
төсвөөр 5 
станцыг 2013-
2017 оны 
хооронд 
суурилуулсан. 
2019 онд GNSS-
ийн байнгын 

Эхний хагас жилд:  

GNSS-ийн байнгын 
ажиллагаатай станцын 
тасралтгүй хэвийн 
ажиллагааг ханган 
ажилласан байна.  
Станцын бодит агшны 
хэмжилтийн засварыг 
дамжуулалтыг 2 удаагийн 

Тус аймгийн ДУА1 GNSS-ийн байнгын 
ажиллагаатай станцын бодит агшны 
хэмжилтэд хяналт хийх ажлыг 
2021.06.07, 2021.10.01, 2021.12.05-ны 
өдөр, ДУА2 GNSS-ийн байнгын 
ажиллагаатай станцын бодит агшны 
хэмжилтэд хяналт хийх ажлыг 
2021.10.02, 2021.12.02-ны өдөр тус 
тус хийж гүйцэтгэсэн. Бодит агшны 

100 



 
 

хяналт тавьсан 
байх  
Хяналтын 4 
удаагийн 
хэмжилтийг 
хийсэн байж, 
хүргүүлсэн 
байх 

ажиллагаатай 
38 станцын 
өгөгдлийг 
хадгалах, 
дамжуулах, 
нэгтгэн бодох, 
дүн шинжилгээ 
хийх тогтолцоо 
бүрдүүлсэн. 
2020 онд GNSS-
ийн байнгын 
ажиллагаатай 
станцын 
удирдлагын 
програм 
хангамжийг 
шинэчилж, 
хэрэглээнд 
нэвтрүүлсэн. 

хэмжилтээр хяналт тавина. 
Хяналтын хэмжилтийн үр 
дүнг улирал тутамд 
ГЗБГЗЗГ-т хүргүүлнэ. 
Жилийн эцэст:  

Өөрийн аймгийн GNSS-ийн 
байнгын ажиллагаатай 
станцын тасралтгүй хэвийн 
ажиллагааг ханган 
ажилласан байна.  
Станцын бодит агшны 
хэмжилтийн засварыг 
дамжуулалтыг 2 удаагийн 
хэмжилтээр хяналт тавьна. 
Хяналтын хэмжилтийн үр 
дүнг улирал тутамд 
ГЗБГЗЗГ-т хүргүүлсэн 
байна. 

хэмжилтийг аймгийн төвд байрлах 
гравиметр, GPS-ийн сүлжээний 0039, 
6037, 1054, 1034, 6224, Эрдэнэдалай 
сумын ГХГЗЗГ-6032, Пц-2, Пц-3 
цэгүүдэд гүйцэтгэсэн. Үр дүнгээс 
үзэхэд байнгын ажиллагаатай 
станцын бодит агшны хэмжилт нь 
хойд тийш 0.014-0.036 метр, баруун 
тийш 0.063-0.076 метр, өндрийн хувьд 
0.058-0.170 метрийн зөрүүтэй хэмжиж 
байна. Хэмжилтийн тайланг 
2021.06.15, 2021.10.02, 2021.12.08-ны  
өдөр тус тус ГЗБГЗЗГ-т хүргүүлсэн.  

2.1.2 Жижиг, дунд, том масштабын /газар дээрх болон доорх биетийн/ байр зүйн тоон зургаар хангах 

2.1.2.1 Том масштабын байр зүйн 
тоон зургийн шинэчлэлтийг 
хөтөлж, мэдээллийн санг 
хөтөлсөн тайланг ГЗБГЗЗГ-т 
журамд заасан хугацаанд 
хүргүүлсэн байх 

Үйл 
ажиллагаа 

Аймаг, сумын 
төвийн 1:1000-
ны масштабтай 
байр зүйн 
зургийн 
мэдээллийн 
сангийн 
шинэчлэлт 
хийгдсэн байна 
 

Шинэчлэлт 
өөрчлөлтийг 
192.168.10.37 
сервер дээр 
хөтөлж байна. 
21 аймаг, 
нийслэлийн 
2020 оны эхний 
хагас жилд 
шинэчлэлт 
баяжуулалт 
хийсэн тайланг 
2020 оны 07 
дугаар сарын 
01-ний өдрийн 
дотор хүлээн 
авч зохих 
журмын дагуу 
АМТ-д 
хүлээлгэн 
өгсөн. 

Эхний хагас жилд:  

Сумын төвийн 1:1000-ны 
масштабтай байр зүйн 
зургийн мэдээллийн 
сангийн шинэчлэлтийг 
хөтөлсөн байна. 
Мэдээллийн санг хөтөлсөн 
тайланг ГЗБГЗЗГ-т журамд 
заасан хугацаанд 
хүргүүлсэн байна. 
Сүүлийн хагас жилд:  

Сумын төвийн 1:1000-ны 
масштабтай байр зүйн 
зургийн мэдээллийн 
сангийн шинэчлэлтийг 
хөтөлсөн байна. 
Мэдээллийн санг хөтөлсөн 
тайланг ГЗБГЗЗГ-т журамд 
заасан хугацаанд 
хүргүүлсэн байна.  

2021 онд аймгийн төв болон бусад 
суурин газар шинээр байгуулагдсан 
дулаан дамжуулах 2.1 км, цэвэр ус 
дамжуулах 4,5 км, бохир ус 
дамжуулах 6,8 км, цахилгаан 
дамжуулах 3,2 км шугам, 16 барилга 
байгууламж, нийт 27 обьектын 
гүйцэтгэлийн зургийг холбогдох 
стандартад нийцүүлэн мэдээллийн 
санд оруулан баяжуулсан. Тайланг 
2021 оны 12 дугаар сарын 08-ны 
өдрийн 1/487 тоот албан бичгээр 
хүргүүлсэн. 
 

100 



 
 

2.2. СУУРЬ СУДАЛГАА, МОНИТОРИНГ 
2.2.1 Газрын төлөв байдал, чанарын хянан баталгааг эрхлэх, үйл ажиллагааг цахим хэлбэрт шилжүүлэх, олон нийтийг мэдээллээр хангах 

2.2.1.1 Газрын төлөв байдал, 
чанарын хянан баталгааны 
мониторингийн цахим 
системийг үйл 
ажиллагаандаа тогтмол 
ашиглах 

Үйл 
ажиллагаа 

Вэбэд 
суурилсан 
Мониторингийн 
цахим 
системийн 
хэвийн үйл 
ажиллагаа 

Засгийн газрын 
2020 оны 110 
дугаар 
тогтоолоор 
цахим систем 
үйл 
ажиллагаанд 
нэвтэрсэн  

Эхний хагас жилд: Цахим 

системийн хэвийн 
ажиллагааг хангаж, үйл 
ажиллагаандаа тогтмол 
ашигласан байна. 
Жилийн эцэст: Цахим 

системийн хэвийн 
ажиллагааг хангаж, үйл 
ажиллагаандаа тогтмол 
ашигласан байна. 

Газрын төлөв байдал, захиалгат 
хянан баталгааны ажлыг гүйцэтгүүлэх 
талаар иргэн, ААН байгууллагуудад 
мэдэгдэх хуудсыг тарааж, 2021 онд 
нийт 85 нэгж талбарт газрын төлөв 
байдал, чанарын захиалгат хянан 
баталгааны ажлыг гүйцэтгүүлэн 
газрын мониторингийн цахим системд 
тайланг баталгаажуулсан.  

100 

2.2.1.2 Газрын төлөв байдал, 
чанарын төлөвлөгөөт хянан 
баталгааны үйл ажиллагааг 
цахим хэлбэрээр гүйцэтгэх 

Үйл 
ажиллагаа 

Цахим 
системээр 
хэрэглээнд 
гаргасан 
дүгнэлт, 
мэдээллийн 
тоогоор 

2020 онд 
“Бэлчээрийн 
болон хот, 
суурин газрын 
мониторингийн 
үндэсний 
сүлжээний 54 
цэгт газрын 
төлөв байдал, 
чанарын улсын 
хянан 
баталгааны 
ажил”-ыг зохион 
байгуулсан.  

Эхний хагас жилд: Газрын 

төлөв байдал, чанарын 
улсын хянан баталгааны 
ажлын үр дүнг Газар зохион 
байгуулалтын үйл 
ажиллагаанд ашигласан 
байна. 
Жилийн эцэст: Газрын 

төлөв байдал, чанарын 
улсын хянан баталгааны 
ажлын үр дүнг Газар зохион 
байгуулалтын үйл 
ажиллагаанд ашигласан 
байна. 

Улсын хэмжээнд хийгдэж буй 
бэлчээрийн болон хот, суурин газрын 
мониторингийн үндэсний сүлжээний 
тус аймагт байгуулах 54 цэгт  газрын 
төлөв байдал, чанарын улсын хянан 
баталгааны ажлыг Геомастер ХХК  
гүйцэтгэн 2021 оны 11 дүгээр сарын 
25-ны өдөр ГЗБГЗЗГ-т хүлээлгэн 
өгсөн. 2021 онд хот тосгон бусад 
суурин газрын 6, бэлчээрийн газрын 1 
дүгнэлт цахим системд баталгаажиж, 
газар зохион байгуулалтын үйл 
ажиллагаанд ашиглаж байна.   

100 

2.3. ГАЗАР ЗОХИОН БАЙГУУЛАЛТ 
2.3.1 Газар зохион байгуулалт, хот төлөвлөлтийн цахим системийн хэвийн үйл ажиллагааг хангах, хэрэглээнд нэвтрүүлэх 

2.3.1.1 Газар зохион байгуулалт, хот 
төлөвлөлтийн цахим системд 
хууль тогтоомжийн дагуу 
тогтоосон хамгаалалтын бүс, 
зурвас газрын аймгийн 
хэмжээний мэдээллийн сан 
бүрдүүлэх ажлыг зохион 
байгуулах 

Үйл 
ажиллагаа 

Системд орж, 
баталгаажсан 
байдал 

Газар зохион 
байгуулалт, хот 
төлөвлөлтийн 
цахим систем 

Эхний хагас жилд: Газар 

зохион байгуулалт, хот 
төлөвлөлтийн цахим 
системд төсөл үүсгэн, хууль 
тогтоомжийн дагуу аймаг, 
нийслэлийн хэмжээнд 
тогтоосон хамгаалалтын 
бүс, зурвас газрын 
судалгааг хийж, тоон 
мэдээллийг цуглуулан 
цахим системийн 
шаардлагад нийцсэн загвар 

Газар зохион байгуулалт, хот 
төлөвлөлтийн цахим системд төсөл 
үүсгэн, хууль тогтоомжийн дагуу 
аймаг, сумын хэмжээнд тогтоосон 
хамгаалалтын бүс, зурвас газрын 
судалгааг гаргаж, тоон мэдээллийг 
цуглуулан  мэдээллийн сан үүсгэсэн. 

 

100 



 
 

*.shp файлд оруулж 
бэлдсэн байна.  
Жилийн эцэст: Газар 

ашиглалтын хамгаалалтын 
бүс, зурвас газрын аймаг, 
нийслэлийн хэмжээний 
мэдээллийг бүрдүүлж, 
газар зохион байгуулалт, 
хот төлөвлөлтийн 
мэдээллийн санд оруулж 
дууссан байна. 

2.3.1.2 Монгол Улсын иргэнд 2021 
онд өмчлүүлэх газрын 
хэмжээ, байршил, 
зориулалтын аймгийн ИТХ-
ын саналыг Газар зохион 
байгуулалт, хот 
төлөвлөлтийн цахим системд 
оруулах 

Үйл 
ажиллагаа 

ИТХ-аар 
хэлэлцэгдэж, 
мэдээллийн 
санд тусдаа 
төсөл 
хэлбэрээр орж 
баталагдсан 
төсөл. 

Сумын тухайн 
жилийн газар 
зохион 
байгуулалтын 
төлөвлөгөөний 
төсөл үүссэн. 

Эхний хагас жилд: Монгол 

Улсын иргэнд 2021 онд 
өмчлүүлэх газрын хэмжээ, 
байршил, зориулалтын 
аймгийн ИТХ-ын саналыг 
Газар зохион байгуулалт, 
хот төлөвлөлтийн цахим 
системд оруулж, 
баталгаажуулсан байна. 

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 саналыг 
Газар зохион байгуулалт, хот 
төлөвлөлтийн цахим системд оруулж 
баталгаажуулсан.  

100 

2.3.1.3 Сумын газрын даамлуудад 
Газар зохион байгуулалт, хот 
төлөвлөлтийн цахим 
системийн танхимын сургалт 
зохион байгуулах 

Үйл 
ажиллагаа 

Танхимын 1 
сургалт 

Танхимаар 2 
сургалт 
хийгдсэн 

Жилийн эцэст: Нийт сумын 

Газрын даамлуудыг 
хамруулсан Газар зохион 
байгуулалт, хот 
төлөвлөлтийн цахим 
системийн танхимын 
сургалтыг зохион 
байгуулсан байна. 

Сумын газрын даамлуудад Газар 
зохион байгуулалт, хот төлөвлөлтийн 
цахим системийн танхимын сургалтыг 
ГЗБГЗЗГ-ын мэргэжилтэн 
Э.Баянжаргал  2021 оны 10 дугаар 
сарын 29-31-ний өдрүүдэд зохион 
байгуулж, холбогдох мэргэжилтэн 
болон сумдын газрын даамлууд бүрэн 
хамрагдсан. 

100 

2.3.2 Нийгэм, эдийн засгийн цахим системийг хэрэглээнд нэвтрүүлэх, мэдээллийн сан бүрдүүлэх 

2.3.2.1 Нийгэм, эдийн засгийн цахим 
системийг хэрэглээнд 
нэвтрүүлэх, өвөлжөө, 
хаваржааны нэгж талбараар 
малчин өрхийн хүн ам, малын 
тоо толгойн мэдээллийг 
бүрдүүлэх, мэдээлэл оруулах 
ажлыг зохион байгуулах. 

Үйл 
ажиллагаа 

Батлагдсан 
журмын дагуу 

Сумын нутаг 
дэвсгэрийн 
төлөвлөгөө 
хийгдсэн 
сумдын 
өвөлжөө, 
хаваржааны 
мэдээлэл 
бүрдсэн. 

Эхний хагас жилд: Нийгэм, 

эдийн засгийн цахим 
системийг хэрэглээнд 
нэвтрүүлж, мэдээллийн сан 
үүсгэсэн байна. 
Жилийн эцэст: Нийгэм, 

эдийн засгийн цахим 
системд шинээр мэдээлэл 
оруулж, мэдээллийн санг 
хөтөлж, байнгын 
хэрэглээнд ашиглуулсан 
байна. 

Үндэсний статистикийн хорооноос 
ирүүлсэн малчдын тоо, малын тоог 
газрын кадастрын мэдээллийн 
сангийн өвөлжөө, хаваржааны нэгж 
талбарын мэдээлэлтэй холбох ажил 
ГЗБГЗЗГазрын ОЗМТХ-т хийгдсэн. 

100 



 
 

2.4. КАДАСТР 
2.4.1 Газрын кадастрын мэдээллийн нэгдсэн санг хэрэглээнд нэвтрүүлэх 

2.4.1.1 Газрын кадастрын 
мэдээллийн сангийн нэгдсэн 
системийн үйл ажиллагаанд 
тоон гарын үсгийг нэвтрүүлэх 

Үйл 
ажиллагаа 

Системийн 
хэрэглэгчид 

Газрын 
кадастрын 
мэдээллийн сан 

Жилийн эцэст: Газрын 

кадастрын мэдээллийн 
сангийн нэгдсэн системийн 
үйл ажиллагаанд тоон 
гарын үсгийг нэвтрүүлсэн 
байна. 

Газрын кадастрын мэдээллийн 
сангийн нэгдсэн системийн үйл 
ажиллагаанд тоон гарын үсгийг 
хэрэглээнд нэвтрүүлээд байна. 
Мэргэжилтэн болон сумдын газрын 
даамлуудад тоон гарын үсгийн 
хэрэглээний талаар сургалт зохион 
байгуулсан. 

100 

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

Үйл 
ажиллагаа 

Системийн 
хэрэглэгчид 

Газрын 
кадастрын 
мэдээллийн сан 

Газрын кадастрын 
мэдээллийн сангийн 
нэгдсэн системд нэгж 
талбарын цахим хувийн 
хэргийг холбогдох журмын 
дагуу бүртгэж, Улсын 
бүртгэлд бүртгэсэн байна. 

Газрын кадастрын мэдээллийн 
сангийн нэгдсэн системд аймгийн 
хэмжээнд 3979 нэгж талбар дээр  
цахим хувийн хэргийг  үүсгэж, улсын 
бүртгэлийн хэлтсээс “Э” болон ”А” 
дугаар авч улсын бүртгэлд 
бүртгүүлсэн. 

100 

2.4.1.3 Газар өмчлөх, эзэмших, 
ашиглах эрхтэй холбоотой 
хүсэлтийг зөвхөн Газрын 
кадастрын мэдээллийн санд 
бүртгэж баталгаажуулах 

Үйл 
ажиллагаа 

Системд 
бүртгэгдсэн 

өргөдлийн тоо 

Газрын 
кадастрын 
мэдээллийн сан 

Газар өмчлөх, эзэмших, 
ашиглах эрхтэй холбоотой 
хүсэлтийг зөвхөн Газрын 
кадастрын мэдээллийн 
санд бүртгэж, 
баталгаажуулсан байна. 

