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НЭГДҮГЭЭР ХЭСЭГ. БОДЛОГЫН БАРИМТ БИЧИГТ ТУСГАГДСАН 

ЗОРИЛТ, АРГА ХЭМЖЭЭНИЙ ХЭРЭГЖИЛТ 

№ Дэд салбар 
Зорилтын 

тоо 

Арга 
хэмжээний 

тоо 

Гүйцэтгэлийн үнэлгээ 
Дундаж  

хувь .....% .....% .....% .....% 

1. Геодези, зураг зүй 2 2 95 95 95 95 95 

2. Суурь судалгаа, мониторинг 1 3 97 97 97 97 97 

3 Газар зохион байгуулалт 1 3 92 92 92 92 92 

4 Кадастр  2 2 93 93 93 93 93 

5 Орон зай мэдээлэл, технологи 1 2 95 95 95 95 95 

6 Архив, мэдээллийн төв  1 1 96 96 96 96 96 

7 Хот байгуулалтын төлөвлөлт 3 27 94 94 94 94 94 

8 Хот байгуулалтын кадастр 1 3 91 91 91 91 91 

Нийт 12 43 ..... ..... ..... ..... 94.1 
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НЭГ. БОДЛОГЫН БАРИМТ БИЧИГТ ТУСГАГДСАН ЗОРИЛТ, 
АРГА ХЭМЖЭЭНИЙ ХЭРЭГЖИЛТ, ХҮРСЭН ҮР ДҮН 

1.1. ГЕОДЕЗИ, ЗУРАГ ЗҮЙ 

Гүйцэтгэлийн зорилт №.1.1.1 Салбарын хэрэглэгчдийн хэрэгцээт бүтээгдэхүүнийг тодорхойлж байгууллагын 
дунд хугацааны стратеги төлөвлөгөө, түүнийг хэрэгжүүлэх төсөл, хамтын ажиллагааны төлөвлөгөөг 
боловсруулах, тэдгээрийг хамтын хэлэлцүүлэгт оруулж баталгаажуулах, хэрэгжилтийг хангах” үйл ажиллагааны 
гол зорилтын хүрээнд: 

№ Зорилтыг хэрэгжүүлэх арга хэмжээ, шалгуур үзүүлэлт, хүрэх түвшин 

Арга 
хэмжээний 
нэр, дугаар 

Гүйцэтгэлийн зорилтыг хэрэгжүүлэх . 1.1.1.1-р арга хэмжээ 

Геодези, зураг зүйн тухай хуулийн шинэчилсэн найруулгын төсөлд санал өгөх 

Төлөвлөлтийн 
уялдаа:  

Монгол Улсын 2019 оны төсвийн тухай хууль /1 дүгээр хавсралт/ 
22.2.1, МУХТБҮЧ-48, ЗГҮАХ-2.84, ЗГҮАХХАХТ-2.80.2, НХБХҮАТ 
/ЗГ-ын 2016 оны 35 дугаар тогтоол/ 6.2.1, ТБСТББ 2.3.1.2 

Гүйцэтгэлийн 
шалгуур 
үзүүлэлт 

Хэрэгжих 
хугацаа 

Сар 3-р сар 7-р сар 12-р сар 

Шаардагдах 
хөрөнгө 

Санхүүжилтийн эх үүсвэр, тоо хэмжээг бичнэ үү. 

Суурь түвшин 2018 онд хуулийн үзэл баримтлал ХЗДХЯ-аар батлагдсан.  
Хуулийн төслийн эхний хувилбар боловсруулагдсан. 

Шалгуур 
үзүүлэлт 

Хууль журманд нийцсэн байна. 

Хүрэх түвшин Эхний хагас жилд: Хуулийн төсөлтэй танилцаж санал 
боловсруулсан байна. 

Жилийн эцэст:  Хуулийн төсөлд өгөх саналыг ГЗБГЗЗГ-т 
хүргүүлсэн байна. 

Арга 
хэмжээний 
хэрэгжилт 

Хэрэгжилт Барилга хот байгуулалтын сайдын зөвлөлийн ээлжит хуралдаан 
2019 оны 12 сарын 03 болж Геодезийн тухай хуулийн шинэчилсэн 
найруулгын төсөлтэй танилцаад зөвлөлийн гишүүдийн санал 
зөвлөмжийг тусгэн Засгийн газарт хүргүүлэхээр шийдвэрлэсэн. 

