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ГАЗРЫН ХАРИЛЦАА, БАРИЛГА, ХОТ БАЙГУУЛАЛТЫН ГАЗРЫН 2021 ОНЫ  
БАЙГУУЛЛАГЫН ГҮЙЦЭТГЭЛИЙН ТӨЛӨВЛӨГӨӨ 

 

Д/д 

Стратеги төлөвлөгөө 
болон үндэслэж 

байгаа бусад 
бодлогын баримт 

бичиг, хууль 
тогтоомж 

Төсөв /сая/ 
Шалгуур 

үзүүлэлт 
Суурь түвшин 

Зорилтот түвшин 
 

Хугацаа         
/I-IV 

улирал/ 

Хариуцах 
нэгж 

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

1.1 

Зорилт 1.1 Газар зүйн 

нэрийн хээрийн 
тодруулалт хийгдсэн 
сумдын шинээр 

- 
Хэлэлцэх 

сумдын тоо 
- 

Өндөршил, 
Гурвансайхан, 
Говь-Угтаал, 
Дэрэн, 

I-IV 
улирал 

Газрын 
удирдлагын 

хэлтэс 
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батлагдах нэрийн 
жагсаалтыг хэлэлцэх 

Сайнцагаан, Луус 
сумдын шинээр 
батлагдах нэрийн 
жагсаалтыг 
хэлэлцсэн байна. 

1.1.1 

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

- 
Мэдээллийн 

сан байгуулсан 
сумдын тоо 

1 /Өлзийт сум/ 

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

I-III 
улирал 

Газрын 
удирдлагын 

хэлтэс 

1.1.2 

Газар зүйн нэрийн 
салбар зөвлөлийн үйл 
ажиллагааг зохион 
байгуулах 

- 

Салбар 
зөвлөлийн 

хурлыг зохион 
байгуулсан тоо 

2 удаа хуралдсан 

Салбар зөвлөлийн 
хурлыг 2-оос 
доошгүй удаа 
зохион байгуулна. 

I-IV 
улирал 

Газрын 
удирдлагын 

хэлтэс 

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

2.1 

Зорилт 2.1. Геодезийн 
байнгын цэг тэмдэгтийн 
бүрэн бүтэн байдлыг 
хангах 

- 

Сумын төвийн 
цэг тэмдэгтийн 

сэргээн 
засварласан 

хувь 

- 

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

II-IV 
улирал 

Газрын 
удирдлагын 

хэлтэс 

2.1.1 

Геодезийн байнгын цэг, 
тэмдэгтийг сэргээн 
засварлах ажлыг 
зохион байгуулах 

- Цэгийн тоо 

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

50 цэг тэмдэгтийг 
сэргээн 
засварласан 
байна. 

II-IV 
улирал 

Газрын 
удирдлагын 

хэлтэс 
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2.2 

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

- Сумдын тоо 

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

15 сумын 
мэдээллийн санг 
тухай бүр 
шинэчилсэн 
байна. 

I-IV 
улирал 

Газрын 
удирдлагын 

хэлтэс 

2.2.1 

Байр зүйн зургийг 
шинэчилсэн 
мэдээллийн сангийн 
загварт хөрвүүлэх 

- Сумдын тоо 0 

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

I-IV 
улирал 

Газрын 
удирдлагын 

хэлтэс 

2.2.2 

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

- 

1:1000-ны 
масштабтай 

байр зүйн 
зургийг 

шинэчлэх 

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

Гүйцэтгэлийн 
зургаар 1:1000-ны 
масштабтай байр 
зүйн зургийн болон 
инженерийн шугам 
сүлжээний 
мэдээллийн санг 
шинэчилсэн 
байна. 

I-IV 
улирал 

Газрын 
удирдлагын 

хэлтэс 

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

3.1 

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

- 

Газрын төлбөр 
290 сая.төг 
Дуудлага 

худалдаа 50 
сая.төг 

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

Нийт 340 сая 
төгрөгийг орон 
нутгийн орлогод 
төвлөрүүлсэн 
байна. 

I-IV 
улирал 

Газрын 
удирдлагын 

хэлтэс 
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3.1.1 
Газрын төлбөр 
ногдуулах, тайлагнах 
ажлыг зохион байгуулах 

- 
20815 нэгж 

талбарын тоо 
14500 нэгж 

талбар 
20815 

I-IV 
улирал 

Газрын 
удирдлагын 

хэлтэс 

3.1.2 

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

- 

Тухайн жилийн 
төлөвлөгөөнд 

тусгагдсан  
нэгж талбарын 

тоогоор 

63 удаа дуудлага 
худалдааг 

цахимаар зохион 
байгуулсан 

Тухайн жилийн 
төлөвлөгөөнд 

тусгагдсан  нэгж 
талбарын тоогоор 

I-IV 
улирал 

Газрын 
удирдлагын 

хэлтэс 

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

4.1 

Зорилт 4.1 Газар 
ашиглалтын 
өөрчлөлтийг үнэлж, 
газрын доройтлыг 
тодорхойлох 

- 
Гүйцэтгэлийн 

хувь 
100 70  

I-IV 
улирал 

Газрын 
удирдлагын 

хэлтэс 

4.1.1 

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

- 
Гүйцэтгэлийн 

хувь 
100 70  

I-IV 
улирал 

Газрын 
удирдлагын 

хэлтэс 

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

5.1 

Зорилт 5.1 Монгол 
улсын иргэнд 
өмчлүүлэх газрын 
хэмжээ, байршил, 
зориулалтыг баталсан 