Иргэн, аж ахуй нэгж, байгууллагаас 
ирсэн өргөдөл хүсэлтийг  газрын 
кадастрын мэдээллийн санд бүртгэж 
шийдвэрлэн аймаг болон сумын Засаг 
даргын захирамжаар 216 иргэн, аж 
ахуй нэгж, байгууллагад 1315.3 га 
газрыг  эзэмшүүлэн, Улсын 
бүртгэлийн  дундын мэдээллийн 
сангаар  дамжуулан  “Э” болон “А” 
дугаарыг  193 нэгж талбар дээр авч 
цаасан болон цахим архив үүсгэн 
ажилласан. Мөн Засаг даргын 
захирамжаар газар эзэмших эрхээ 
шилжүүлсэн 91 иргэн, аж ахуй 
нэгжийн 30,4 га  газрын өөрчлөлтийг  
Газрын кадастрын мэдээллийн санд  
бүртгэсэн. Өөрийн хүсэлтээр болон 2 
жил дараалан ашиглаагүй 27 иргэн аж 
ахуй нэгж байгууллагын 3,78 га 
газрын  газар эзэмших эрхийг  
аймгийн Засаг даргын захирамжаар 
хүчингүй болгож, мэдээллийн санд 
гэрээг цуцалсан. 2021 оны 10 дугаар 
сарын 01-ны өдрөөс хойш  
egazar.gov.mn сайтаас 54 иргэн газар 

100 



 
 

эзэмших эрхийн гэрчилгээ, 44 газар 
эзэмших гэрээ,  193 газрын кадастрын 
зургийг хэвлэж  авсан байна.    

2.4.1.4 Цахимаар ирсэн Газартай 
холбоотой зөрчлийг арилгах, 
холбогдох арга хэмжээг тухай 
бүр авч хэрэгжүүлэх 

Үйл 
ажиллагаа 

Хүлээн авч 
шийдвэрлсэн 
зөрчлийн тоо 

Газрын 
кадастрын 
мэдээллийн 
сангийн цахим 
систем 

Цахимаар болон гар утасны 
аппликейшнээр ирсэн 
газартай холбоотой 
зөрчлийг арилгаж, 
холбогдох арга хэмжээг 
тухай бүр авч хэрэгжүүлсэн 
байна. 

Цахимаар болон гар утасны 
аппликейшнээр тус байгууллагад 
иргэн, аж ахуй нэгж, байгууллагаас  
газартай холбоотой зөрчлийн талаар 
өргөдөл ирээгүй байна. 

100 

2.4.2 Газрын төлбөр, татварын системийг нэвтрүүлэх 

2.4.2.1 Газрын төлбөр, татварын 
системийг нэвтрүүлж, 
төлбөрийн лавлагаа, тооцоо 
нийлсэн актыг цахимаар авах 
ажлыг олон нийтэд хүргэх 

Үйл 
ажиллагаа 

Цахим 
системийн 
хэрэглээ 

Газрын төлбөр, 
татварын 
систем 

Эхний хагас жилд: Цахим 

веб системийг аймгийн 
хэмжээнд нэвтрүүлж, 
иргэдэд системийг 
сурталчилсан байна. 

Газар зохион байгуулалт, геодези, 
зураг зүйн газар нь Татварын ерөнхий 
газартай хамтран кадастрын нэгдсэн 
системийг Татварын удирдлагын 
нэгдсэн системтэй холбож дундын 
мэдээллийн санг байгуулж, уг 
системийг 2020 онд аймгийн 
хэмжээнд хэрэглээнд бүрэн 
нэвтрүүлсэн.  
Тайлант хугацаанд газрын 
харилцааны талаарх үйлчилгээ /газар 
эзэмших эрх шилжүүлэх, гэрээ 
шинэчлэх, кадастрын зураг авах, 
газар эзэмших эрхийн гэрчилгээг 
барьцаалах/ авсан газар эзэмшигч, 
ашиглагчтай газрын төлбөрийн 
тооцоо нийлж, тооцоо нийлсэн акт, 
төлбөрийн лавлагааг хувийн хэрэгт 
хавсаргасан.  
Газрын кадастрын цахим системийн 
талаарх мэдээлэл, сурталчилгаа, 
цахим системээс хэрхэн үйлчилгээ 
авах талаарх заавар, видео, шторкыг 
байгууллагын цахим хуудас 
www.dundgovi.gazar.gov.mn болон 
байгууллагын фэйсбүүк хуудсуудад 
байршуулж иргэдэд сурталчилсан. 
“Газрын цахим систем”-ийг 2021 оны 
10 дугаар сарын 01-ний өдрөөс эхлэн 
нэвтрүүлсэн.  Газрын харилцааны бүх 
төрлийн үйлчилгээ цахимжсантай 
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холбогдуулан иргэдийг цахим орчинд 
хэрхэн хандаж үйлчилгээ авах, 
кадастрын зургийг хэрхэн хэвлэх, 
газрын төлбөрөө хэрхэн төлөх, 
өөрийн эзэмшлийн газартай 
холбоотой өргөдөл хүсэлтийг хэрхэн 
илгээх талаар болон өөрийн 
өмчлөлийн газартай холбоотой 
өргөдөл хүсэлтийг хэрхэн илгээх 
талаар заавар, видео, шторкыг 
байгууллагын цахим хуудас 
www.dundgovi.gazar.gov.mn-нд 
байлшуулж, 4 төрлийн гарын авлагыг 
бэлтгэн боловсруулж иргэдийг өдөр 
бүр мэдээллээр ханган ажиллаж 
байна.  
Мөн  энэхүү цахим системээс 
үйлчилгээ авах иргэдэд зориулсан 
“Цахим мэдээллийн цэг”-ийг тус 
байгууллага дээр байгуулж иргэдэд 
түргэн шуурхай үйлчилж байна. 

2.4.2.2 Газрын төлбөр, татварын 
ногдуулалтыг Татварын 
удирдлагын нэгдсэн системд 
илгээх, уг системээс газрын 
төлбөр, татварын төлөлтийн 
мэдээллийг хүлээн авах 
ажлыг зохион байгуулах 

Үйл 
ажиллагаа 

Татварын 
удирдлагын 

нэгдсэн 
системд 
илгээсэн, 
системээс 
төлөлтийн 
мэдээлэл 

хүлээн авсан 
нэгж талбарын 

тоо  

Газрын төлбөр, 
татварын 

систем 

Эхний хагас жилд: Газрын 

төлбөр, татварын систем 
хэрэглээнд бүрэн нэвтэрч, 
хэвийн үйл ажиллагаатай 
болсон байна. 

Мэдээллийн санд өмчлөлийн 14839 
хүчинтэй нэгж талбар байгаагаас  
14789 нэгж талбарын татварын 
ногдуулалт үүсгэж 9006 татварын 
нэхэмжлэхийг үүсгэсэн.  Нийт 3,7 сая 
төгрөгийн газрын татвар ногдуулсан. 
Аймгийн хэмжээнд нийт 7047 гэрээ 
байгаагаас 6612 нэгж талбарын 
ногдуулалт үүсгэж 6359 нэгж 
талбарын нэхэмжлэлийг үүсгээд 
байна. Татвар төлөгчөөр 
бүртгэгдээгүй, регистрийн дугаар 
зөрүүтэй 253 нэгж талбарын 
нэхэмжлэх үүсээгүй байна. 
Тайлант хугацаанд орон нутгийн 
орлогод 285 сая төгрөг 
төвлөрүүлэхээс 2021 оны 11 дүгээр 
сарын 30-ны өдрийн байдлаар 298,2 
сая төгрөг төвлөрүүлсэн байна. 
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2.4.2.3 Төлбөрийн даалгавар үүсгэн 
тэмдэгтийн хураамж, 
хураамжийн ногдуулалтыг 
хийж Татварын удирдлагын 
нэгдсэн системд илгээх 
ажлыг зохион байгуулах 

Үйл 
ажиллагаа 

Эрхийн 
харилцаанд 
орж байгаа 

нэгж талбарын 
тоо 

Газрын төлбөр, 
татварын 

систем 

Тэмдэгтийн хураамж, 
хураамжийн ногдуулалтыг 
хийж Татварын удирдлагын 
нэгдсэн системд илгээсэн 
байна. 

Иргэн аж ахуй нэгж байгууллагын  
эзэмшил ашиглалтын газрын 
гэрчилгээ болон газар эзэмших 
барьцааны бүртгэл бүрт тэмдэгтийн 
хураамжийн нэхэмжлэлийг 582 иргэн 
аж ахуй нэгж байгууллага дээр үүсгэж 
татварын удирдлагын нэгдсэн 
системд илгээн орон нутгийн орлогод 
6,230,000 төргөг төвлөрүүлсэн. 
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2.4.2.4 Газрын татвар, төлбөрийн 
ногдуулалт, төлөлтийн 
мэдээллийг газрын 
мэдээллийн сангийн цахим 
/www.egazar.gov.mn/ сайтаар 
нээлттэй хүргэх 

Үйл 
ажиллагаа 

Нэгж талбарын 
мэдээлэл  

Газрын төлбөр, 
татварын 

систем 

Эхний хагас жилд: 

Ногдуулалт, төлөлтийн 
мэдээллийг газрын 
мэдээллийн сангийн цахим 
/www.egazar.gov.mn/ 
сайтаар нээлттэй хүргэж 
байгаа талаар иргэдэд 
сурталчилсан байна. 

Аймгийн хэмжээнд иргэн аж ахуйн 
нэгж байгууллагын эзэмшиж буй  6359 
нэгж талбарын газрын төлбөр, иргэнд 
өмчлүүлсэн 14789 нэгж талбарын 
газрын татвар, төлбөрийн ногдуулалт, 
төлөлтийн мэдээллийг газрын 
мэдээллийн сангийн цахим 
www.egazar.gov.mn сайтаар болон 

egazar аппликейшн ашиглан төлөх, 
харах талаар мэдээллийг 
байгууллагын цахим хуудас  /www. 
dundgovi.gazar.gov.mn/, фэйсбүүк 
хуудас болон коридорт байрлах 
дэлгэцээр шторкуудыг байнга цацаж 
иргэдэд сурталчилж, заавар 
зөвлөгөөг тухай бүр өгч ажиллаж 
байна. 
 Газрын төлбөрийн ногдуулалт, 
төлөлтийн мэдээллийг газрын 
мэдээллийн сангийн цахим системээс 
хэрхэн харах, газрын төлбөрөө хэрхэн 
төлөх талаар гарын авлага бэлтгэж 
иргэдийг өдөр бүр мэдээллээр ханган 
ажиллаж байна. Мөн газрын төлбөр 
цахимаар төлөх боломжтой болсон 
талаар видеог бэлтгэж байгууллагын 
фэйсбүүк хуудсанд байршуулж 
иргэдэд сурталчилсан.  
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2.4.3 Газрын үнэлгээний системээр газрын эдийн засгийн үнэлгээ хийх 

2.4.3.1 Газрын үнэлгээнд нөлөөлөгч 
нийгмийн болон инженерийн 
дэд бүтцийн хүчин зүйлсийн 
мэдээллийг Газрын 

Үйл 
ажиллагаа 

Хүчин зүйлсийн 
тоо 

Газрын 
үнэлгээний 

систем 

Эхний хагас жилд: 9 хүчин 

зүйлсийн мэдээллийг 
шинэчлэн, 3 хүчин зүйлсийн 

Хот тосгон бусад суурингийн газрын 
25996 нэгж талбарын газрын 
үнэлгээнд нөлөөлөгч хүчин зүйл 
болох хүрээлэн буй орчин, 
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үнэлгээний системд 
шинэчлэн оруулах 

мэдээллийг шинээр 
оруулсан байна. 

инженерийн дэд бүтэц, үйлчилгээ, 
нийгмийн дэд бүтэц зэрэг үнэд 
нөлөөлөх хүчин зүйлсийг мэдээллийн 
сангаас тооцоолж www.egazar.gov.mn  
цахим хуудсанд оруулсан. 
Газрын үнэлгээний системийн газрын 
үнэлгээнд нөлөөлөгч нийгмийн дэд 
бүтцийн 6 хүчин зүйл, инженерийн 
дэд бүтцийн 6 хүчин зүйлсийн утгыг 
бүх сумдаар шинэчлэн уншуулж 
хадгалсан. Аймгийн төвийн сумаас 
бусад сумын худгийн мэдээлэл 
мэдээллийн санд ороогүй байгаа 
мэдээллийг Кадастрын хэлтсийн 
мэргэжилтэн А.Энхбаатарт 
мэдэгдсэн. 

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

Үйл 
ажиллагаа 

Газрын зах 
зээлийн үнийн 
мэдээллийн 

тоо 

Газрын 
үнэлгээний 

систем 

Эхний хагас жилд: Хот, 

тосгон, бусад суурин газрын 
зах зээлийн үнийн 
мэдээллийг оруулсан 
байна. 
Жилийн эцэст: 

Тариалангийн газрын зах 
зээлийн үнийн мэдээллийг 
оруулсан байна. 

Цахим биржид бүртгэгдсэн 2018 оны 
01 сарын 02-ны өдрөөс хойшхи 375 
газрын зах зээлийн үнийн мэдээллийг 
Газрын үнэлгээний системд оруулан 
дүн шинжилгээ хийсэн. Мэдээлэл 
дутуу орсон, алдаатай орсон зах 
зээлийн үнийн мэдээ байгаагүй 
болно. 
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2.4.3.3 Газрын үнэлгээний 
системээр хот, тосгон, бусад 
суурин, хөдөө аж ахуй, ойн 
сан, усны сан бүхий газрын 
чанарын болон эдийн 
засгийн үнэлгээг хийх 

Үйл 
ажиллагаа 

Нэгж талбарын 
тоо 

Газрын 
үнэлгээний 

систем 

Эхний хагас жилд: Хот, 

тосгон, бусад суурины 
газарт эдийн загийн  
үнэлгээ хийсэн байна. 
Жилийн эцэст: Хөдөө аж 

ахуй, ой, усны сан бүхий 
газарт эдийн засгийн  
үнэлгээ хийсэн байна. 

Газрын үнэлгээний системээр хот, 
тосгон, бусад суурин газрын хүчин 
зүйсийн утгыг нэгж талбар бүрээр, 
хөдөө аж ахуйн газрын хүчин 
зүйлсийн утыг 3 бүс, ойн сан бүхий 
газрын хүчин зүйлсийн утгыг 4 муж, 
усны сан бүхий газрын 29 бүсийн 
хүчин зүйлсийн утгыг тус тус уншуулж, 
эдийн засгийн үнэлгээг хийсэн.  
Газрын үнэлгээний системд зах 
зээлийн үнийн мэдээ 375, нэгж 
талбарын үнийн мэдээ 320, жишиг 
нэгж талбар 25, хот суурин газрын 
масс үнэлгээ 25996, нийгмийн дэд 
бүтцийн тоо 220, суурь үнэ 10354 
байна.  
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2.4.3.4 Хот, тосгон, бусад суурины 
газрын суурь үнэлгээ, суурь 
үнэлгээний зэрэглэлийг 
тогтооход санал өгөх 

Үйл 
ажиллагаа 

Санал өгсөн 
тоо 

Засгийн газрын 
2018 оны 182 

дугаар тогтоол 

Эхний хагас жилд: Хот, 

тосгон, бусад суурины 
газрын суурь үнэлгээ, суурь 
үнэлгээний зэрэглэлийг 
тогтооход санал өгсөн 
байна. 

Засгийн газрын 2018 оны 182 дугаар 
тогтоолын дагуу Сайнцагаан сумын  
ИТХ-аас баталсан хувь хэмжээг 
шинэчлэн боловсруулсан хот тосгон, 
бусад суурины газрын суурь үнийн 
саналтай харьцуулан иргэдээс санал 
авах судалгааг байгууллагын цахим 
хуудсанд байршуулсан ба  
судалгаанд 13 иргэн хамрагдаж 
саналаа өгсөн. 
Санал асуулгад хамрагдсан иргэдийн  
60-80 хувь нь суурь үнийг багасгах, 
одоо мөрдөгдөж байгаа суурь үнэтэй 
дүйцүүлэх саналыг, 20-40 хувь нь  
саналгүй гэж санал өгсөн байна.  