Зарцуулсан 
хөрөнгө 

Зарцуулсан мөнгөн дүн, санхүүжилтийн эх үүсвэрийг бичнэ үү. 

Хүрсэн түвшин Жилийн эцэст: Хуулийн төслийг дэмжсэн саналаа 
хүргүүлсэн. 

Төсвийн шууд захирагчийн 
үнэлгээ 

Хангалттай, Хангалтгүй үнэлгээний аль нэгийг сонгоно уу. 

ГҮЙЦЭТГЭЛИЙН ЗОРИЛТ № 1.4.1. Газар зүйн нэрийн Үндэсний зөвлөлийн үйл ажиллагааг зохион 
байгуулах 

№ Зорилтыг хэрэгжүүлэх арга хэмжээ, шалгуур үзүүлэлт, хүрэх түвшин 

Арга 
хэмжээний 
нэр, дугаар 

Гүйцэтгэлийн зорилтыг хэрэгжүүлэх . 1.1.4.1-р арга хэмжээ 

Газар зүйн нэрийн салбар зөвлөл байгуулах ажлыг зохион байгуулах 

Төлөвлөлтийн 
уялдаа:  

Газар зүйн нэрийн жагсаалт батлах тухай /УИХ-ын 2003 оны 42 
дугаар тогтоол/ 2 дугаар заалт, ЗГҮАХ-2.85, МУЭЗНХҮЧ-8.2, 
ЗГҮАХХАХТ 2.81.5 

Гүйцэтгэлийн 
шалгуур 
үзүүлэлт 

Хэрэгжих 
хугацаа 

Сар 10 сар 

Шаардагдах 
хөрөнгө 

Санхүүжилтийн эх үүсвэр, тоо хэмжээг бичнэ үү. 

Суурь түвшин Газар зүйн нэрийн Үндэсний зөвлөлийг ЗГ-ын түвшинд 
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байгуулахаар дүрэм, бүрэлдэхүүн, ЗГ-ын тогтоолын төслийг 2018 
онд боловсруулсан. 

Шалгуур 
үзүүлэлт 

Газар зүйн нэрийн аймаг дахь салбар зөвлөл байгуулах, 

Салбар зөвлөлийн дүрмийг баталсан байна. 

Хүрэх түвшин Жилийн эцэст:  “ Газар зүйн нэрийн салбар зөвлөл байгуулах 
ажилд дэмжлэг үзүүлэх салбар зөвлөлийн үйл ажиллагааг нутаг 
дэвсгэрийн хэмжээнд зохион байгуулах “ ажлын хүрээнд газар зүйн 
нэрийн салбар зөвлөл байгуулна. 

Арга 
хэмжээний 
хэрэгжилт 

Хэрэгжилт Монгол улсын “Газар зүйн нэрийн зөвлөл”- ийг Газар зохион 
байгуулалт геодези, зураг зүйн газрын дэргэд ажиллуулахаар 2019 
оны 10 дугаар сарын 03-ны өдрийн А/211 тушаал гарсан.  

Дархан-Уул аймагт “Газар зүйн нэрийн салбар зөвлөл” байгуулах 
тухай Засаг даргын захирамжийн төсөл, 2020 онд газар зүйн 
нэрийн тодоруулалт хийхэд гарах зардлын төсвийн ХОХБТХ-т 
хүргүүлсэн. /706 тоотоор/ 

“Газар зүйн нэрийн салбар зөвлөл”-ийн дүрмийг баталуулж  нэрийн 
салбар зөвлөл байгуулах захирамжийн төслийн хамт Дархан, 
Хонгор, Орхон, Шарын гол сумдад хүргүүлсэн. /905 тоотоор/ 

 

Зарцуулсан 
хөрөнгө 

Зарцуулсан мөнгөн дүн, санхүүжилтийн эх үүсвэрийг бичнэ үү. 

Хүрсэн түвшин Жилийн эцэст: Газар зүйн нэрийн салбар зөвлөл байгуулах 
захирамжийн төсөл бэлтгэж хүргүүлсэн. Салбар зөвлөлийн 
дүрмийг баталуулсан. 

Төсвийн шууд захирагчийн 
үнэлгээ 

Хангалттай, Хангалтгүй үнэлгээний аль нэгийг сонгоно уу. 