- 
Хэрэгжилтийн 

хувь 
100 100 

I-IV 
улирал 

Газрын 
удирдлагын 

хэлтэс 
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ИТХ-ын тогтоолыг  
хэрэгжүүлж ажиллах 

5.1.1 

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

- 
Тогтоол 

батлагдсан 
байх 

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

Тогтоолыг 
батлуулж 
ГЗБГЗЗГ-т 
хүргүүлсэн байна. 

IV улирал 
Газрын 

удирдлагын 
хэлтэс 

5.2 

Зорилт 5.2 Хилийн 
цэсийн гадна олгосон 
өвөлжөө хаваржааны 
газрын маргааныг 
бууруулах 

- тоо 71 маргаан 7 
I-IV 

улирал 

Газрын 
удирдлагын 

хэлтэс 

5.2.1 

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

- 

Иргэдээс 
ирүүлсэн 

өргөдлийн 
тоогоор 

71 маргаан 

Иргэдээс ирүүлсэн 
хүсэлтийн дагуу 
тухайн жилийн 

ГЗБТ-нд тусгасан 
тоо 

I-IV 
улирал 

Газрын 
удирдлагын 

хэлтэс 

Стратеги төлөвлөгөөний зорилго 6. “Хот, сумын хөгжлийн ерөнхий төлөвлөгөөг хэрэгжүүлж, хүн амын эрүүл аюулгүй амьдрах 
орчинг 70 хувьд хүргэнэ.” 

6.1 

Зорилт 6.1 Барилга 
угсралтын ажилд 
захиалагчийн хяналт 
гүйцэтгэх 

УТ 12,811.2 
ОНХС 
194.13 

Гүйцэтгэлийн 
хувь 

100 70 
I-IV 

улирал 

Барилга, хот 
байгуулалтын 

хэлтэс 

6.1.1 
Шаардлагатай сумдын 
цэцэрлэгийн барилгад 
засвар хийх, шинээр 

ОНХС 
139.1 

Ажлын 
гүйцэтгэлийн 

хувь 
100 

Сайнцагаан сумын 
1-р цэцэрлэгийн 
гадна тохижилтын 
ажлыг 100 хувь 

I-II улирал 
Барилга, хот 

байгуулалтын 
хэлтэс 
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барьж ашиглалтад 
оруулах 

гүйцэтгэж, 
ашиглалтад 
оруулна. 

6.1.2 

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

УТ 5,036.2 
ОНХС 55.03 

Ажлын 
гүйцэтгэлийн 

хувь 

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

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

I-IV 
улирал 

Барилга, хот 
байгуулалтын 

хэлтэс 

6.1.3 

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

УТ 2,775.0 
Ажлын 

гүйцэтгэлийн 
хувь 

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

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

I-IV 
улирал 

Барилга, хот 
байгуулалтын 

хэлтэс 
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гүйцэтгэл 36 хувь, 
Цагаандэлгэр 
сумын 240 
суудалтай соёлын 
төвийн барилга 
угсралтын ажлын 
гүйцэтгэл 30 хувь, 
Дэлгэрцогт сумын 
240 суудалтай 
соёлын төвийн 
барилга 
угсралтын ажлын 
гүйцэтгэл 20 хувь, 

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

6.1.4 

Сайнцагаан сумын 100 
ортой нэгдсэн 
эмнэлгийн барилгыг 
ашиглалтад оруулах 

5,000.0 
Ажлын 

гүйцэтгэлийн 
хувь 

100 ортой нэгдсэн 
эмнэлгийн 
барилгын ажлын 
гүйцэтгэл 45 
хувьтай. 

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

I-IV 
улирал 

Барилга, хот 
байгуулалтын 

хэлтэс 

6.1.5 

Аймгийн Ерөнхий 
архитекторын 2020 оны 
ажлын тайланг 
хүргүүлэх 

- 
Хэрэгжилтийн 

хувь 
83 85 I улирал 

Барилга, хот 
байгуулалтын 

хэлтэс 

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

7.1 

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

- 1 тайлан 

2020 оны тайланг 
аймгийн Засаг 

даргад 
хүргүүлсэн. 

1 тайлан IV улирал 
Барилга, хот 

байгуулалтын 
хэлтэс 

7.1.1 

Аймгийн төвд шинээр 
ашиглалтад орж буй 
барилга байгууламж, 
инженерийн шугам 
сүлжээний мэдээллийг 

- 

Мэдээллийн 
санд оруулсан 

барилга 
байгууламж, 
инженерийн 

280 барилга 
байгууламж, 
15730м дулааны 
шугам, 61773м ус 
хангамжийн 

Тухайн жилд 
шинээр 
ашиглалтад орсон 
барилга 
байгууламж, 

I-IV 
улирал 

Барилга, хот 
байгуулалтын 

хэлтэс 
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хот байгуулалтын 
кадастрын мэдээллийн 
санд тухай бүр оруулах. 