Шинэчлэн боловсруулсан хот тосгон, 
бусад суурины газрын суурь үнийг 
Засгийн газрын 2018 оны 182 дугаар 
тогтоолтой харьцуулж үзэхэд 
худалдаа, бүх төрлийн үйлчилгээний 
зориулалттай 1м.кв газрын суурь үнэ 
болон гэр бүл, хамтын хэрэгцээний 
зориулалттай 1м.кв газрын суурь үнэ 
тус бүр 5 дахин, хөдөө аж ахуйн 
үйлдвэрлэлийн зориулалттай 1м.кв 
газрын суурь үнэ 7-9 дахин, хөдөө аж 
ахуйгаас бусад үйлдвэрлэлийн 
зориулалттай газрын 1м.кв газрын 
суурь үнэ 3 дахин, бүсийн тоо 
зориулалт тус бүр дээр 2-3 дахин их 
байна. Иймд бүсийн тоог одоо 
мөрдөж байгаа бүсийн тоогоор, суурь 
үнийг зориулалт тус бүрээр 5 дахин 
багасгаж, мөнгөн дүнг бүхэлчлэх 
саналыг тус байгууллагын 2021 оны 
07 дугаар сарын 20-ны өдрийн 3/307 
дугаартай албан бичгээр 
ГЗБГЗЗГазарт хүргүүлсэн. 
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2.4.4 Газрын биржийн цахим системийн хэвийн үйл ажиллагааг хангах, олон нийтэд үйлчлэх 

2.4.4.1 Газрын биржийн цахим 
системээр газар өмчлөх, 

Үйл 
ажиллагаа 

Тухайн жилийн 
төлөвлөгөөнд 

Газрын биржийн 
цахим 

Тухайн жилийн 
төлөвлөгөөнд тусгагдсан 

Сумдын тухайн жилийн газар зохион 
байгуулалтын төлөвлөгөөнд дуудлага 

100 



 
 

эзэмших, ашиглах эрхийн 
дуудлага худалдаа, газар 
эзэмших, ашиглах эрхийн 
төсөл сонгон шалгаруулалт 
зохион байгуулах  

тусгагдсан нэгж 
талбарын тоо 

системээр 
зохион 
байгуулах 
боломж 
бүрдсэн. 

газарт дуудлага худалдаа, 
төсөл сонгон 
шалгаруулалтыг цахимаар 
түлхүү зохион байгуулж, 
оролцогчдод мэргэжил арга 
зүйн зөвлөмжийг цаг тухай 
бүрт өгсөн байна. 
 

худалдаагаар олгохоор тусгагдсан  
байршлуудад аймгийн хэмжээнд 52 
дуудлага худалдааг цахимаар зохион 
байгуулснаас 12 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. 

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

Үйл 
ажиллагаа 

Эрх шилжсэн 
нэгж талбарын 
тоогоор үнийн 
мэдээ нэмж 
бүртгэнэ. 

Газрын биржийн 
цахим системд 
93 үнийн мэдээ 
бүртгэгдсэн. 

Газрын эрх шилжсэн нэгж 
талбарын тоогоор газар, үл 
хөдлөх хөрөнгийн зах 
зээлийн үнийн мэдээг 
Газрын биржийн цахим 
системд бүртгэсэн байна. 

Газар үл хөдлөх хөрөнгийн зах 
зээлийн 232 үнийн мэдээг 
/худалдагдсан үнийг газар эзэмших, 
өмчлөх эрх шилжсэн тоогоор, санал 
болгож буй үнийг зарын дагуу/ 
цуглуулж газрын биржийн цахим 
системд бүртгэн олон нийтэд 
нээлттэй мэдээллэсэн.   

100 

2.4.5 Газрын нэгдмэл сангийн мэдээллийн системийг хэрэглээнд нэвтрүүлэх, төрийн өмчийн газрыг баталгаажуулах, газрын зөрчил, маргааныг арилгах 

2.4.5.1 Газар эзэмших, ашиглах 
эрхийн гэрчилгээ, нэгж 
талбарын хувийн хэргийн 
хавтас, кадастрын үнэт 
цаасны бүртгэл, 
хуваарилалтыг цахимаар 
хөтлөх 

Үйл 
ажиллагаа 

Хүлээн авсан, 
хуваарилсан, 
зарцуулсан 
газар эзэмших, 
ашиглах эрхийн 
гэрчилгээ, нэгж 
талбарын 
хувийн хэргийн 
хавтас, 
кадастрын 
зургийн үнэт 
цаасны тоогоор 

- Жилийн эцэст: Бүртгэл, 

хуваарилалтыг цахим 
системд хөтөлсөн байна. 

Аймгийн хэмжээнд газар эзэмших, 
ашиглах эрхийн гэрчилгээ 300 
ширхэг,  кадастрын үнэт цаасыг 1000 
ширхэг захиалж авсан, нэгж талбарын 
хувийн хэргийн хавтас 700 ширхгийг  
захиалан авч нэгж талбар бүрээр нь 
хувийн хэргийг үүсгэж байна.   
Газрын гэрчилгээ, үнэт цаасны 
бүртгэлийг газрын кадастрын  
мэдээллийн сангийн вэб системд 
бүртгэсэн.  

 
 
 
 

100 



 
 

2.4.5.2 Улсын тусгай хамгаалалттай 
газар нутагт Засаг даргын 
шийдвэрээр эрх олгогдсон 
газрын судалгааг ГЗБГЗЗГ-т 
хүргүүлэх, шийдвэрийн дагуу 
хэрэгжилтийг хангаж 
ажиллах 

Үйл 
ажиллагаа 

Эрх олгогдсон 
нэгж талбарын 

тоо 

Газрын 
кадастрын 

мэдээллийн сан 

Жилийн эцэст: Судалгааг 

гаргаж хүргүүлсэн байна. 
Дээд шатны байгууллагаас 
ирүүлсэн шийдвэрийн дагуу 
хэрэгжилтийг хангаж 
ажилласан байна. 

Тус аймгийн  улсын тусгай 
хамгаалалтай газар нутагт Засаг 
даргын шийдвэрээр олгогдсон  нийт 
209 өвөлжөө, хаваржааны 
зориулалттай газрын судалгааг  
ГХБХБГазрын 2021 оны 07 дугаар 
сарын 28-ны өдрийн 1/315 тоот албан 
бичгээр ГЗБГЗЗГазарт  хүргүүлсэн.  

    100 

2.4.5.3 Газрын кадастрын үйл 
ажиллагаа эрхлэх 
мэргэжлийн байгууллагын 
үйл ажиллагаанд хяналт 
тавих 

Үйл 
ажиллагаа 

Мэргэжлийн 
байгууллагын 

тоо 

Мэргэжлийн 
байгууллагын 

тоо 

Жилийн эцэст: 

Мэргэжлийн байгууллагын 
үйл ажиллагаанд хяналт 
тавьж, зөрчил илэрсэн 
тохиолдолд ГЗБГЗЗГ-т 
холбогдох мэдээллийг 
хүргүүлсэн байна. 

Тус аймагт үйл ажиллагаа явуулж 
байгаа тусгай зөвшөөрөлтэй “Модерн 
маркет” ХХК, “Төгс ланд сурвэй” ХХК 
–ууд хэмжилт зураглалын ажлыг хийж 
гүйцэтгэж байна. 2021 оны 2 болон 4 
дүгээр улиралд байгууллагын даргын 
баталсан удирдамжийн дагуу 
хяналтын хэмжилтийг зохион 
байгуулсан. Хяналтын хэмжилтээр 
“Төгс ланд сурвэй” ХХК-ийн хэмжилт 
0.01-3.11 см, “Модерн маркет” ХХК-
ийн хэмжилт 0.01-9.11 см зөрүүтэй 
хэмжигдэж байсан. Уг аж ахуй 
нэгжүүдэд Геодези, зураг зүйн тухай 
хууль болон бусад холбогдох норм 
стандартыг мөрдөн үйл ажиллагааг 
явуулах талаар заавар зөвлөмжийг 
хүргүүлсэн. Тус аж ахуй нэгжүүдийн 
хийсэн хэмжилт зураглалыг шалгаж 
газрын кадастрын мэдээллийн санд 
153 газрын мэдээлэл, 45 барилгын 
мэдээллийг оруулж баталгаажуулсан. 

100 

2.5. ОРОН ЗАЙН МЭДЭЭЛЭЛ, ТЕХНОЛОГИ 
2.5.1 Салбарын хэмжээнд сүлжээ, техник, программ хангамж, системийн хэвийн, аюулгүй, найдвартай үйл ажиллагааг хангах 

2.5.1.1 Тоон мэдээлэл дамжуулах 
байнгын холболт, 
интернэтийн сүлжээний 
аюулгүй байдал, хэвийн, 
тасралтгүй, найдвартай 
ажиллагааг хангах 

Үйл 
ажиллагаа 

 
 Орон 

нутгийн 
төсөв 

Аймгийн 
байнгын 
ажиллагаатай 
хиймэл 
дагуулын мэдээ 
хүлээн авах 
станц, Газрын 
даамал VPN 

Тоон мэдээлэл 
дамжуулах 
байнгын 
холболтод 
холбогдсон.  
 

Эхний хагас жилд: 

Байгууллагын нэгдсэн 
сүлжээний /IPsec tunnel/-
ийн төхөөрөмжийг 
шинэчилсэн байна. Тоон 
мэдээ дамжуулах сүлжээ 
хэвийн, найдвартай, 

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 

100 



 
 

тусгаарласан 
сүлжээ болон 
интернэт 
хэвийн 
ажилласан 
байна. 

доголдолгүй, аюулгүй 
ажилласан байна. 
Жилийн эцэст: Тоон мэдээ 

дамжуулах сүлжээ хэвийн, 
найдвартай, доголдолгүй, 
аюулгүй ажилласан байна. 

ханган, шаардлагатай тохиолдолд 
ГЗБГЗЗГ-ын  ОЗМТХэлтэс болон 
Unitel-тэй холбогдож, шаардлагатай 
арга хэмжээг цаг алдалгүй авч 
ажилладаг. Байгууллагын нэгдсэн 
сүлжээний /IPsec tunnel/ 
төхөөрөмжийг шинэчлэн холбосон. 

2.5.1.2 Байгууллагад хэрэглэгдэж 
буй техник, программ 
хангамжийн хэвийн, 
тасралтгүй, найдвартай 
ажиллагааг хангах, засвар 
үйлчилгээ хийх 

Үйл 
ажиллагаа 

орон 
нутгийн 
төсөв 

Техник, 
программ 

хангамжийн 
хэвийн, 

тасралтгүй, 
найдвартай 
ажиллагаа, 

Байгууллагын 
дотоод болон 
мэдээллийн 
системийн 
ажиллагаа 
хэвийн. 

Байгууллагын дотоод 
болон мэдээллийн 
системийн ажиллагаа 
хэвийн байх, Шаардлагатай 
тохиолдолд сайжруулалт, 
төхөөрөмжийн 
шинэчлэлтийг хийсэн 
байна. 

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. 
Жилийн эцсийн байдлаар техник 
хангамжийн картын бүртгэлд 15 
компьютер бүртгэн үйлдлийн 
системийг шинээр суулган, 
шаардлагатай программ хангамжийг 
суулган ажиллалаа.  Тус онд 1 суурин 
компьютер, 1 зөөврийн компьютер, 1 
гурван үйлдэлт принтер, 1 скайнерийг 
шинээр худалдан авч тоног 
төхөөрөмжийн шинэчлэлтийг хийсэн.   

100 

2.5.1.3 Байгууллагын мэдээллийн 
системийн аюулгүй байдал, 
хэвийн, тасралтгүй, 
найдвартай ажиллагаа 
хангах 

Үйл 
ажиллагаа 

орон 
нутгийн 
төсөв 

Салбарын 
мэдээллийн 
системийн 

аюулгүй 
байдал, хэвийн, 

тасралтгүй, 
найдвартай 
ажиллагаа 

Байгууллагын 
дотоод болон 
мэдээллийн 
системийн 
ажиллагаа 
хэвийн. 

Эхний хагас жилд: 

Салбарын мэдээллийн 
системийн аюулгүй байдал 
хангагдаж хэвийн 
ажилласан байна. Аймгийн 
албан хаагчид, сумын 
даамлыг цахим халдлагаас 
урьдчилан сэргийлэх 
зөвлөмжөөр байнга ханган 
ажилласан байна. 
Жилийн эцэст: Security 

Certified Хорт код 
эсэргүүцэгч программ 

Байгууллагад ашиглагдаж буй  
мэдээллийн системийн хэвийн, 
тасралтгүй ажиллагааг ханган, 
доголдол гарсан тохиолдолд тухай 
бүр арга хэмжээ авч ажиллаж байна. 
Албан хаагчдын ашиглаж буй 27 
компьютерт хорт код эсэргүүцэгч 
программ хангамжийг суулган 
шинэчлэлтийг хийж, цахим 
халдлагаас урьдчилан сэргийлэх 
тухай зөвлөмжийг өгч ажиллаж байна. 

100 



 
 

хангамжийг шинэчилсэн 
байх, бүх төхөөрөмжид 
суулгасан байх, аймгийн 
албан хаагчид, сумын 
даамлыг цахим халдлагаас 
урьдчилан сэргийлэх 
зөвлөмжөөр байнга ханган 
ажилласан байна. 
Мэдээллийн системийн 
аюулгүй байдал хангагдаж 
хэвийн ажилласан байна. 

2.6. АРХИВ, МЭДЭЭЛЛИЙН ТӨВ 
2.6.1 Архивын баримтаар хэрэглэгчдэд үйлчилгээ үзүүлэх 

2.6.1.1 Архивын баримтыг иргэн, 
этгээдийн хүсэлтээр 
ашиглуулах, цахим 
үйлчилгээ үзүүлэх, лавлагаа, 
хуулбар олгох 

Үйл 
ажиллагаа 

Ирүүлсэн 
хүсэлтийн дагуу 
үйлчилгээ 
үзүүлэх 

2020 онд 
архивын 
баримтаар 
байгууллага, аж 
ахуйн нэгж, 
иргэн болон 
байгууллагын 
дотоодын үйл 
ажиллагаанд 
үйлчилгээ 
үзүүлсэн. 

Цаасан болон цахим 
баримтаар үйлчилгээ 
үзүүлсэн байна. 

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 
155 удаа, иргэнд 23 удаагийн 
лавлагаа мэдээлэл өгсөн. 

100 

2.6.2 Төрийн болон албаны нууцыг хадгалж, хамгаалах 

2.6.2.1 Төрийн болон албаны нууцыг 
хадгалж хамгаалах, хяналт 
тавих 

Үйл 
ажиллагаа 

1 мэдээ 2020 онд 
Төрийн болон 
албаны нууцын 
хадгалалт, 
хамгаалалтын 
чиглэлээр 
явуулсан үйл 
ажиллагааны 
мэдээг 
ГЗБГЗЗГ-т 
хүргүүлсэн. 

Жилийн эцэст: Төрийн 

болон албаны нууцын 
хадгалалт, хамгаалалтын 
чиглэлээр 2021 онд 
хэрэгжүүлсэн ажлын мэдээг 
ТЕГ-ын орон нутгийн 
тагнуулын газар, хэлтэс, 
ГЗБГЗЗГ-т хүргүүлсэн 
байна. 

Мэдээг ТЕГ-ын Дундговь аймаг дахь 
хэлтэст 2021 оны 12 дугаар сарын 10-
ны өдөр ГЗБГЗЗГ-т 2021 оны 12 
дугаар сарын 08-ны өдрийн 1/489 
дугаар албан бичгээр тус тус 
хүргүүлсэн. 100 

2.6.2.2 Төрийн болон албаны 
нууцын тооллого хийх, дүн 
мэдээг хугацаанд нь явуулах 

Үйл 
ажиллагаа 

1 тооллого 2020 онд 
Төрийн болон 
албаны нууцын 
тооллого хийх, 
дүн мэдээг 

Жилийн эцэст: Аймгийн 

ГХБХБГ-ын төрийн болон 
албаны нууцын хадгалалт 
хамгаалалтын үзлэг 
тооллого хийсэн байна. 

Тооллогын мэдээг 2021 оны 12 дугаар 
сарын 08-ны өдрийн 1/489 дугаар 
албан бичгээр хүргүүлсэн. 100 



 
 

хугацаанд нь 
явуулсан. 

Тооллогын мэдээг 
ГЗБГЗЗГ-т хүргүүлсэн 
байна. 

2.6.3 Геодезийн хэмжлийн багаж баталгаажуулах 

2.6.3.1 Геодезийн хэмжлийн 
багажийг баталгаажуулах 
ажлыг зохион байгуулах 

Үйл 
ажиллагаа 

1 багаж 2020 онд 1 
багажинд 
баталгаажуулал
т хийлгэсэн. 

Багажны баталгаажилтыг 
хугацаанд нь хийлгэсэн 
байна. 

Байгууллагын үйл ажиллагаанд 
ашиглагдаж буй TRIMBLE  R4 
маркийн багажийг 2021 оны 07 сарын 
27-ны өдөр ГЗБГЗЗГ-ын геодезийн 
хэмжилзүйн лабораториор 
баталгаажуулж гэрчилгээг авсан. 

100 

2.7. ХОТ БАЙГУУЛАЛТ 
2.7.1.1 Хот байгуулалтын баримт 

бичгийн зургийн даалгавар 
боловсруулах. 

Үйл 
ажиллагаа 

Даалгаварын 
төсөл 

- Хот байгуулалтын баримт 
бичгийн зургийн 
даалгаварын төсөл 
боловсруулж, агентлагтай 
зөвшилцсөн байна. 

Хулд, Луус, Дэлгэрцогт, Дэлгэрхангай 
сумдын хөгжлийн ерөнхий 
төлөвлөгөөний зургийн даалгаврыг 
боловсруулж ГЗБГЗЗГ-аар хянуулан, 
батлуулахаар ГХБХБГазрын 2021 
оны 01 дүгээр сарын 18-ны өдрийн 
2/27 тоот албан бичгээр хүргүүлж, 
зөвшилцсөн. 