 

Гүйцэтгэлийн зорилт № 1.1.1-ийн үр дүн,  1.4.1-ийн үр дүн 

№ 
Үр дүнгийн шалгуур 

үзүүлэлт  
Хэмжих 

нэгж 

Суурь түвшин Хүрэх түвшин / Үр дүнгийн үзүүлэлт 

Өмнөх улирал 
Хагас жилд Жилийн эцэст 

Төл. Гүй. Төл. Гүй. 

1. Үр дүнгийн үзүүлэлт 
№1.1.1.1-р арга хэмжээ 

Геодези, зураг зүйн 
тухай хуулийн 
шинэчилсэн 
найруулгын төсөлд 
санал өгөх 

..... 2018 онд хуулийн 
үзэл баримтлал 

ХЗДХЯ-аар 
батлагдсан.  

Хуулийн төслийн 
эхний хувилбар 

боловсруулагдсан 

..... Хуулийн 
төсөлтэй 
танилцаж 
санал 
боловсруулсан 
байна. 

 

..... Хуулийн 
төсөлд 
өгөх 
саналыг 
ГЗБГЗЗГ-т 
хүргүүлсэн 
байна. 

2. Үр дүнгийн үзүүлэлт № 
1.1.4.1-р арга хэмжээ 

Газар зүйн нэрийн 
салбар зөвлөл 
байгуулах ажлыг 
зохион байгуулах 

..... Газар зүйн 
нэрийн Үндэсний 
зөвлөлийг ЗГ-ын 

түвшинд 
байгуулахаар 

дүрэм, 
бүрэлдэхүүн, ЗГ-

ын тогтоолын 
төслийг 2018 онд 
боловсруулсан. 

..... ..... ..... “ Газар 
зүйн 

нэрийн 
салбар 
зөвлөл 

байгуулах 
ажилд 

дэмжлэг 
үзүүлэх 
салбар 

зөвлөлийн 
үйл 

ажиллагааг 
нутаг 

дэвсгэрийн 
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хэмжээнд 
зохион 

байгуулах “ 
ажлын 

хүрээнд 
газар зүйн 

нэрийн 
салбар 
зөвлөл 

байгуулна 

 

1.2. СУУРЬ СУДАЛГАА МОНИТОРИНГ 

ГҮЙЦЭТГЭЛИЙН ЗОРИЛТ № 1.2.1. Газрын төлөв байдал, чанарын хянан баталгааны 
мониторингийн сүлжээг байгуулах  

№ Зорилтыг хэрэгжүүлэх арга хэмжээ, шалгуур үзүүлэлт, хүрэх түвшин, хүрсэн 
түвшин 

Арга 
хэмжээний 
нэр, дугаар 

Гүйцэтгэлийн зорилтыг хэрэгжүүлэх 1.2.1.1-р арга хэмжээ: 

Төлөвлөлтийн 
уялдаа:  

(ЗГҮАХХАХТ-2.80.7), (Төсвийн тухай хууль-XI.1.4) 

Гүйцэтгэлийн 
шалгуур 
үзүүлэлт 

Хэрэгжих 
хугацаа 

Сар 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Шаардагдах 
хөрөнгө 

Үйл ажиллагаа 

Суурь түвшин Ажлын даалгавар батлагдаж, гүйцэтгэгчээр “АТТП” ХХК-ийг сонгон 
шалгаруулж, гэрээг байгуулсан. 

Шалгуур 
үзүүлэлт 

- Газрын нэгдмэл сангийн газрын төлөв байдал, 
чанарын хянан баталгааны мониторингийн 
сүлжээний цэгийн мэдээллийн сан. 

- Хээрийн ажлыг шалгаж хүлээж авсан дүгнэлт 

Хүрсэн эсэх 

Хүрэх түвшин Эхний хагас жилд: Аймгийн хэмжээнд газрын 
нэгдмэл сангийн газрын төлөв байдал, чанарын 
хянан баталгааны мониторингийн сүлжээний 
цэгүүдийг гүйцэтгэгчтэй хамтран байгуулж, хээрийн 
ажлыг шалгаж, хүлээн авсан дүгнэлтийг ГЗБГЗЗГ-т 
хүргүүлсэн байна. 

Тийм 

Жилийн эцэст: Аймгийн хэмжээнд газрын нэгдмэл 
сангийн газрын төлөв байдал, чанарын хянан 
баталгааны мониторингийн сүлжээний цэгүүдийг 
гүйцэтгэгчтэй хамтран байгуулж, хээрийн ажлыг 
шалгаж, хүлээн авсан дүгнэлтийг ГЗБГЗЗГ-т 
хүргүүлсэн байна. 