шугам 
сүлжээний тоо 

шугам, 25303 м 
ариутгах 
татуургын шугам 
бүртгэсэн. 

инженерийн шугам 
сүлжээний 
мэдээллийг тухай 
бүр оруулсан 
байна. 

7.1.2 

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

- 
Цахим системд 

бүртгэсэн 
сумдын тоо 

1 14 
I-IV 

улирал 

Барилга, хот 
байгуулалтын 

хэлтэс 

Стратеги төлөвлөгөөний зорилго 8. “Ажилтнуудын ажиллах нөхцөл, нийгмийн баталгааг дээшлүүлэх чиглэлээр үе шаттай 
ажил зохион байгуулах замаар байгууллагын гүйцэтгэлийг нэмэгдүүлэхэд дэмжлэг үзүүлнэ” 

8.1 

Зорилт 8.1 Төрийн 
захиргааны болон 
хүний нөөцийн 
удирдлагыг хэрэгжүүлж 
ажиллах 

- 
Хэрэгжүүлсэн 

арга 
хэмжээний тоо 

15 10 
I-IV 

улирал 
Дарга 

8.1.1 

Албан хаагчдын 
сургалт, мэдлэг 
чадварыг дээшлүүлэх 
төлөвлөгөө 
боловсруулж 
хэрэгжүүлэх 

- 

Сургалтад 
хамрагдсан 

албан 
хаагчдын тоо 

25 25 
I-IV 

улирал 
Мэргэжилтэн 
Д.Болорчимэг 

8.1.2 

Ажилтнуудын ажиллах 
нөхцөл нийгмийн 
баталгааг хангах 
төлөвлөгөөг 
боловсруулж 
хэрэгжүүлэх 

- 
Гүйцэтгэлийн 

хувь 
97  90 

I-IV 
улирал 

Мэргэжилтэн 
Д.Болорчимэг 

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

9.1.1 
Зорилт 9.2 
Байгууллагын үйл 

- 
Гүйцэтгэлийн 

хувь 
100  90 

I-IV 
улирал 

Мэргэжилтэн 
Д.Болорчимэг 
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ажиллагааны ил тод, 
нээлттэй байдлыг 
хангаж, тайлан мэдээг 
холбогдох газарт 
хүргүүлэх 

 
9.1.2 

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

- 
Мэдээллийн 

тоо 
150 150 

I-IV 
улирал 

Мэргэжитэн 
Б.Солонго 

9.1.3 

Авлигын тухай, Нийтийн 
албанд нийтийн болон 
хувийн ашиг сонирхлыг 
зохицуулах, ашиг 
сонирхлын зөрчлөөс 
урьдчилан сэргийлэх 
тухай хууль болон 
Авлигын эсрэг үндэсний 
хөтөлбөрийг 
хэрэгжүүлж, 
төлөвлөгөөний 
хэрэгжилтийг 
ХЭЗХэлтэст хүргүүлэх 

- 
Тайланг 

хүргүүлэх 

Тайланг 
холбогдох 
газруудад 

хүргүүлсэн. 

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

I-IV 
улирал 

Мэргэжилтэн 
Д.Болорчимэг 

 Шилэн дансны тухай 
хуулийн хэрэгжилтийг 
хангах 

- 2 удаа 
Тухай бүр 

мэдээллийг 
шинэчилсэн. 

2 
I-IV 

улирал 

Ерөнхий 
нягтлан 
бодогч 

Д.Эрдэнэболд 

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

10.1 

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

- 
Гүйцэтгэлийн 

хувь 
100 100 

I-IV 
улирал 

Мэргэжилтэн 
Д.Болорчимэг 
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10.1.1 

Ирсэн албан бичиг, 
өргөдөл, гомдлыг 
бүртгэх, танилцуулах, 
хуваарилах, 
шийдвэрлэлтийн 
байдалд хяналт тавих 

- 
Ирүүлсэн 

албан бичгийн 
тоо 

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

Албан бичгийг 
тухай бүр 
хуваарилсан 
байна. 

I-IV 
улирал 

Мэргэжилтэн 
Д.Болорчимэг 

10.1.2 

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

- 
Ирсэн өргөдөл 
гомдлын тоо 

Тайланг улирал 
бүр ТЗУХэлтэст 
хүргүүлсэн. 

Хуулийн хугацаанд 
шийдвэрлэсэн 
байна. 

I-IV 
улирал 

Албан 
хаагчид 

10.1.3 

Байгууллагын архивын 
баримтын мэдээллийг 
шинэчлэх, нөхөн 
бүрдүүлэх 

- 

1 жагсаалт, 
нөхөн 

бүрдүүлсэн 
баримт 

Өмнөх оны нөхөн 
бүрдүүлэлтийг 
хийсэн. 

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

I-IV 
улирал 

Мэргэжитэн 
Б.Солонго 

 
 
 