100 

2.8. ХОТ БАЙГУУЛАЛТЫН КАДАСТР 
2.8.1.1 ГЗБГЗЗГазрын даргын 2020 

оны 05-р сарын 29-ны А/137 
тушаалын хэрэгжилтийг 
хангах, /Урбан менежер 
системээр барилгын ажлын 
зөвшөөрлийг цахимаар 
олгох/ 

Үйл 
ажиллагаа 

Барилгын 
ажлын 
зөвшөөрлийн 
хүсэлтийг 
цахим системд 
тухай бүрд 
оруулсан байх 
/Системд 
хүсэлтийг нөхөн 
бүрдүүлэхгүй/ 

- 2021 онд шинээр барих 
барилгын барилга 
архитектурын даалгавар, 
барилгын ажлын эхлэх, 
үргэлжлүүлэх болон 
ашиглалтанд хүлээн авах 
зөвшөөрөл цахим 
системээр олгогдсон байна. 

Хот байгуулалтын кадастрын 
мэдээллийн сангийн програмаар 
архитектур төлөвлөлтийн даалгавар, 
болон барилгын ажил эхлүүлэх, 
үргэлжлүүлэх зөвшөөрөл олгох, 
ашиглалтад хүлээн авах үйл 
ажиллагааг зохион байгуулж байна. 
2021 оны 4 дүгээр улирлын байдлаар 
15 архитектур төлөвлөлтийн 
даалгавар, 4 барилгын ажлыг 
эхлүүлэх, үргэлжлүүлэх зөвшөөрөл 
цахим системээр тус тус олгогдсон. 

100 

 

  



 
 

ГУРАВ. ХУУЛИАР ТУСГАЙЛАН ОЛГОСОН ЧИГ ҮҮРГИЙГ ХЭРЭГЖҮҮЛЭХ ЗОРИЛТ, АРГА ХЭМЖЭЭ 

Д/д 

Стратеги төлөвлөгөө 
болон үндэслэж байгаа 
бусад бодлогын баримт 
бичиг, хууль тогтоомж 

Төсөв 
Шалгуур 
үзүүлэлт 

Суурь түвшин Зорилтот түвшин 
Хугацаа         

/I-IV улирал/ 
Хариуцах 

нэгж 

3.1. ГЕОДЕЗИ, ЗУРАГ ЗҮЙ 

3.1.1. Монгол орны газар зүйн нэрийн тодруулалт хийх, мэдээллийн сан үүсгэх 

3.1.1.1 Монгол орны газар зүйн 
нэрийн хээрийн тодруулалт 
хийх 
 

Улсын 
болон 
орон 

нутгийн 
төсөв 

Газар зүйн 
нэрийн 
тодруулалтыг 
гүйцэтгэсэн 
байх 

Дундговь 
аймгийн 5 сум, 
Булган аймгийн 7 
сум, Дорнод 
аймгийн 2 сум, 
Хэнтий аймгийн 1 
сумын газар зүйн 
нэрийн 
тодруулалтын 
ажил хийгдсэн. 

Эхний хагас жилд:  

2020 онд газар зүйн нэрийн 
тодруулалт хийсэн ажлын 
үр дүнг хүлээн авч, 
ГЗБГЗЗГ-ын Архив, 
мэдээллийн төвд 
дүгнэлтээр хүлээлгэн өгсөн 
байна.  
Газар зүйн нэрийн 
тодруулалт хийх ажлын 
даалгаврыг хамтран 
боловсруулсан байна. 
Жилийн эцэст:  

Газар зүйн нэрийн 
тодруулалт хийсэн ажлын 
үр дүнг хүлээн авахад 
ГЗБГЗЗГ-тай хамтран 
ажилласан 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 

3.1.1.2 Газар зүйн нэрийн 
мэдээллийн сан бүрдүүлэх 

Улсын 
болон 
орон 

нутгийн 
төсөв, үйл 
ажиллагаа 

2020 онд 
гүйцэтгэсэн 
газар зүйн 
нэрийн 
мэдээллийн 
санг 
засварлаж, 
ГЗБГЗЗГ-т 
хүргүүлсэн 
байх 
Шинээр 1 
сумын газар 
зүйн нэрийн 

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 

Эхний хагас жилд:  

2020 онд гүйцэтгэсэн газар 
зүйн нэрийн мэдээллийн 
сангийн мэдээллийг 
засварлаж, ГЗБГЗЗГ-т 
хүргүүлсэн байна 
Жилийн эцэст: 1 сумын 

газар зүйн нэрийн 
мэдээллийн санг үүсгэж, 
цахим санд оруулсан 
байна. 

Газар зүйн нэрийн хээрийн 
тодруулалт хийгдсэн 5 сумын нэрийн 
мэдээллийн санг геопорталд 
оруулсан. 

100 



 
 

мэдээллийн 
санг 
байгуулсан 
байх 

сангийн загвар” 
батлагдсан. 
Дундговь 
аймгийн 5 сум, 
Булган аймгийн 7 
сум, Дорнод 
аймгийн 2 сум, 
Хэнтий аймгийн 1 
сумын газар зүйн 
нэрийн 
тодруулалт, 
мэдээллийн сан 
бүрдүүлэх ажил 
хийгдсэн. 

3.1.1.3 Багийн нэрийг УИХ-аар 
батлуулахад шаардлагатай 
үр нөлөөллийн болон бусад 
судалгаа хийх 

Үйл 
ажиллагаа 

Өөрийн 
аймгийн 
сумуудын 
багийн нэрийг 
газар зүйн 
нэрийн аймаг, 
сумын салбар 
зөвлөлийн 
хурлаар 
хэлэлцүүлж, 
холбогдох 
баримтыг 
ГЗБГЗЗГ-т 
хүргүүлсэн 
байна. 

- Эхний хагас жилд:  

Сумдын багийн нэрийг 
газар зүйн нэрийн аймаг, 
сумын салбар зөвлөлийн 
хурлаар хэлэлцүүлж, 
холбогдох баримт бичгийг 
ГЗБГЗЗГ-т хүргүүлсэн 
байна. 

Аймгийн хэмжээний 68  багийн нэрийг 
газар зүйн нэрийн аймаг, сумын ИТХ-
аар батлуулсан тогтоолуудыг 
холбогдох баримт бичгийн хамт 2021 
оны 6 дугаар сарын 15-ны өдөр 
ГЗБГЗЗГ-т хүргүүлсэн. 

100 

3.1.3. Газар зүйн нэрийн зөвлөлийн үйл ажиллагааг зохион байгуулах 

3.1.3.1 Газар зүйн нэрийн салбар 
зөвлөлийн үйл ажиллагааг 
зохион байгуулах 

Урсгал 
төсөв 

Салбар 
зөвлөлийн 2 
удаагийн 
хурлыг зохион 
байгуулсан 
байх 

Газар зүйн 
нэрийн зөвлөлийг 
ГЗБГЗЗГ-ын 
дэргэд байгуулж, 
нийслэл болон 21 
аймагт салбар 
зөвлөл 
байгуулсан. 
Зөвлөлийн 
дүрэм, салбар 
зөвлөлийн 
дүрмийг 2020 онд 

Газар зүйн нэрийн салбар 
зөвлөлийг хагас жилд 2 
удаа хуралдуулж, салбар 
зөвлөлийн үйл ажиллагааг 
зохион байгуулсан байна. 
Салбар зөвлөлийн хурлаас 
гарсан шийдвэрийг Газар 
зүйн нэрийн зөвлөлд 
хүргүүлсэн байна. 

Аймгийн газар зүйн нэрийн салбар 
зөвлөл 2 удаа хуралдаж Өлзийт 
сумын хээрийн тодруулалтын үр дүнд 
бий болсон 2003 оны УИХ-аар 
батлагдаагүй шинэ нэрсийн 
жагсаалтыг батлуулахаар дэмжсэн 
хурлын шийдвэрийг гаргасан. 

100 



 
 

боловсруулж 
батлуулсан. 
Нэрийн зөвлөл 
2020 онд 4 удаа 
хуралдсан. 

3.1.4 Улсын хилийг зураглах 

3.1.4.1 Аймаг, сумын төвийн цэгийн 
солбицлыг тодорхойлох, 
батлуулах 

Үйл 
ажиллагаа 

Өөрийн 
аймгийн 
аймаг, сумын 
төвийн төв 
цэгийн 
солбицлын 
жагсаалтад 
санал өгч, 
саналыг 
ГЗБГЗЗГ-т 
хүргүүлсэн 
байх 

- Эхний хагас 
жилд:  Аймгийн сум, 

суурингийн төвийн цэгийн 
солбицлын жагсаалтад 
санал өгч, саналаа 
ГЗБГЗЗГ-т хүргүүлсэн 
байна. 

Аймгийн болон сумын төвийн төв 
цэгийн солбицлын жагсаалтыг хянан 
үзэж саналаа ГЗБГЗЗГазрын ГЗЗХ-
ийн холбогдох мэргэжилтэнд 
хүргүүлсэн. 

100 

3.2. СУУРЬ СУДАЛГАА, МОНИТОРИНГ 

3.2.1. Газрын төлөв байдал, чанарын хянан баталгааны ажлыг аймгийн хэмжээнд зохион байгуулах, хяналт тавих 

3.2.1.1 Газрын төлөв байдал 
чанарын захиалгат хянан 
баталгааны дүгнэлтийг 
цахим хэлбэрээр хүлээн авч, 
байнгын шинжээчээр 
баталгаажуулах ажлыг 
зохион байгуулах 

Үйл 
ажиллагаа 

Баталгаажуул
сан 

дүгнэлтийн 
тоо 

2020 онд ........ 
захиалгат хянан 
баталгааны 
дүгнэлт 
баталгаажуулсан
. 

Газрын төлөв байдал 
чанарын захиалгат хянан 
баталгааны дүгнэлтийг 
газрын мониторингийн 
цахим системээр хүлээн 
авч, байнгын шинжээчээр 
баталгаажуулсан байна. 

Газрын төлөв байдал, захиалгат 
хянан баталгааны ажлыг гүйцэтгүүлэх 
талаар иргэн, ААН байгууллагуудад 
130 мэдэгдэх хуудсыг тарааж, 2021 
онд нийт 85 нэгж талбарт газрын 
төлөв байдал, чанарын хянан 
баталгааны ажлыг гүйцэтгүүлэн, 
газрын мониторингийн цахим системд 
тайланг баталгаажуулсан. 

100 

3.2.2. Газар хамгаалах, нөхөн сэргээх үйл ажиллагааг зохион байгуулах 

3.2.2.1 Сансарын зураг болон 
хиймэл дагуулын мэдээлэл 
ашиглан атаршиж орхигдсон 
тариалан болон атаршсан 
газрын судалгааг гаргах, 
ГЗБГЗЗГ-т хүргүүлэх 

Үйл 
ажиллагаа 

Аймгийн 
хэмжээний 1 

судалгаа 

- Эхний хагас жилд: 

Судалгааг нарийвчлал 
сайтай гаргаж, зураг, 
солбицлын хамт талбайн 
хэмжээ, хүснэгтээр гаргаж 
цаг хугацаанд нь 
хүргүүлсэн байна.  

Аймгийн хэмжээнд ашиглалтгүй 
орхигдсон тариалан болон атаршсан 
газрын судалгааг 2021 оны 02 дугаар 
сарын 23-ны өдрийн 1/75 тоот албан 
бичгээр ГЗБГЗЗГ-т хүргүүлсэн. 

100 

3.2.2.2 Уул уурхайн зориулалтаар 
олгогдсон газруудыг газрын 
төлөв байдал, чанарын хянан 
баталгаанд хамруулах ажлыг 

Үйл 
ажиллагаа 

Газрын төлөв 
байдал, 
чанарын 
хянан 

- Аймгийн хэмжээнд уул 
уурхайн зориулалтаар 
олгогдсон газруудыг газрын 
төлөв байдал, чанарын 

Тус аймгийн хэмжээнд уул уурхайн 
зориулалтаар үйл ажиллагаа явуулж 
буй газруудын судалгааг гаргаж 11 
ААН-ийн 18 нэгж талбарт газрын 

100 



 
 

зохион байгуулах, үр дүнг 
ГЗБГЗЗГ-т хүргүүлэх 

баталгаанд 
хамруулсан 
нэгж 
талбарын тоо 

хянан баталгаанд 
хамруулах ажлыг зохион 
байгуулж, үр дүнг ГЗБГЗЗГ-
т хүргүүлсэн байна. 

төлөв байдал чанарын захиалгат 
хянан баталгааны ажлыг гүйцэтгүүлэх 
талаар мэдэгдэх хуудсыг хүргүүлсэн. 
Мэдэгдэх хуудас хүргүүлсэн ААН-
үүдээс 9 газарт газрын төлөв байдал, 
хянан баталгааны ажлыг гүйцэтгүүлэн 
тайлан баталгаажуулаад байна. 

3.2.3 Бэлчээрийн газрын өөрчлөлтийг фотомониторингийн аргаар үнэлэх ажлыг аймгийн хэмжээнд зохион байгуулах 

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

Үйл 
ажиллагаа 

Цахим 
мэдээллийн 
системд 
бэлчээрийн 
фотомонитор
ингийн 
цэгүүдийн 
мэдээллийг 
бүрэн оруулж, 
саарал өнгийн 
цэггүй байх 

Бэлчээрийн 
газрын 
өөрчлөлтийг 
хянах фото 
мониторингийн 
213 цэг хүртэл. 

Жилийн эцэст: Сум тус 

бүрээс бэлчээрийн газрын 
өөрчлөлтийн 
фотомониторингийн 
тайланг хүлээн авч нэгтгэн, 
ГЗБГЗЗГ-т хугацаанд нь 
хүргүүлсэн байна. 

2021 онд бэлчээрийн газрын 
өөрчлөлтийг 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. Тайланг 2021 оны 09 дүгээр  
сарын 30-ний өдрийн 2/366 тоот 
албан бичгээр  ГЗБГЗЗГ-т хүргүүлсэн.  

100 

3.3. ГАЗАР ЗОХИОН БАЙГУУЛАЛТ 

3.3.1 Аймгийн хэмжээнд газар зохион байгуулалтын үйл ажиллагааг эрхлэх 

3.3.1.1 Газар зохион байгуулалт, хот 
төлөвлөлтийн цахим системд 
сумын тухайн жилийн газар 
зохион байгуулалтын 
төлөвлөгөөг боловсруулж, 
хэрэгжүүлэх, сумын газрын 
даамлуудыг мэргэжил, арга 
зүйн зөвлөгөө, мэдээллээр 
хангаж, хяналт тавих 

Үйл 
ажиллагаа 

Цахим 
системд 
оруулсан 
төлөвлөгөө, 
түүний 
хэрэгжилт 

- Эхний хагас жилд:  

- Сумын 2021 оны газар 
зохион байгуулалтын 
төлөвлөгөөг 
боловсруулах, 
батлуулах,  
хэрэгжүүлэх ажлыг 
зохион байгуулсан 
байна.  

- 2022 оны газар зохион 
байгуулалтын 
төлөвлөгөө 
боловсруулахад 
шаардлагатай суурин 
болон хээрийн 
судалгаа, 
нарийвчилсан 
хэмжилт судалгааны 
ажлыг эхлүүлсэн 
байна. 

Сумдын 2021 оны газар зохион 
байгуулалтын төлөвлөгөөг 
боловсруулан сумын ИТХ-аар 
батлуулан хэрэгжилтийг ханган 
ажилласан. 2021 онд аймгийн 
хэмжээнд 2278 нэгж талбар, арга 
хэмжээ төлөвлөсөн бөгөөд 451 арга 
хэмжээг хэрэгжүүлэн ажилласан 
байна.  
2022 оны газар зохион байгуулалтын 
төлөвлөгөөнд иргэдээс цахимаар 
болон цаасаар санал авсан бөгөөд 
цахим системээр дамжуулан иргэдээс 
36 санал, албан бичиг болон саналын 
хуудсаар 141 санал нийт 177 санал 
ирсэн байна. Саналуудыг нэгтгэн 
хээрийн болон суурин судалгаа хийж 
төлөвлөгөөнд тусгах боломжтой 
газруудын кадастрын зургийг хийлгэж 

100 



 
 

Жилийн эцэст:  

- 2022 оны газар зохион 
байгуулалтын 
төлөвлөгөө 
боловсруулахад 
шаардлагатай 
хээрийн судалгаа, 
хэмжилтүүдийг хийж, 
нарийвчилсан зураг 
төслийг 
боловсруулсан байна. 

- 2022 оны газар зохион 
байгуулалтын 
төлөвлөгөөг 
боловсруулж, сумын 
ИТХ-аар батлуулсан 
байна. 

2022 оны газар зохион байгуулалтын 
төлөвлөгөөний төсөлд тусгаад байна. 
 

3.3.1.2 Иргэнд өмчлүүлэх газрын 
хэмжээ, байршил, зориулалт 
тогтоох тухай Засгийн газрын 
2021 оны тогтоолын 
хэрэгжилтийн явцын тайланг 
ГЗБГЗЗГ-т хүргүүлэх 

Үйл 
ажиллагаа 

4 хэрэгжилт - Тогтоолын хэрэгжилтийг 
улирал бүр гаргаж 
ГЗБГЗЗГ-т хүргүүлсэн 
байна. 