Тийм 

Арга 
хэмжээний 
хэрэгжилт 

Хэрэгжилт Газрыг зохистой ашиглаж, хамгаалах, нөхөн сэргээх тогтолцоог 
бүрдүүлж, газрын төлөв байдал, чанарын хянан баталгааны 
мониторингийн сүлжээ байгуулах ажлыг АТТП ХХК хийж байгаа 
бөгөөд 2019.10.07-ны өдөр Дархан-Уул аймагт ажиллаж, үүнээс 
Дархан суманд мониторингийн 5 цэг, Хонгор, Орхон суманд тус тус 
1 цэг дээр хөрсний зүсэлт хийж дээж авсан. 

Зарцуулсан 
хөрөнгө 

Улсын хэмжээнд 998,000,000 төгрөг 

Хүрсэн түвшин Жилийн эцэст: Дархан-Уул аймгийн Дархан суманд 
мониторингийн 5 цэг, Хонгор, Орхон суманд тус тус 1 цэг дээр 
хөрсний зүсэлт хийж дээж авсан. 

Төсвийн шууд захирагчийн 
үнэлгээ 

Хангалттай, Хангалтгүй үнэлгээний аль нэгийг сонгоно уу. 
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Арга хэмжээ №1.2.1.-ийг хэрэгжүүлэх ажлын төлөвлөгөө 

Сар Арга хэмжээг хэрэгжүүлэх ажлууд Сар 

4-р 
улирал  

1
. 

Газрын нэгдмэл сангийн газрын төлөв байдал, чанарын хянан 
баталгааны мониторингийн сүлжээний цэгийн мэдээллийн сан 
байгуулах ажлын хүрээнд хөрсний зүсэлт хийж, дээж авах 

10 11 12 

Гүйцэтгэл: Газрыг зохистой ашиглаж, хамгаалах, нөхөн сэргээх тогтолцоог бүрдүүлж, 
газрын төлөв байдал, чанарын хянан баталгааны мониторингийн сүлжээ байгуулах 
ажлыг АТТП ХХК хийж байгаа бөгөөд 2019.10.07-ны өдөр Дархан-Уул аймагт ажиллаж, 
үүнээс Дархан суманд мониторингийн 5 цэг, Хонгор, Орхон суманд тус тус 1 цэг дээр 
хөрсний зүсэлт хийж дээж авсан. 

 

Гүйцэтгэлийн зорилт №1.2.1-ийн үр дүн: Улсын хэмжээнд газрын нэгдмэл сангийн үндсэн 
ангилалын газарт газрын төлөв байдал, чанарын мониторингийн цэг, сүлжээг байгуулж, салбар 
хоорондын мэдээлэл солилцох боломжийг хангасан, вебэд суурилсан цахим мэдээллийн систем 
бий болж, газар хамгаалах, нөхөн сэргээх нөхцөл бүрдсэн байна. 

 

№ 
Үр дүнгийн шалгуур 

үзүүлэлт  
Хэмжих нэгж 

Суурь түвшин 
Хүрэх түвшин / Хүрсэн түвшин / Үр 

дүнгийн үзүүлэлт 

2018 он 
2019 оны жилийн эцэс 

Төл. Гүй. 

1. Үр дүнгийн үзүүлэлт 
№1.2.1.1.  

Гүйцэтгэгчээс 3 үе 
шатны тайлан хүлээн 
авч, ажил шалгаж 
хүлээж авсан 
дүгнэлтийг 
ГЗБГЗЗГазарт 
хүргүүлсэн байна. 

- Мэдээллийн 
сан  

- Дүгнэлт 

Ажлын даалгавар 
батлагдаж, 

гүйцэтгэгчээр 
АТТП ХХК-ийг 

сонгон 
шалгаруулж, 

гэрээг байгуулсан 

- Аймгийн 
хэмжээнд газрын 
нэгдмэл сангийн 
мониторингийн 
сүлжээ, цэгийг 

байгуулсан 
байна. Хээрийн 
ажлыг шалгаж 

дүгнэлтийг 
агентлагт 

ирүүлсэн байна 

Гүйцэтгэлийн зорилт №2. Бодлогын баримт бичгийг хэрэгжүүлэхэд чиглэсэн зорилт 

Гүйцэтгэлийн зорилт №2.1.1-ийн үр дүн: Газрыг зохистой ашиглаж, хамгаалах, нөхөн сэргээх 
тогтолцоог бүрдүүлж, газрын төлөв байдал, чанарын хянан баталгааны мониторингийн сүлжээ байгуулах 
ажлыг АТТП ХХК хийж байгаа бөгөөд 2019.10.07-ны өдөр Дархан-Уул аймагт ажиллаж, үүнээс Дархан 
суманд мониторингийн 5 цэг, Хонгор, Орхон суманд тус тус 1 цэг дээр хөрсний зүсэлт хийж дээж авсан. 