Засгийн газрын 2021 оны 262 дугаар 
тогтоолын хэрэгжилтийг гаргаж 2021 
оны 12 дугаар сарын 3-ны өдрийн 
1/472 тоот албан бичгээр ГЗБГЗЗГ-т 

хүргүүлсэн.   

100 

3.3.1.3 Газар зохион байгуулалтын 
чиглэлээр боловсруулж буй 
холбогдох журам зааварт    
санал боловсруулж ГЗБГЗЗГ-
т хүргүүлэх 
 
 

Үйл 
ажиллагаа 

Газар зохион 
байгуулалтын 
төлөвлөгөө 
боловсруулах 
2 аргачлалд 
өгсөн санал 

- Эхний хагас жилд: “Сумын 

газар зохион байгуулалтын 
тухайн жилийн төлөвлөгөө 
боловсруулах аргачлал”-ын 
шинэчилсэн найруулагад 
санал боловсруулж 
ГЗБГЗЗГ-т хүргүүлсэн 
байна.  
Жилийн эцэст: Сумын 

нутаг дэвсгэрийн хөгжлийн 
төлөвлөгөө боловсруулах 
аргачлалын шинэчилсэн 
найруулгад  санал 
боловсруулж, ГЗБГЗЗГ-т 
хүргүүлсэн байна. 

“Сумын газар зохион байгуулалтын 
тухайн жилийн төлөвлөгөө 
боловсруулах аргачлал”, Сумын нутаг 
дэвсгэрийн хөгжлийн төлөвлөгөө 
боловсруулах аргачлалд санал 
аваагүй болно. 

ҮБ 

3.3.2. Засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн нэгжийн хилийн цэсийн газар зохион байгуулалтыг эрхлэх 

3.3.2.1 Орон нутагт үүссэн хилийн 
цэсийн маргааныг 
шийдвэрлэхтэй холбогдох 

Үйл 
ажиллагаа 

Орон нутагт 
үүссэн хилийн 
цэсийн 

2020 онд 1 сумын 
хилийн цэсийн 

Хилийн цэсийн маргаан 
шийдвэрлэхтэй холбогдсон 
тооцоо судалгаа, санал, 

Хилийн цэсийн маргаан болон 
харъяалах нутаг дэвсгэрийн хилийн 
гадна иргэн хуулийн этгээдэд газар 

100 



 
 

тооцоо, судалгаа, саналыг 
ирүүлэх, иргэд олон нийтийг 
мэдээ мэдээллээр хангаж 
маргааныг бууруулах 

маргаан 
буурсан 
байна.  

маргааныг 
шийдвэрлэсэн.  

шат шатны ИТХ-ын 
тогтоолыг гаргуулах, мэдээ, 
мэдээллээр хангаж 
ажилласан байна. 

эзэмших, өмчлөх, ашиглах эрх 
олгосон зөрчлийг арилгах ажлын 
заавраар 15 сумын Засаг дарга нарт 
2021 оны 5 дугаар сарын  07-ны өдөр 
мэдээлэл хийсэн. Мөн хилийн цэсийн 
маргааны судалгааг гарган 2021 оны 
11 дүгээр сарын 12 өдрийн 1/433 тоот 
албан бичгээр ГЗБГЗЗГ-т хүргүүлсэн.  

3.3.3. Улсын тусгай хэрэгцээний газрын газар зохион байгуулалтыг эрхлэх 

3.3.3.1 Газрыг улсын тусгай 
хэрэгцээнд авах ажлыг 
зохион байгуулах 

Үйл 
ажиллагаа 

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

5 сумын цаг агаарын төлөв байдлын 
байнгын ажиглалтын талбайг аймгийн 
ИТХ-ын 2020 оны 12 дугаар сарын 28-
ны өдрийн 17 дугаар тогтоолоор 
тусгай хэрэгцээнд авч тогтоолыг 
ГЗБГЗЗГ-т албан бичгээр хүргүүлсэн. 100 

3.4. КАДАСТР 

3.4.1. Газрын нэгдмэл сангийн тооллого, бүртгэл, газрын нэгдмэл санд гарч буй өөрчлөлт, шилжилт хөдөлгөөнийг бүртгэх, хянах 

3.4.1.1 Газрын нэгдмэл сангийн 2020 
оны тайланг сумдаас авч 
нэгтгэж, ГЗБГЗЗГ-т хүргүүлэх 

Үйл 
ажиллагаа 

Газрын 
нэгдмэл 
сангийн 2020 
оны тайлан 

Газрын нэгдмэл 
сангийн 2019 оны 
тайлан 

Эхний хагас жилд: Газрын 

нэгдмэл сангийн 2020 оны 
тайланг хүлээн авч нэгтгэн, 
2021 оны 01 сарын 15-ны 
өдрийн дотор ГЗБГЗЗГ-т 
хүргүүлсэн байна. 

Газрын нэгдмэл сангийн 2020 оны 
тайланг сумдаас  хүлээн авч нэгтгэн, 
ГХБХБГазрын 2021 оны 01 сарын 20-
ны өдрийн 1/34 тоот албан бичгээр 
ГЗБГЗЗГ-т хүргүүлсэн. 

100 

3.4.1.2 Газрын нэгдмэл сангийн 
тайланг Газрын нэгдмэл 
сангийн мэдээллийн 
системээс гаргах ажлын 
хэрэгжилтийг хангах 

Үйл 
ажиллагаа 

Газрын 
нэгдмэл 
сангийн 
тайлан 

- Жилийн эцэст: Газрын 

нэгдмэл сангийн тайланг 
Газрын нэгдмэл сангийн 
мэдээллийн системээс 
гаргасан байна. 

Газрын нэгдмэл сангийн мэдээллийн 
системд  газрын нэгдмэл сангийн  
газрууд ангилал тус бүрээр  орж, 
програмын хөгжүүлэлтийн ажил  
хийгдэж, мэдээллийн сангаас газрын 
нэгдмэл сангийн тайланг гаргах 
бэлтгэл ажлыг хангасан. 

100 

3.4.1.3 Төрийн өмчийн газрын 
хариуцагчтай гэрээ 
байгуулах ажлыг зохион 
байгуулж ажиллах 

Үйл 
ажиллагаа 

Төрийн 
өмчийн 
газрын 
хариуцагчтай 
гэрээ 
байгуулах 

Төрийн өмчийн 
газрын тооллого 

Жилийн эцэст: Төрийн 

өмчийн газрын 
хариуцагчтай гэрээ 
байгуулах ажлыг зохион 
байгуулсан байна. 

Төрийн өмчийн газрыг зурагжуулах 
бүртгэх газрын кадастрын 
мэдээллийн санд оруулж 
баталгаажуулах гэрээт ажлын үр дүнг 
тухайн жилийн газрын нэгдмэл 
сангийн системд сум тус бүрээр нь 

100 



 
 

ажлыг зохион 
байгуулсан 
байна. 

шалгаж  зориулалт буруу 152 нэгж 
талбар, хэмжээ зөрүүтэй 63 нэгж 
талбарын судалгааг гаргаж 2021 оны 
08 дугаар сарын 25-ны өдрийн 2/344 
тоот албан бичгээр хүргүүлсэн.  

3.4.4. Газрын кадастрын мэдээллийн сангийн үйл ажиллагааг аймгийн хэмжээнд эрхлэн зохион байгуулах, хяналт тавих 

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

Үйл 
ажиллагаа 

Орон нутгийн 
тусгай 
хэрэгцээнд 
авсан газрын 
тоо 

Газрын 
кадастрын 
мэдээллийн 
нэгдсэн системд  

Улсын болон орон нутгийн 
тусгай хэрэгцээнд авсан 
газрыг кадастрын нэгдсэн 
системд бүртгэж, 
баталгаажуулсан байна. 

Аймгийн хэмжээнд улсын болон орон 
нутгийн тусгай хэрэгцээнд авсан 227 
газрыг  газрын кадастрын нэгдсэн 
системд бүртгүүлэх  судалгааг  
гаргаж, тогтоол шийдвэрийн  хамт 
ГЗБГЗЗГазарт хүргүүлж, газрын 
кадастрын мэдээллийн санд  
баталгаажуулсан.  

100 

3.4.4.2 Хаягийн мэдээллийн сангийн 
өгөгдөл мэдээллийг 
засварлах, хаягийн 
мэдээллийн сангийн 
системийг эрхлэх 

Үйл 
ажиллагаа 

Хаягийн 
мэдээллийн 
нэгдсэн 
системийн 
нэгж 
талбарын тоо 

Хаягийн 
мэдээллийн 
нэгдсэн систем 

Эхний хагас жилд: 

Аймгийн хэмжээнд хаягийн 
мэдээллийн сангийн 
өгөгдөл мэдээллийг 
засварлаж дууссан байна.  

Аймгийн хэмжээнд хаягийн 
мэдээллийн нэгдсэн системийг 
шинэчлэх, засварлах ажил 2021 оны 
02 дугаар сард хийгдэж дууссан. 
Үүнээс хойш иргэн, аж аж ахуй нэгж, 
байгууллагын  мэдээг  хаягийн 
мэдээллийн нэгдсэн системээр 
дамжуулан газрын кадастрын 
мэдээллийн санд  109 иргэн, 42 аж  
ахуй нэгж, 15 байгууллагын хаягийг 
баталгаажуулаад  байна. 

100 

3.5. ОРОН ЗАЙН МЭДЭЭЛЭЛ, ТЕХНОЛОГИ 

3.5.2. Харилцаа холбоо, мэдээллийн технологийн дэвшлийг ашиглан иргэн төвтэй “ухаалаг үйлчилгээ”-г хөгжүүлэх 

3.5.2.1 Тоон гарын үсгийн 
технологийг үйл 
ажиллагаандаа нэвтрүүлэх 

Үйл 
ажиллагаа 

Албан хаагч, 
албан 
тушаалтны 
тоон гарын 
үсэг эзэмших 
байдал 

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

Цахим гарын үсгийн тухай 
хуулийн хэрэгжилт 
хангагдсан байна. Гэрээний 
дагуу бүртгэл, олголтыг 17 
албан хаагчид хийсэн 
байна. Тоон гарын үсгийн 
бүртгэл, тэдгээрийн 
шилжилт, хөдөлгөөнийг 
тогтмол хийж, тайлан 
нэгтгэлийг ГЗБГЗЗГ-т 
ирүүлсэн байна. 

Тоон гарын үсэг эзэмших 
шаардлагатай 20 албан хаагчдын 
бүрдүүлэх бичиг баримтыг холбогдох 
журамд заасны дагуу бүрдүүлэн 
ГЗБГЗЗГазарт хүргүүлэн  бүртгэлийг 
тоон болон цахим гарын үсгийн 
www.ra.datacenter.gov.mn-д үүсгэж 
олгосон байна. Эдгээрээс 6 албан 
хаагч ажлаа хүлээлгэн өгч, шинээр 5 
албан хаагч томилогдон ажиллаж 
байгаа бөгөөд шилжилт хөдөлгөөний 
талаар тайлан нэгтгэлийг 
ГХБХБГазрын 2020 оны 12 дугаар 

100 



 
 

сарын 08-ны өдрийн 1/491 тоот албан 
бичгээр ГЗБГЗЗГ-т хүргүүлээд байна. 

3.6. АРХИВ, МЭДЭЭЛЛИЙН ТӨВ 

3.6.1. Архивийн сан хөмрөгийг баяжуулан, тоо бүртгэл, тооллого, данс бүртгэл үйлдэх 

3.6.1.1 Аймгийн 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 

Үйл 
ажиллагаа 

Архивт 
ирүүлсэн 
ажлуудыг 
хүлээн авч 
хадгаламжийн 
нэгж үүсгэх 

2020 онд 1 ажлын 
бүрдлийг шалгаж 
акт үйлдэн 
хүлээн авсан. 

Эхний хагас жилд: 

ГЗБГЗЗГ-аас хүргүүлсэн 
шаардлагатай баримт, 
материалын судалгааны 
дагуу Байгууллагын хөтлөх 
хэргийн нэрийн жагсаалтад 
заасан болон архивт 
ирүүлсэн ажлыг хүлээн 
авсан байна. 
Жилийн эцэст: 

Байгууллагын хөтлөх 
хэргийн нэрийн жагсаалтад 
заасан болон гэрээт ажлын 
хүрээнд хийсэн төрийн 
архивт ирүүлсэн ажлыг 
хүлээн авсан байна. 

2021 онд Орон нутгийн хөгжлийн 
сангийн хөрөнгөөр хийгдсэн 
Сайнцагаан, Луус, Гурвансайхан, 
Өндөршил сумдын “Газар зүйн 
нэрийн хээрийн тодруулалт хийх, 
нэрийн мэдээллийн сан байгуулах 
ажил”-ын тайлан бусад холбогдох 
материал, Хувийн болон улсын 
төсвийн хөрөнгөөр хийгдсэн 7 шугам 
сүлжээний гүйцэтгэлийн зураглалыг 
шалгаж хүлээн авсан. 

100 

3.6.1.2 Архивын үйл ажиллагаанд 
шинээр хөгжүүлсэн архивын 
програмыг нэвтрүүлэх 

Үйл 
ажиллагаа 

1 программ 2020 онд төрийн 
архивын 
програмыг 
шинээр 
хөгжүүлэх санал 
өгч ОЗМТХ 
гүйцэтгэсэн. 

Эхний хагас жилд: Шинээр 

хөгжүүлсэн архивын 
програмын гарын авлагыг 
судалж туршилт хийж, 
цахимжуулсан баримтыг 
программд холбосон байна. 
Жилийн эцэст: Архивын 

программын туршилт хийж, 
үйл ажиллагаандаа 
нэвтрүүлсэн байна. 

ГЗБГЗЗГазраас шинээр хөгжүүлж буй 
архивын програм нь хэрэглээнд 
нэвтрээгүй байна. Сургалтыг 
агентлагаас 12 дугаар сарын дундуур 
зохион байгуулахаар төлөвлөсөн. 

ҮБ 

3.6.1.3 Архивт хүргүүлсэн нэгж 
талбарын хувийн хэргийг 
бүрдүүлэх зааварчилгааг 
хэрэгжүүлэх 

Үйл 
ажиллагаа 

Зааварчилгаа - Эхний хагас жилд: 

ГЗБГЗЗГ-аас аймгуудын 
ГХБХБГ-ын архивт 
хүргүүлсэн нэгж талбарын 
хувийн хэргийг бүрдүүлэх 
зааварчилгааны дагуу 
мэргэжилтнүүдтэй хамтран 
баримтын бүрдлийг ханган 
ажилласан байна. 
Зааварчилгааны дагуу 
хувийн хэргийн бүрдлийг 

ГЗБГЗЗГазрын Архив мэдээллийн 
төвөөс 2021 оны 03 дугаар сарын 30-
ны өдөр зохион байгуулсан сургалт 
дээр нэгж талбарын хувийн хэргийг 
бүрдүүлэх зааварчилгааг авч, 
сургалтад хамрагдсан. Холбогдох 
мэргэжилтнүүд болон газрын 
даамлуудад нэгж талбарын хувийн 
хэргийн хавтсан дээрх тэмдэглэгээг 
бүрэн бөглөх, дотоод товъёог, 
баталгааны хуудас, ашиглалтын 
хуудсыг хийх, бүрдлийг бүрэн хангах 

100 



 
 

цахимаар шалгуулсан 
байна. 
Жилийн эцэст: 

Зааварчилгааны дагуу нэгж 
талбарын хувийн хэргийн 
баримтыг бүрдүүлж мэдээг 
ГЗБГЗЗГ-т хүргүүлсэн 
байна. 

тухай зааварчилгааг өгч ажилласан. 
Аймгийн хэмжээнд 3979 нэгж 
талбарын хувийн хэргийн бүрдлийг 
зөвлөмжийн дагуу бүрэн архивлаж 
мэдээг ГХБХБГазрын 2021 оны 12 
дугаар сарын 07-ны өдрийн 2/484  
тоот албан бичгээр ГЗБГЗЗГазарт 
хүргүүлсэн. 

3.6.1.4 Архивт баримт хүлээн авах, 
бүртгэх, нягтлан шалгалт 
хийх, тооллого явуулах, 
хадгалах, хамгаалах, 
ашиглуулах, эрдэм 
шинжилгээ, техник 
боловсруулалт хийх, данс 
бүртгэл хөтлөх 

Үйл 
ажиллагаа 

Мэдээ - Жилийн эцэст: Архивт 

хадгалагдаж байгаа 
баримтын бүрэлдэхүүн, тоо 
хэмжээ, хадгалалт, 
өөрчлөлт, хөдөлгөөний 
мэдээллийг 12 дугаар 
сарын 01-ний дотор гаргаж 
ГЗБГЗЗГ-т хүргүүлсэн 
байна. 

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 архивд 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 
хүргүүлсэн. 

100 

3.6.2. Төрийн болон албаны нууцын хадгалалт, хамгаалалтыг хангах 

3.6.2.1 Нууц албан хэрэг хөтлөлтийн 
үйл ажиллагааг зохион 
байгуулж хэрэгжүүлэх 

Үйл 
ажиллагаа 

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, 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, 

Тус онд 5 нууц албан бичиг  явуулсан, 
3 нууц бичиг ирсэн  ба нууц хамгаалах 
ажилтан албан бичгийн бүртгэлийг 
тусад нь эрхэлдэг. 2021 онд тус 
байгууллагын нууц хамгаалах 
ажилтан болон Төрийн болон албаны 
нууцтай танилцах ЭБАТ-д өөрчлөлт 
ороогүй шаардлагатай мэдээ 
судалгааг хугацаанд нь хүргүүлсэн. 

100 



 
 

хэлтэс, ГЗБГЗЗГ-т 
хүргүүлсэн байна. 

3.7. ХОТ БАЙГУУЛАЛТ 

3.7.1 Хот байгуулалтын үйл ажиллагаанд хяналт тавих 

3.7.1.1. Аймаг, нийслэлийн Ерөнхий 
архитекторуудын 2020 оны 
ажлын тайланг хүргүүлэх 

Үйл 
ажиллагаа 

1 тайлан Жил бүр тайланг 
хүлээн авч 
дүгнэдэг. 

Эхний хагас жилд: 

Аймгийн Ерөнхий 
архитекторын 2020 оны 
ажлын тайланг ГЗБГЗЗГ-т 
хугацаанд нь хүргүүлсэн 
байна. 

Аймгийн Ерөнхий архитекторын 2020 
оны үйл ажиллагааны тайланг 2021 
оны 01 дүгээр сарын 14-ний өдрийн 
1/19 тоот албан бичгээр ГЗБГЗЗГ-т 
хүргүүлсэн. 

100 

3.7.1.2. Хот тосгоны ерөнхий 
төлөвлөгөөний жижүүрийн 
хөтлөлт хийх үлгэрчилсэн 
зааврын хэрэгжилтийн 
тайланг хүргүүлэх  

Үйл 
ажиллагаа 

1 тайлан Жил бүр тайланг 
хүлээн авч 
дүгнэдэг. 

Эхний хагас жилд: Хот 

тосгоны ерөнхий 
төлөвлөгөөний жижүүрийн 
хөтлөлт хийх үлгэрчилсэн 
зааврын хэрэгжилтийн 
тайланг ГЗБГЗЗГ-т 
хүргүүлсэн байна. 

2020 оны жижүүрийн хөтлөлтийн 
тайланг  2020 оны 12 дугаар сарын 18-
ны өдөр албан бичгээр ГЗБГЗЗГазарт 
хүргүүлсэн. 100 

3.7.1.3. 2021 оны барилга 
байгууламжийн норм, 
норматив боловсруулах 
сангийн төлөвлөгөөнд санал 
боловсруулж хүргүүлэх 

Үйл 
ажиллагаа 

Саналын тоо Жил бүр санал 
хүргүүлдэг. 

Эхний хагас жилд: 2021 

оны барилга 
байгууламжийн норм, 
нормативын сангийн 
төлөвлөгөөнд санал 
боловсруулж ГЗБГЗЗГ-т 
хүргүүлсэн байна. 

2021 оны барилга байгууламжийн 
норм, норматив боловсруулах 
сангийн төлөвлөгөөнд 5,0 сая төгрөг 
төвлөрүүлэхээр санал хүргүүлсэн. 100 

3.8. ХОТ БАЙГУУЛАЛТЫН КАДАСТР 

3.8.1. Хот байгуулалтын кадастрын мэдээллийн санд мэдээлэл оруулах ажлыг зохион байгуулах 

3.8.1.1 Хот байгуулалтын кадастрын 
мэдээллийн сангийн үйл 
ажиллагааны явцын тайланг 
хагас жил тутамд  агентлагт 
хүргүүлэх 

Үйл 
ажиллагаа 

Хагас, бүтэн 
жилийн 
тайлан 

2020 оны тайлан 
хүлээн авсан.   

Хагас, бүтэн жилийн 
тайланг агентлагт 
хүргүүлсэн байна. 

Хот байгуулалтын кадастрын 
мэдээллийн сангийн үйл 
ажиллагааны хагас жилийн тайланг 
2021 оны 06 дугаар сарын 24-ний 
өдрийн 1/275 тоот албан бичгээр, 
жилийн эцсийн тайланг 2021 оны 12 
дугаар сарын 08-ны өдрийн 3/493 тоот 
албан бичгээр тус тус хүргүүлсэн 

100 

3.9. ТӨРИЙН ЗАХИРГАА, УДИРДЛАГА 

3.9.1. Худалдан авах ажлыг төлөвлөх, хэрэгжилтийг зохион байгуулах, хяналт тавих 

3.9.1.1 Төрийн өмчийн газрыг 
зурагжуулж бүртгэн газрын 
кадастрын мэдээллийн санд 
оруулж баталгаажуулах 

Хөрөнгө 
оруулалт 

1. Монгол 
улсын нийт 
газар 
нутгийг 
газар 

- Газрын нэгдмэл 
сангийн тоо 
бүртгэлийг 
суурин аргаар 

2 гэрээт ажлын 
гүйцэтгэгчтэй хамтран 
ажилласан байна. Ажлын 
үе шат бүрт хяналт тавьсан 
байна. 

Төрийн өмчийн газрыг зурагжуулах, 
бүртгэх, газрын кадастрын 
мэдээллийн санд оруулж 
баталгаажуулах гэрээт ажлын үр дүнг 
тухайн жилийн газрын нэгдмэл 

100 



 
 

ажлын гүйцэтгэгчтэй хамтран 
ажиллах 

ашиглалтын 
зориулалта
ар тооллого 
явуулах, 
мэдээллийн 
санд 
бүртгэх  

2. Төрийн 
өмчийн 
газрыг 
бүртгэх, 
зурагжуулах
мэдээллийн 
санд 
бүртгэх, 
гэрээ 
байгуулж, 
гэрчилгээ 
олгох ажлыг 
зохион 
байгуулах 

хийж, ЛМ-д 
оруулсан. 
 

сангийн системд сум тус бүрээр нь 
шалгаж  зориулалт буруу 152 нэгж 
талбар, хэмжээ зөрүүтэй 63 нэгж 
талбарын судалгааг гаргаж 2021 оны 
08 дугаар сарын 25-ны өдрийн 2/344 
тоот албан бичгээр хүргүүлж хамтран 
ажилласан. Газрын нэгдмэл сангийн  
мэдээллийн системд ангилал тус бүрт 
дараах мэдээллүүд ороод байна. 
Үүнд:  
-Хөдөө аж ахуйн газар-7128617,21 га 
-Хот тосгон бусад суурины газар-
203075,17 га  
-Зам шугам сүлжээний газар-25022,64 
га газар  
-Усан сан бүхий газар-345332,15 га  
-Ойн сан бүхий газар -77510,89 га 

 

  



 
 

ДӨРӨВ. ХУУЛИАР ОЛГОСОН НИЙТЛЭГ ЧИГ ҮҮРГИЙГ ХЭРЭГЖҮҮЛЭХ ЗОРИЛТ, АРГА ХЭМЖЭЭ 

Д/д 

Стратеги төлөвлөгөө 
болон үндэслэж байгаа 
бусад бодлогын баримт 
бичиг, хууль тогтоомж 

Төсөв 
Шалгуур 
үзүүлэлт 

Суурь түвшин Зорилтот түвшин 
Хугацаа         

/I-IV улирал/ 

Хариу
цах 
нэгж 

ЗАХИРГАА, УДИРДЛАГА, ХАМТЫН АЖИЛЛАГАА 
4.1.1 Төрийн албаны тухай болон холбогдох хууль тогтоомжийн хэрэгжилтийг зохион байгуулах 

4.1.1.1 Төрийн захиргааны болон 
хүний нөөцийн удирдлагыг 
хэрэгжүүлж ажиллах 

Үйл 
ажиллагаа 

Тухай бүр  - Тухай бүр хэрэгжүүлж 
ажилласан байна. 

Төрийн захиргааны болон хүний нөөцийн 
удирдлагыг өдөр тутам хэрэгжүүлэн ажиллаж 
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.  Тус байгууллагад 9 сул 
орон тоо байснаас 4 орон тоог Төрийн албаны 
тухай хуулийн 27 дугаар зүйлийн 27.1 дэх 
хэсгийн дагуу нөхсөн. Коронавируст халдвар 
/ковид-19/-ын цар тахлаас урьдчилан 
сэргийлэх, тэмцэх, нийгэм, эдийн засагт 
үзүүлэх сөрөг нөлөөллийг бууруулах тухай 
хуулийн 3.2 дахь заалт, Төрийн албаны 
зөвлөлийн 2020 оны 03 дугаар сарын 12-ны 
өдрийн 01 тоот зөвлөмжийн 2.1 дэх хэсгийн 
дагуу 3 ажлын байранд түр орлон гүйцэтгэгч 
томилсон.  
Мөн 4 албан хаагчдын зэрэг дэвийг ахиулж, 3 
албан хаагчдад зэрэг дэв шинээр олгуулах 
хүсэлтийг ТАСЗ-д тавьж шийдвэрлүүлсэн.  
Газрын харилцааны ажилтны өдрөөр үр 
бүтээлтэй, идэвхи санаачлагатай ажиллаж 
байгаа 2 албан хаагчийг ГЗБГЗЗГ-ын Жуух 
бичиг шагналд,  2 албан хаагчийг аймгийн 
Засаг даргын жуух бичиг шагналд, 
байгууллагын даргыг аймгийн ЗДТГ-аас 
Хөдөлмөрийн хүндэт медальд тодорхойлж 
шийдвэрлүүлсэн.  

100 

4.1.1.2 Батлагдсан “Төрийн албан 
хаагчийн ажиллах нөхцөл, 
нийгмийн баталгааны 
хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх 

Үйл 
ажиллагаа 

Хэрэгжүүлсэн 
арга 

хэмжээний 
тоо 

- Эхний хагас жилд: 

Жилийн төлөвлөгөөг 
боловсруулж батлан 

Байгууллагын “Төрийн албан хаагчийн 
ажиллах нөхцөл, нийгмийн баталгааны 
хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх 2021 оны 25 заалт 
бүхий төлөвлөгөөг боловсруулж байгууллагын 

100 



 
 

төлөвлөгөөний хэрэгжилтийг 
хагас, бүтэн жилээр 
тайлагнах 

хэрэгжүүлж ажилласан 
байна. 
Жилийн эцэст: 

Хэрэгжилтийг хангаж 
ажилласан байна. 

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.Ганцэцэгт 
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.  

4.1.1.3 Хүний нөөцийн дэлгэрэнгүй 
судалгаа гаргаж хагас, бүтэн 
жилээр ГЗБГЗЗГ-т хүргүүлэх 

Үйл 
ажиллагаа 

2 тайлан - Хүний нөөцийн 
судалгааг гаргаж 
хүргүүлсэн байна. 

Тус байгууллага нийт 29 албан хаагчтай ба 
дэлгэрэнгүй судалгааг гаргаж 2021 оны 06 
дугаар сарын 16-ны өдөр, 2021 оны 12 дугаар 
сарын 07-ны өдөр Захиргаа удирдлагын 
хэлтсийн Ахлах мэргэжилтэн С.Ганцэцэгт 
файлаар хүргүүлсэн. 
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4.1.1.4 “Жэндэрийн эрх тэгш 
байдлыг хангах тухай хууль”-
ийн хэрэгжилтийг хангах 
ажлын төлөвлөгөөний 
хэрэгжилтийн тайланг хагас, 
бүтэн жилээр тайлагнах 

Үйл 
ажиллагаа 

Хэрэгжүүлсэн 
арга 

хэмжээний 
тоо 

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

Төлөвлөгөөний дагуу 
арга хэмжээ зохион 
байгуулж, хэрэгжүүлсэн 
байна. 

Жендерийн эрх тэгш байдлыг хангах 
төлөвлөгөөний тус байгууллагад 
холбогдолтой заалтуудын хэрэгжилтийг 
гаргаж 2021 оны 06 дугаар сарын 16-ны өдөр, 
2021 оны 12 дугаар сарын 07-ны өдөр  
файлаар Ахлах мэргэжилтэн С.Ганцэцэгт, тус 
байгууллагын 2021 оны 12 дугаар сарын 03-ны 
өдрийн 1/470 дугаартай албан бичгээр БХБЯ-
нд тус тус хүргүүлсэн.  Төлөвлөгөөний 
хэрэгжилт 100 хувь. 

100 

4.1.1.5 “Хөгжлийн бэрхшээлтэй 
хүний эрхийн тухай хууль”-
ийг хэрэгжүүлэх 
төлөвлөгөөний хэрэгжилтийг 
хагас, бүтэн жилээр 
тайлагнах 

Үйл 
ажиллагаа 

Хэрэгжүүлсэн 
арга 

хэмжээний 
тоо 

- Төлөвлөгөөний 
хэрэгжилтийг хангасан 
байна. 

Хөгжлийн бэрхшээлтэй хүний эрхийг хангах 
ажлын төлөвлөгөөний тус байгууллагад 
хамааралтай заалтуудыг хяналтад авч  
хэрэгжилтийг 2021 оны 06 дугаар сарын 16-ны 
өдөр, 2021 оны 12 дугаар сарын 07-ны өдөр  
файлаар Ахлах мэргэжилтэн С.Ганцэцэгт, тус 
байгууллагын 2021 оны 12 дугаар сарын 03-ны 
өдрийн 1/470 дугаартай албан бичгээр БХБЯ-
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нд тус тус хүргүүлсэн.  Төлөвлөгөөний 
хэрэгжилт 100 хувь. 

4.2.1 Шилэн дансны тухай хуулийн хэрэгжилтийг хангах 

4.2.1.1 Шилэн дансны тухай хуулийн 
хэрэгжилтийг ханган, Шилэн 
дансны цахим хуудсанд 
холбогдох мэдээллийг 
оруулж баталгаажуулах 

Үйл 
ажиллагаа 

Шилэн 
дансны тухай 

хуулийн 
хэрэгжилтийг 
хангаж бараа, 

ажил 
үйлчилгээ 
худалдан 

авах ерөнхий 
төлөвлөгөө, 

тайлан, 
санхүү, 

хөрөнгийн 
зарцуулалт, 
батагдсан 

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 

шийдвэрийг 
цахим 

- Шилэн дансны цахим 
хуудсанд байгууллагын 
бараа, ажил үйлчилгээ 
худалдан авах ерөнхий 
төлөвлөгөө, тайлан, 
санхүү, хөрөнгийн 
зарцуулалт, батагдсан 
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 
шийдвэрийг оруулах сар 
бүр оруулж 
баталгаажуулсан байна. 

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. 
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хуудсанд 
оруулсан 

байна. 

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 Авлигын эсрэг үндэсний 
хөтөлбөрийн хэрэгжилтийг 
зохион байгуулж, тайлагнах 

Үйл 
ажиллагаа 

Авлигатай 
тэмцэх 

үндэсний 
хөтөлбөрийг 
хэрэгжүүлэх 

арга 
хэмжээний 

төлөвлөгөөни
й 

хэрэгжилтийг 
хангаж 

ажилласан 
байна. 

 

- Газрын харилцааны 
салбарын 2021 оны 
Авлигын эсрэг үйл 
ажиллагааны 
төлөвлөгөөг 
хэрэгжүүлэн ажиллаж, 
тайлагнасан байна. 
1-р сард: Үндэсний 

хөтөлбөрийн 
хэрэгжилтийг 2020 оны 
жилийн эцсийн 
байдлаар гаргаж 
холбогдох байгууллагад 
хүргүүлсэн байна.  
6-р сард: Үндэсний 

хөтөлбөрийн 
хэрэгжилтийг 2021 оны 
эхний хагас жилийн 
байдлаар гаргаж 
ГЗБГЗЗГ-т хүргүүлсэн 
байна.  
12-р сард: Үндэсний 

хөтөлбөрийн 
хэрэгжилтийг 2021 оны 
жилийн эцсийн 
байдлаар гаргаж 
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 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, Газрын 
харилцааны салбарын авлигын эсрэг үйл 
ажиллагааны төлөвлөгөөний 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. Төлөвлөгөөний 
хэрэгжилт 100 хувь. 
Авлигатай тэмцэх газраас “Зөв зөвд шудрага 
зөв” сэдэвт соён гэгээрүүлэх аяныг 21 аймаг, 

орон нутагт хэрэгжүүлж байна.  
Уг арга хэмжээний хүрээнд “Дундговь 
авлигагүй хөгжинө” уриалгад бусад төрийн 

байгууллагуудыг уриалан нэгдэж,  стент 
хэвлүүлэн байгууллагын коридорт 
байрлуулсан. Мөн албан хаагчид “Дундговь 
авлиггүй хөгжинө” стикертэй зургаа 
байгууллагын фэйсбүүк хуудсанд байршуулж 
иргэд олон нийтийг авлигаас ангид байхыг 
уриалсан.  
“Зөв зөвд шудрага зөв” аяны хүрээнд 

авлигын эсрэг олон улсын өдрийг угтаж 
аймгийн Ерөнхий ЭБАТ болон бусад ЭБАТ-
уудтай хамтран хүүхэд залуучууд, иргэд олон 
нийтэд авлигыг үл тэвчих, шударга ёсны 
үзлийг төлөвшүүлэх, авлигын нийгэм, эдийн 
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засгийн хор хөнөөлийг тайлбарлан таниулах, 
авлигын эсрэг үйлсэд дуу хоолойгоо нэгтгэн, 
олон нийтийн дуу хоолойг сонсох зорилгоор 
ЕБС-ийн сурагчдын дунд тик ток уралдаан, 

аймгийн Засаг даргын эрхлэх асуудлын 
хүрээний хэлтэс агентлагийн дарга нар болон 
Сайнцагаан сумын Ерөнхий боловсролын 
сургуулийн захирал, цэцэрлэгийн эрхлэгч 
нарын дунд асуулт хариултын АХА тэмцээн 

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 
мэдээллэн ажиллаж байна.Мөн дээрх 
мэдээллүүдийг байгууллагын цахим хуудсанд 
/www.dundgovi.gazar.gov.mn сайтын ил тод 
байдал хэсгийн үйл ажиллагааны ил тод 
байдал хэсэгт/ байршуулсан. 