ГАЗРЫН ТӨЛБӨР, ТАТВАР 

Гүйцэтгэлийн зорилт:  1.1 Нийт нутаг дэвсгэр дэх газар дээрх үйл ажиллагааны зориулалтын эрх тус 
бүрээр газар өмчлөгч, эзэмшигч, ашиглагчийн газрын кадастрын нэгдсэн мэдээллийн тогтолцоог 
байгуулах ажлыг удирдаж, газрын улсын бүртгэлд бүрэн хамруулж төрийн нэрийн өмнөөс 
баталгаажуулах, санхүү бүртгэлд тусгах, хөрөнгийн эрхийг баталгаажуулах, хөрөнгийн баталгаа болгох, 
газрыг эдийн засгийн эргэлтэд оруулах боломж нөхцлийг бүрдүүлэх, хэрэгжүүлэх 

№1.1.1 Зорилтыг хэрэгжүүлэх арга хэмжээ, шалгуур үзүүлэлт, хүрэх түвшин, хүрсэн түвшин 

Арга 
хэмжээний 
нэр, дугаар 

Гүйцэтгэлийн зорилтыг хэрэгжүүлэх арга хэмжээ 

“Газрын төлбөр, албан татвар төлөгчийн мэдээллийн санг хөтлөх, тайлан мэдээ гаргах 
журам”-ын төсөлд санал өгөх  

Төлөвлөлтийн 
уялдаа:  

Монгол Улсын Засгийн газрын 2018 оны 182 дугаар тогтоол 

Гүйцэтгэлийн 
шалгуур 

Хэрэгжих хугацаа Сар 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Шаардагдах хөрөнгө - 



Байгууллагын бүтэн жилийн гүйцэтгэлийн тайлан : Нэр: Газрын  харилцаа, барилга, хот байгуулалтын газар 

үзүүлэлт Суурь түвшин Татварын ерөнхий газар, ГХБГЗЗГ-ын даргын хамтарсан 2012 оны 01/01 
тушаалаар батлагдсан маягтын дагуу газрын төлбөрийн тайлан гаргадаг 
байсан.  

Шалгуур үзүүлэлт Засгийн газрын тогтоолд нийцүүлэн мэдээллийн санг 
хөтлөх, тайлан мэдээ гаргах журамд хуульд нийцүүлэн 
санал өгөх 

Хүрсэн эсэх 

Хүрэх түвшин 1-р улиралд: ГЗБГЗЗГ-аас ирүүлсэн төсөлд санал өгөх  Тийм  

Арга 
хэмжээний 
хэрэгжилт 

Хэрэгжилт Газрын төлбөр, албан татвар төлөгчийн мэдээллийн санг хөтлөх, тайлан 
мэдээ гаргах журам шинэчлэн батлагдсан. 

Зарцуулсан хөрөнгө - 

Хүрсэн түвшин Жилийн эцэст: ГЗБГЗЗГ-ын даргын 2019.06.03-ний өдрийн А/109 дүгээр 
тушаалаар “Газрын төлбөр, албан татвар төлөгчийн мэдээллийн сан 
хөтлөх, тайлан мэдээ гаргах журам” шинэчлэн батлагдсан. 

Төсвийн шууд захиаргчийн үнэлгээ Хангалттай, Хангалтгүй үнэлгээний аль нэгийг сонгоно уу. 