4.4.1.2 Албан тушаалтнуудын 2020 
оны хувийн ашиг сонирхол, 
хөрөнгө орлогын мэдүүлэг 
гаргах үйл ажиллагааг зохион 
байгуулах 

Үйл 
ажиллагаа 

Мэдүүлэг 
гаргагчийн тоо 

2019 оны тайланг 
хугацаанд нь 
хүргүүлсэн. 

Хувийн ашиг сонирхол, 
хөрөнгө орлогын 
мэдүүлэг гаргах үүрэг 
бүхий албан 
тушаалтнуудын 2020 
оны хувийн ашиг 
сонирхол, хөрөнгө 
орлогын мэдүүлгийг 
2021 оны 02 дугаар 
сарын 15-ны өдрөөс 
өмнө авах ажлыг зохион 
байгуулж, мэдээ 
тайланг Авлигатай 

Тус байгууллагад хуулийн үйлчлэлд хамаарах 
5 албан тушаалтан байдаг ба ХАСХОМ гаргах 
зөвлөмжийг тухай бүр өгч ажилласан. 
Мэдүүлгийг албан тушаалтнуудаас хуулийн 
хугацаанд цахимаар хүлээн авч Авлигатай 
тэмцэх газрын хувийн ашиг сонирхлын 
мэдүүлэг болон хөрөнгө орлогын мэдүүлгийн 
мэдээллийн систем болох 
www.meduuleg.iaac.mn сайтад   хуулийн 
хугацаанд нь оруулж, баталгааны хуудас 
ирүүлсэн бүртгэлийг хөтөлж гарын үсэг 
зуруулж авсан. Мөн ХАСХОМ-ын бүртгэлийг 
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тэмцэх газарт 
хүргүүлсэн байна. 

www.meduuleg.iaac.mn сайтын  ЭБАТ цэсэнд 
бүрэн оруулсан.  
Тус байгууллагын албан тушаалтнуудын 2020 
оны ХАСХОМ-1, ХОМ хураангуй, ХАСХОМ-3, 
ХАСХОМ-4, ХАС хураангуй тайлангуудыг  
програмаас гаргаж 2021 оны 02 дугаар сарын 
18-ны өдрийн 1/66 дугаар албан бичгээр 
аймгийн ЗДТГ-ын ХЭЗХэлтэст хүргүүлсэн. 

4.4.1.3 Ашиг сонирхлын зөрчилгүй 
гэдгээ илэрхийлэх, зөрчил 
үүссэн тухай мэдэгдлийг 
хүлээн авч бүртгэх 

Үйл 
ажиллагаа 

Мэдэгдэл  
гаргасан 

албан 
хаагчдын тоо 

2020 онд 
мэдэгдэл 

гаргасан албан 
хаагч 

Ашиг сонирхлын 
зөрчилгүй гэдгээ 
илэрхийлэх, зөрчил 
үүссэн тухай мэдэгдлийг 
албан хаагчдаас хүлээн 
авч 
www.iaac.meduuleg.mn 
бүртгэх, шийдвэрлэх 
арга хэмжээг зохион 
байгуулсан байна. 

Тайлант хугацаанд тус байгууллагад 75 
мэдэгдэл тайлбар гаргасан ба мэдэгдэл 
тайлбарыг тухай бүр www.iaac.meduuleg.mn 
сайтын  ЭБАТ цэсэнд бүртгэсэн. Тендерт 
оролцох, гэрээ байгуулах зэрэг үйл 
ажиллагаанд оролцохдоо албан хаагчид ашиг 
сонирхлын мэдэгдэх хуудсыг харьяа 
байгууллагуудад гаргадаг.  

100 

4.4.1.4 Нийтийн албанд 
томилогдохоор нэр дэвшсэн 
этгээдийн хувийн ашиг 
сонирхлыг урьдчилсан 
мэдүүлэх ажлыг зохион 
байгуулах 

Үйл 
ажиллагаа 

Нийтийн 
албанд 

томилогдохоо
р нэр дэвшсэн 

этгээдийн 
хувийн ашиг 
сонирхлын 
урьдчилсан 
мэдүүлгийг 
Авлигатай 

тэмцэх газарт 
хүргүүлсэн 

байна. 

2020 онд 
томилогдсон 

албан хаагчдын 
тоо 

Нийтийн албанд 
томилогдохоор нэр 
дэвшсэн этгээдийн 
хувийн ашиг сонирхлын 
урьдчилсан мэдүүлгийг 
Авлигатай тэмцэх 
газарт хүргүүлж, дүгнэлт 
авч томилж ажилласан 
байна. 

2020 онд 2 удаа ХАСУМ-ийг хууль 
тогтоомжийн дагуу АТГазарт хянуулж 
ирүүлсэн дүгнэлтийн дагуу албан тушаалтанг 
томилсон ба 2021 онд хуулийн үйлчлэлд 
хамаарах нийтийн албанд нэр дэвшсэн албан 
тушаалтан байхгүй болно. 

100 

4.5.1 Тогтоол шийдвэрийн бүртгэл хөтлөх, биелэлтэд хяналт тавих 

4.5.1.1 Улсын Их Хурал, Засгийн 
газрын тогтоол шийдвэр, 
Барилга, хот байгуулалтын 
сайд, Төрийн нарийн бичгийн 
дарга болон бусад 
байгууллагаас ирүүлсэн 
шийдвэрийг бүртгэх, 
хяналтад авах, хэрэгжилтэд 
хяналт тавих 

Үйл 
ажиллагаа 

Тогтоол 
шийдвэрийн 

тоо 

- Тогтоол, шийдвэрийг 
хяналтанд авч, 
хэрэгжүүлэх, 
биелэлтийг хугацаанд 
гаргаж, ГЗБГЗЗГ-т 
хүргүүлсэн байна. 

Аймгийн ЗДТГ-аас хяналтад авах 
шаардлагатай гэж хуваарилсан Засгийн 
газрын 5 тогтоол, Засийн газрын 2 хуралдааны 
тэмдэглэлийг хяналтад авч Барилга хот 
байгуулалтын сайдын тус аймгийн Засаг 
даргатай хамтран ажиллах 66 заалт бүхий 
гэрээ, ЗДҮАХ-ийг 2021 онд хэрэгжүүлэх 
төлөвлөгөөний тус байгууллагад 
холбогдолтой 6 заалт, ЗГҮАХ-ийг 2021 онд 
хэрэгжүүлэх арга хэмжээний төлөвлөгөөний 
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тус байгууллагад холбогдолтой 6 заалтыг тус 
тус хяналтад авч хэрэгжүүлэн хагас жилийн 
хэрэгжилт, жилийн эцсийн хэрэгжилтийг тус 
тус гаргаж аймгийн ЗДТГ-ын Хөрөнгө 
оруулалт, хөгжлийн бодлого төлөвлөлтийн 
хэлтэст файлаар хугацаанд нь хүргүүлсэн.  
2021 онд хяналтад авсан хууль тогтоомж, 
тогтоол шийдвэрийг 96,6 хувьтай хэрэгжүүлэн 
хэрэгжилтийг 2021 оны 12 дугаар сарын 10-ны 
өдрийн 1/499 дугаар албан бичгээр 
ГЗБГЗЗГазарт хүргүүлсэн.  
ЗДҮАХ-ийн хэрэгжилт 83 хувьтай, ЗГҮАХ-ийн 
хэрэгжилт 98,3 хувьтай, БХБСайдын тус 
аймгийн Засаг даргатай байгуулсан гэрээний 
хэрэгжилт 98,4 хувьтай хэрэгжүүлсэн байна. 

4.6.1 Байгууллагын хэмжээнд эрх зүйн баримт бичиг боловсруулалт, хэрэгжилтэд хяналт тавих 

4.6.1.1 Газрын даргын тушаалын 
үндэслэлийг хянаж, бүртгэх, 
хэрэгжилтийг хангах ажлыг 
зохион байгуулах 

Үйл 
ажиллагаа 

Тушаалын 
төслийн тоо  

2020 онд гарч 
албажсан 

тушаал 

Газрын даргын 
тушаалын төслийг 
боловсруулж, хянаж, 
бүртгэл хөтөлж, 
хэрэгжилтийг хангах 
ажлыг зохион байгуулж, 
хэрэгжилтийн тайланг 
гаргаж ажилласан 
байна. 

Тус байгууллагын Газрын төлбөр, үнэлгээ, 
татварын асуудал хариуцсан мэргэжилтэн 
албан хэрэг хөтлөлт, дотоод ажил хариуцсан 
мэргэжилтний албан үүргийг хавсран 
гүйцэтгэдэг ба тушаалын төслийг 
боловсруулж, хяналт тавьж ажилладаг. 
Тайлант хугацаанд байгууллагын үндсэн үйл 
ажиллагаатай холбогдолтой 44 тушаал, 
боловсон хүчний холбогдолтой 29 тушаал 
албажиж гарсныг аймгийн ЗДТГ-ын Хууль эрх 
зүйн хэлтсээр хянуулж, өгсөн зөвлөмжийн 
дагуу арга хэмжээг хэрэгжүүлж ажилласан. 
Тушаалын бүртгэлийг тухай бүр хөтөлж, 
хэрэгжилтийг ханган ажиллаж байна. 

100 

4.6.1.3 Иргэн, хуулийн этгээдтэй 
байгуулах гэрээний төслийг 
хянах, албажуулах ажлыг 
зохион байгуулах 

Үйл 
ажиллагаа 

Гэрээний тоо 2020 онд  
байгуулагдсан 

гэрээ 

Гэрээний төслийг хянаж, 
баталгаажуулж, 
гэрээний бүртгэлийг 
хийж, хэрэгжилтэд 
хяналт тавьсан байна. 

Аймгийн хэмжээнд баригдаж байгаа барилга 
байгууламжийн угсралтын ажилд 
захиалагчийн хяналтын гэрээ байгуулан 
ажилладаг. 2021 онд 9 захиалагчийн хяналтын 
гэрээг ААН-үүдтэй байгуулсан ба бүртгэлийг 
тухай бүр хөтлөн хэрэгжилтэд хяналт тавин 
ажиллаж байна. 
Иргэн, ААН байгууллагатай газар эзэмших, 
ашиглах гэрээг жил бүр дүгнэдэг ба тайлант 
хугацаанд нийт 1127 гэрээг дүгнэсэн байна. 

100 

4.6.1.4 Байгууллагын дотоод үйл 
ажиллагааг зохицуулсан 

Үйл 
ажиллагаа 

дүрэм, журам - Дараах дүрэм, журмыг 
шинээр боловсруулж 

Байгууллагын дотоод журмыг шинэчлэн 
боловсруулж тус байгууллагын даргын 2021 

100 



 
 

дүрэм, журмыг шинэчлэн 
боловсруулж, албажуулан, 
хэрэгжүүлэх ажлыг зохион 
байгуулах 

албажуулан үйл 
ажиллагаандаа мөрдөж 
ажилласан байна. 
1. Газрын харилцаа, 

барилга, хот 

байгуулалтын 

газрын 

“Хөдөлмөрийн 

дотоод журам” 

2. Газрын харилцаа, 

барилга, хот 

байгуулалтын 

газрын шуурхай 

зөвлөгөөний 

бүрэлдэхүүн, дэг 

3. Байгууллагын 

дэргэдэх баримт 

нягтлан шалгах 

комиссын дүрэм 

4. Байгууллагын 

архивын үйл 

ажиллагааны дүрэм 

5. Байгууллагын албан 

хэрэг  хөтлөлтийн 

журам 

6. Сумын даамлын үйл 

ажиллагаанд 

хяналт-шинжилгээ, 

үнэлгээ хийх журам, 

шалгуур үзүүлэлт 

оны 11 дүгээр сарын 17-ны өдрийн А/39 дүгээр 
тушаалаар  батлуулсан.  Хөдөлмөрийн дотоод 
журмыг бүх албан хаагчдад танилцуулж, 
танилцсан талаар гарын үсэг зуруулсан. 
Байгууллагын дэргэдэх баримт нягтлан 
шалгах комиссын дүрэм, байгууллагын 
архивын үйл ажиллагааны дүрэм, 
байгууллагын албан хэрэг  хөтлөлтийн журам 
2019 онд батлагдсан ба архив, албан хэрэг 
хөтлөлтийн үйл ажиллагаанд мөрдлөг болгон 
ажиллаж байна. 
Байгууллагын архивын үйл ажиллагааны 
дүрмийг 2017 онд байгууллагын даргаар 
батлуулсан ба архивын үйл ажиллагаанд 
мөрдлөг болгон ажиллаж байна. 
ГЗБГЗЗГ-ын даргын тушаалаар батлагдсан 
ХШҮ хийх журамд нийцүүлэн Сумын даамлын 
үйл ажиллагаанд хяналт-шинжилгээ, үнэлгээ 
хийх шалгуур үзүүлэлтийг боловсруулсны 
дагуу сумдын газрын даамлуудын үйл 
ажиллагаанд ХШҮ хийсэн. 

4.7.1 Байгууллагын гүйцэтгэлийн төлөвлөгөө боловсруулах, дүгнэх ажлыг зохион байгуулах 

4.7.1.1 Байгууллагын гүйцэтгэлийн 
төлөвлөгөөг боловсруулах, 
ГЗБГЗЗГ-т хүргүүлж 
хянуулах, батлуулах, 
биелэлтийн тайланг хагас, 
бүтэн жилээр гаргаж 
ГЗБГЗЗГ-т ирүүлэх 

Үйл 
ажиллагаа 

Журамд 
заасан 

хугацаанд 
батлуулах 

- Эхний хагас жилд: 

Гүйцэтгэлийн 
төлөвлөгөөг баталсан 
байна. Гүйцэтгэлийн 
төлөвлөгөөний эхний 
хагас жилийн 
биелэлтийг тайлагнаж, 
дүгнүүлсэн байна. Хагас 
жилийн тайланг 

Гүйцэтгэлийн төлөвлөгөөг эхний хагас жилийн 
байдлаар 90,8 хувийн гүйцэтгэлтэй 
хэрэгжүүлэн хэрэгжилтийг хавсралт 
тайлангуудын хамт 2021 оны 06 дугаар сарын 
15-ны өдөр, жилийн эцсийн тайланг 2021 оны 
12 дугаар сарын 10-ны өдөр файлаар тус тус  
хүргүүлсэн.  
Байгууллагын 2022 оны гүйцэтгэлийн 
төлөвлөгөөнд тусгуулах арга хэмжээний 
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ГЗБГЗЗГ-т хүргүүлсэн 
байна. 
Жилийн эцэст: Дараа 

оны байгууллагын 
гүйцэтгэлийн 
төлөвлөгөөг 
боловсруулж, ГЗБГЗЗГ-
т хүргүүлж, хянуулсан 
байна. Гүйцэтгэлийн 
төлөвлөгөөний жилийн 
эцсийн тайланг 
ГЗБГЗЗГ-т хүргүүлж, 
дүгнүүлсэн байна. 

саналыг 2021 оны 12 дугаар сарын 08-ны өдөр 
ГЗБГЗЗГазарт хүргүүлсэн. 
 

4.7.1.2 Нэгжийн гүйцэтгэлийн 
төлөвлөгөөг боловсруулах, 
батлуулах, биелэлтийн 
тайланг хагас, бүтэн жилээр 
гаргаж тайлагнах, дүгнэх 

Үйл 
ажиллагаа 

2 нэгжийн 
төлөвлөгөө, 

тайлан 

- Эхний хагас жилд: 

Гүйцэтгэлийн 
төлөвлөгөө батлагдсан 
байна. Гүйцэтгэлийн 
төлөвлөгөөний эхний 
хагас жилийн 
биелэлтийг тайлагнаж, 
дүгнүүлсэн байна.  
Жилийн эцэст: 

Гүйцэтгэлийн 
төлөвлөгөөний жилийн 
эцсийн биелэлтийг 
тайлагнаж, дүгнүүлсэн 
байна. 

Тус байгууллагын стратеги төлөвлөгөөг 
боловсруулж 11 үндсэн чиг үүргийн хүрээнд 16 
зорилтыг тодорхойлж 42 арга хэмжээг 
төлөвлөн 2021 оны 04 дүгээр сарын 30-ны 
өдөр аймгийн Засаг даргаар батлуулсан. Мөн 
аймгийн Засаг дарга тус байгууллагын 
даргатай хамтран ажиллах гэрээг 2021 оны 06 
дугаар сарын 03-ны өдөр байгуулсан. Нэгжийн 
гүйцэтгэлийн төлөвлөгөөг тус аймагт хэрэгжиж 
буй бусад бодлогын баримт бичгүүдтэй 
уялдуулан боловсруулж  2021 оны 03 дугаар 
сарын 05-ны өдөр батлуулсан.  
Жилийн эцсийн хэрэгжилт 98 хувьтай 
дүгнэгдсэн. 
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4.7.1.3 ТАХ-ийн гүйцэтгэлийн 
төлөвлөгөөг батлах, 
төлөвлөгөөний биелэлтэд 
үнэлгээ өгөх, Газрын даргад 
танилцуулах, шийдвэр 
гаргуулах 

Үйл 
ажиллагаа 

Албан 
хаагчдын тоо 

- Эхний хагас жилд: 

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

ын гүйцэтгэлийн 
төлөвлөгөөний 
биелэлтийг 2 удаа 
үнэлж, Газрын даргад 
танилцуулж шийдвэр 
гаргуулсан байна. 

Тус байгууллагын албан хаагчид гүйцэтгэлийн 
төлөвлөгөөг 1 дүгээр улиралд харьяа 
хэлтсийн даргаар батлуулсан. Албан 
хаагчдын гүйцэтгэлийн төлөвлөгөөний хагас 
жилийн хэрэгжилтийг үнэлж дүгнэхдээ Засгийн 
газрын 2020 оны 218 дугаар тогтоолын дагуу 
үнэлгээний багийг байгууллагын даргын 
тушаалаар байгуулж, гүйцэтгэлийн зорилт 
арга хэмжээний үнэлгээ, мэдлэг чадварын 
үнэлгээ, албан хаагчдын хандлага, ёс зүй, ур 
чадвар, багаар ажиллах чадвараар тус тус 
үнэлж үнэлгээний мөрөөр авах арга 
хэмжээний саналыг байгууллагын даргад 
танилцуулан нийт 7,1 сая төгрөгний 
урамшууллыг албан хаагчдад олгосон.  
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Албан хаагчдын гүйцэтгэлийн төлөвлөгөөний 
жилийн эцсийн хэрэгжилтийг 2021 оны 12 
дугаар сарын 15-ны өдрийн дотор дүгнэж, 
журмын дагуу үнэлгээний мөрөөр авах арга 
хэмжээг зохион байгуулж ажиллана. 

4.8.1 Хяналт-шинжилгээ, үнэлгээний ажлыг зохион байгуулах 

4.8.1.1 Сумын даамлын үйл 
ажиллагаанд хяналт-
шинжилгээ, үнэлгээ хийх 

Үйл 
ажиллагаа 

Сумын тоо - Сумын даамлын үйл 
ажиллагаанд хяналт-
шинжилгээ, үнэлгээ 
хийх журам, шалгуур 
үзүүлэлтийн дагуу 
удирдамж 
боловсруулан 
батлуулж, хяналт-
шинжилгээ хийж, үр дүнг 
Газрын даргад 
танилцуулсан байна. 
Хяналт шинжилгээ 
үнэлгээний тайлан, 
зөвлөмжийг сумын 
Засаг дарга болон 
холбогдох албан 
тушаалтанд хүргүүлсэн 
байна.  

ГЗБГЗЗГ-ын даргын 2020 оны А/219 тоот 
тушаалаар батлагдсан “Аймгийн ГХБХБГ-ын 
үйл ажиллагаанд хяналт шинжилгээ үнэлгээ 
хийх журам”-ын дагуу Цагаандэлгэр, Сайхан-
Овоо, Говь-Угтаал, Дэрэн, Дэлгэрхангай   
сумдын Газрын даамлуудын үйл ажиллагаанд 
зөвлөн туслах зорилгоор хяналт шинжилгээ 
үнэлгээ хийж тайланг нэгтгэж тус 
байгууллагын дарга, сумдын Засаг нарт 
танилцуулсан. Хяналт шинжилгээний хүрээнд 
гарсан зөвлөмжийг нэгтгэж сумын Газрын 
даамлуудад хүргүүлсэн. 

100 

4.10.1 Сургалт зохион байгуулах 

4.10.1.1 Сургалтын төлөвлөгөө 
боловсруулж хэрэгжүүлэх 
ажлыг зохион байгуулах, 
хэрэгжилтийг хагас, бүтэн 
жилээр нэгтгэн ГЗБГЗЗГ-т 
хүргүүлэх 

Урсгал 
төсөв, 
Ногоон 

алт 
төслийн 
хөрөнгө 

Зохион 
байгуулсан 

сургалтын тоо 

2020 оны 
сургалтын 
төлөвлөгөө 
батлагдсан 

Холбогдох 
мэргэжилтнүүдийг 
сургалтад хамруулсан 
байна. 
Төлөвлөгөөний дагуу 
сургалт зохион 
байгуулсан байна. 

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 

100 



 
 

сарын 15-ны өдөр, жилийн эцсийн 
хэрэгжилтийг 2021 оны 12 дугаар сарын 07-ны 
өдөр ГЗБГЗЗГ-ын ахлах мэргэжилтэн 
С.Ганцэцэгт файлаар тус тус хүргүүлсэн. Уг 
төлөвлөгөөг 100 хувь хэрэгжүүлж ажилласан. 

4.11.1 Гадаад, дотоод хамтын ажиллагааг хөгжүүлэх ажлыг зохион байгуулах 

4.11.1.1 Гадаад, дотоод хамтын 
ажиллагааны төлөвлөгөөг 
батлан, хэрэгжүүлэх ажлыг 
зохион байгуулах 

Үйл 
ажиллагаа 

1 төлөвлөгөө,  
2 тайлан 

2020 онд 
хэрэгжүүлэх 
төлөвлөгөө 
батлагдсан. 

Гадаад, дотоод хамтын 
ажиллагааны 
төлөвлөгөөг 
боловсруулж батлуулан 
хэрэгжүүлж ажилласан 
байна.  

2021 оны 02 дугаар сард байгууллагын гадаад, 
дотоодын хамтын ажиллагааны 12 арга 
хэмжээ бүхий төлөвлөгөөг батлуулсан. 
Төлөвлөгөөний хэрэгжилтийг хагас, бүтэн 
жилээр гарган аймгийн Засаг даргын тамгын 
газар хүргүүлсэн. Төлөвлөгөөний хэрэгжилт 98 
хувь. 

100 

4.12.1 Байгууллагын үйл ажиллагааг сурталчлах ажлыг зохион байгуулах 

4.12.1.1 Байгууллагын үйл 
ажиллагааг сурталчлах 
төлөвлөгөөг батлан, 
хэрэгжүүлэх ажлыг зохион 
байгуулах 

Үйл 
ажиллагаа 

Төлөвлөгөөни
й дагуу зохион 
байгуулагдсан 

арга 
хэмжээний 

тоо 

- Байгууллагын үйл 
ажиллагаатай 
холбоотой мэдээллийг 
мэдээллийн самбар, 
хэвлэл мэдээлэл, олон 
нийтийн цахим 
сүлжээгээр 
сурталчилсан байна. 

Байгууллагын үйл ажиллагааг 2021 онд 
сурталчлах ил тод байдлын төлөвлөгөөний 
төсөлд албан хаагчдаас саналыг авч тусган 9 
арга хэмжээ бүхий төлөвлөгөөг байгууллагын 
даргаар 2021 оны 04 дүгээр сарын 13-ны өдөр 
батлуулсан. Төлөвлөгөөний хэрэгжилт 100 
хувь. Байгууллагын үйл ажиллагааг тухай бүр 
байгууллагын мэдээллийн самбар болон 
цахим хуудсанд байршуулж иргэд, олон 
нийтэд сурталчилж байна. 
Тайлант хугацаанд байгууллагын цахим 
хуудсанд 215 удаа, мэдээллийн самбарын 
мэдээллийг 18 удаа шинэчилж ажилласан. 

100 

4.12.1.2 Салбарын үйл ажиллагаатай 
холбоотой мэдээллийг 
мэдээллийн самбарт 
байршуулж, хэвлэл 
мэдээлэл, олон нийтийн 
цахим сүлжээгээр 
сурталчилах 

Үйл 
ажиллагаа 

Сурталчилгаа
ны тоо 

- Агентлагаас салбарын 
үйл ажиллагаатай 
холбоотой олон нийтийн 
цахим сүлжээгээр 
явуулж буй мэдээллийг 
орон нутгийн хэмжээнд 
сурталчилах 

Байгууллагын цахим хуудас болон  facebook 
дахь хуудас /Дундговь 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 

100 



 
 

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. 

4.13.1 Албан хэрэг хөтлөлтийн ажлыг зохион байгуулах 

4.13.1.1 Ирсэн явуулсан албан бичиг, 
өргөдөл, гомдлыг 
байгууллагын удирдлагын 
цогц програм хангамж /эйбл/-
д бүртгэх, удирдлагад 
танилцуулах, хуваарилах 
ажлыг зохион байгуулах 

Үйл 
ажиллагаа 

Ирсэн, 
явуулсан 

албан бичиг, 
өргөдөл 

гомдолыг 
цахимаар 
бүртгэсэн 

байна. 

- Ирсэн, явуулсан албан 
бичиг, өргөдөл, гомдлыг 
байгууллагын 
удирдлагын цогц 
програм хангамж /эйбл/-
д бүрэн бүртгэж, 
удирдлагад 
танилцуулж, цохолт 
хийгдэж, 
хуваарьлагдсан албан 
хаагчид цахимаар 
болон цаасаар 
хүргэгдсэн 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 

4.13.1.2 Хугацаатай албан бичиг, 
өргөдөл, гомдлыг 
байгууллагын удирдлагын 
цогц програм хангамж /эйбл/-
д хугацаатай бүртгэх, 
удирдлагад танилцуулах, 
хуваарилах, 
шийдвэрлэлтийн байдалд 
хяналт тавих 

Үйл 
ажиллагаа 

Хуульд заасан 
хугацаанд 

шийдвэрлэгдс
эн байна. 

 Хугацаатай албан 
бичиг, өргөдөл 
гомдолын 
шийдвэрлэлтийг улирал 
бүр гаргаж тайлагнасан 
байна. 

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. 

100 

4.16.1 Санхүү, нягтлан бодох бүртгэл, төсвийн удирдлага болон гүйцэтгэлийн хяналтыг хэрэгжүүлэх 

4.16.1.1 Газрын урсгал болон хөрөнгө 
оруулалтын төсвийн 
төлөвлөлтийг боловсруулах, 
тайлант оны төсөвт судалгаа 
хийж төсвийн тодотголоор 
шаардлагатай зардлыг нэмж 
тусгуулах саналыг 

Үйл 
ажиллагаа 

Эдийн засгийн 
тооцоо 
судалгаа 
Төсвийн 
тодотголоор 
оруулах 
саналын тоо 

- Эхний хагас жилд: 

Төсвийн төлөвлөлтийг 
боловсруулж, төсвийн 
тодотголоор 
шаардлагатай зардлын 
судалгаа гаргасан 
байна. 

2021 онд 438933,5 сая төгрөгийн төсөв 
батлагдсан боловч улсын төсөв хүндэрсэнтэй 
холбогдуулж анх батлагдсан төсвөөс 9212.7 
сая төгрөгөөр хасагдан тодотгол хийгдсэнтэй 
холбоотойгоор жилийн эцсийн байдлаар 
429720.8 сая төгрөгийн санхүүжилт хийгдсэн 
байна. 

100 



 
 

боловсруулж ГЗБГЗЗГ-т 
хүргүүлэх 

Жилийн эцэст: Төсвийн 

төлөвлөлтийг 
боловсруулж, төсвийн 
тодотголоор 
шаардлагатай зардлын 
санал боловсруулж, 
ГЗБГЗЗГ-т хүргүүлсэн 
байна. 

4.16.1.2 Төсвийн зардлыг бууруулж, 
хэмнэлт гаргаж ажиллах, 
бараа материалын болон 
үйлчилгээний орлогод хяналт 
тавьж орлогын 
төлөвлөгөөний биелэлтийг 
хангах 

Үйл 
ажиллагаа 

Эдийн засгийн 
тооцоо 
судалгаа 
Батлагдсан 
төсвийн 
хэмжээ 

- Төсвийн зардлыг 
бууруулж, хэмнэлт 
гарган, орлогын 
төлөвлөгөөний 
биелэлтийг хангасан 
байна. 

Жилийн эцсийн байдлаар батлагдсан төсвийн 
дагуу ажил гүйлгээг хийгдэж байгаа бөгөөд 
төсвийн тодотголоор 9212,7 сая төгрөгийн 
санхүүжилт дутуу батлагдсан байна. Тухайн 
жилд орлогын төлөвлөгөө 70 сая төгрөгөөр 
батлагсдан бөгөөд эхний 11 сарын байдлаар 
50.3 сая төгрөгийн орлого олж  орлогын 
төлөвлөгөөний биелэлт 71.8 хувь 
байна. Жилийн эцэс гэхэд орлогын 
төлөвлөгөөг бүрэн биелүүлэхээр ажиллаж 
байна. 

100 

4.16.1.3 Газрын санхүүгийн тайланг 
олон улсын стандартад 
нийцүүлэн гаргаж аудитын 
дүгнэлт гаргуулж, холбогдох 
байгууллагуудад хүргүүлэх 

Үйл 
ажиллагаа 

Санхүүгийн 
тайлан 

- Жилийн эцэст: 

Аудитын дүгнэлт 
гаргуулж, холбогдох 
байгууллагад 
хүргүүлсэн байна. 

2020 оны санхүүгийн тайланг НББОУС-ын 
дагуу гарган Төрийн аудитын газраар 
баталгаажуулан ГЗБГЗЗГ болон аймгийн 
ЗДТГ-ын Санхүү, төрийн сангийн хэлтэст 
хүргүүлсэн. Аудитаар санхүүгийн зөрчилгүй 
дүгнэлт гарсан. 2021 оны санхүүгийн тайлан 
гаргах бэлтгэл ажлыг ханган 2022 оны 1 сард 
санхүүгийн тайлан, анхан шатны баримтыг 
хүргүүлэхээр ажиллаж байна. 

100 

4.16.1.4 Өр авлагыг цаг тухайд нь 
барагдуулж, өмнөх оныхоос 
бууруулж ажиллах 

Үйл 
ажиллагаа 

Өр авлага 
буурсан 
хэмжээ 

- Өр авлага буурсан 
байна. 

 Жилийн эцсийн байдлаар эхний хагас жилд 
үүсээд байсан НДШ-ийн 5 сая төгрөгийн өрийг 
бүрэн барагдуулсан бөгөөд батлагдсан 
төсвийг зориулалтын дагуу гарган оны эцсээр 
ямар нэгэн өр авлагагүй тайлан баланс 
гаргахаар ажиллаж байна.  

100 

4.16.1.5 Бараа материалын болон 
үндсэн хөрөнгийн ашиглалт 
хадгалалт, хамгаалалтад 
хяналт тавьж хагас, бүтэн 
жилээр тооллого зохион 
байгуулах 

Үйл 
ажиллагаа 

2 удаа - Бараа материалын 
болон үндсэн хөрөнгийн 
ашиглалт хадгалалт, 
хамгаалалтад хяналт 
тавих тооллогын комисс 
байгуулан хагас жилээр 
тооллогын ажлыг 

Бараа материалын болон үндсэн хөрөнгийн 
ашиглалт хадгалалт, хамгаалалтад хяналт 
тавьж хагас, бүтэн жилийн тооллого зохион 
байгуулсан. Тооллогоор ямар нэгэн хөрөнгийн 
илүүдэл, дутагдал гараагүй болно.  

100 



 
 

зохион байгуулсан 
байна. 

4.16.1.6 Шилэн дансны тухай хуулийн 
хэрэгжилтийг хангаж 
шаардлагатай материалыг 
бүрэн байршуулах 

Үйл 
ажиллагаа 

Тухай бүр - Хуулийн дагуу гүйлгээ 
гарсан тухай бүр 
шаардлагатай 
материалыг шилэн 
дансанд бүрэн 
байршуулсан байна 

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

100 

4.16.1.7 Улс, орон нутаг, хувийн 
хөрөнгө оруулалтаас хийгдэх 
ажлаас барилгын норм, 
нормативын санд хөрөнгө 
төвлөрүүлэх ажлыг зохион 
байгуулах 

Үйл 
ажиллагаа 

Хөрөнгө 
төвлөрүүлсэн 

аж ахуйн 
нэгжийн тоо 

- Хөрөнгө төвлөрүүлэх 
ажлыг зохион 
байгуулсан байна. 

Аймгийн хэмжээнд улс, орон нутгийн төсөв, 
хувийн хэвшлийн хөрөнгө оруулалтаар 
баригдаж байгаа барилга, байгууламжийн 
төсөвт өртгөөс “Барилгын тухай хууль”-д 
заасны дагуу норм, нормативын санд 
шимтгэлийг төвлөрүүлэх ажлыг зохион 
байгуулан 2021 оны жилийн эцсийн байдлаар 
Барилгын хөгжлийн төвийн Худалдаа 
хөгжлийн банкны 2600078533 тоот дансанд 12 
аж ахуйн нэгж байгууллага 11,924,362 төгрөг 
төвлөрүүлсэн бөгөөд тайланг ГХБХБГазрын 
2021 оны 12 дугаар сарын 02-ны өдрийн 1/460 
тоот албан бичгээр БХТөвд хүргүүлсэн. 

100 

Дундаж хувь 99,7 
Үнэлэх боломжгүй 2 арга хэмжээ  
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