Гүйцэтгэлийн зорилт:  1.2 Газрын биржийн үйл ажиллагааг улсын хэмжээнд удирдан зохион байгуулах, 
хяналт тавих 

№1.2.1 Зорилтыг хэрэгжүүлэх арга хэмжээ, шалгуур үзүүлэлт, хүрэх түвшин, хүрсэн түвшин 

Арга 
хэмжээний 
нэр, дугаар 

Гүйцэтгэлийн зорилтыг хэрэгжүүлэх арга хэмжээ 

Газрын биржийн цахим системээр газар эзэмшүүлэх, ашиглуулах дуудлага худалдаа 
зохион байгуулах 

Төлөвлөлтийн 
уялдаа:  

Монгол Улсын Засгийн газрын 2016 оны 210 дугаар тогтоол 

Гүйцэтгэлийн 
шалгуур 
үзүүлэлт 

Хэрэгжих хугацаа Сар 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Шаардагдах хөрөнгө - 

Суурь түвшин Газрын дуудлага худалдааг танхимаар зохион байгуулдаг. 

Шалгуур үзүүлэлт Газрын дуудлага худалдааг цахимаар зохион байгуулдаг 
болох 

Хүрсэн эсэх 

Хүрэх түвшин 2-р улиралд: Газрын биржийн цахим системээр газрын 

дуудлага худалдаа зохион байгуулсан байна. 
Тийм  

3-р улиралд: Газрын биржийн цахим системээр газрын 

дуудлага худалдаа зохион байгуулсан байна. Үгүй 

4-р улиралд: Газрын биржийн цахим системээр газрын 

дуудлага худалдаа зохион байгуулсан байна. Үгүй 

Арга 
хэмжээний 
хэрэгжилт 

Хэрэгжилт Газрын цахим биржийн www.mle.mn програм хангамжийг ашиглан цахим 
дуудлага худалдааг нэг удаа 2019.05.10-ны өдөр амжилттай зохион 
байгуулсан. 

Зарцуулсан хөрөнгө Байхгүй 

Хүрсэн түвшин Жилийн эцэст:  

Нийт 11-н газрын байршилд дуудлага худалдаа зарлаж, 9 оролцогч 
оролцож, 3-н нэгж талбарыг цахим дуудлага худалдаагаар борлуулж, орон 
нутгийн төсөвт 115.4 сая төгрөг төвлөрүүлсэн. 

Төсвийн шууд захирагчийн үнэлгээ Хангалттай, Хангалтгүй үнэлгээний аль нэгийг сонгоно уу. 

Арга хэмжээ №1.2.1-г хэрэгжүүлэх ажлын төлөвлөгөө 

Сар Арга хэмжээг хэрэгжүүлэх ажлууд Сар 

2-р улирал 

 

 

 

 

 

1. Газрын цахим биржийн сайтад мэдээллийг байршуулах, олон нийтэд 
сурталчлах, оролцогчийг бүртгэх, баталгаажуулах, цахим дуудлага 
худалдааг зохион байгуулах 

4 5 6 

Гүйцэтгэл:  

Цахим биржийг хөтлөн явуулах журмын дагуу дуудлага худалдааны зарыг сайтад байршуулж, 
олон нийтэд сурталчлан, оролцогчийг цахимаар бүртгэн, баталгаажуулж цахим дуудлага 

http://www.mle.mn/


Байгууллагын бүтэн жилийн гүйцэтгэлийн тайлан : Нэр: Газрын  харилцаа, барилга, хот байгуулалтын газар 

 

 

3, 4-р 
улирал  

худалдааг амжилттай зохион байгулсан. Аймгийн Засаг даргын 2019.04.03-ний өдрийн А/117 
дугаар захирамжаар 11-н нэгж талбарт газрын дуудлага худалдаа зарлаж, 2019.05.08-ны өдрийн 
А/164 дүгээр захирамжаар ажлын хэсэг байгуулагдаж 2019.05.10-ний өдөр цахим дуудлага 
худалдааг зохион байгуулсан. Нийт 3-н нэгж талбарт 9 оролцогч орж өрсөлдөн, 3-н нэгж талбарт 
115.4 сая төгрөгийг орон нутгийн төсөвт төвлөрүүлсэн. 

 

Аймгийн Засаг даргын 2019 оны А/270, А/296, А/329 дүгээр захирамжаар газрын цахим дуудлага 
худалдаа зохион байгуулахаар 3 удаа зарыг цахимд байршуулсан боловч оролцогч ирээгүй тул 
дуудлага худалдаа хүчингүй болсон.  

Санамж: Хэрэгжүүлсэн хугацааг тэмдэглэхдээ саруудын суурь өнгийг будна уу.  

№1.2.2 Зорилтыг хэрэгжүүлэх арга хэмжээ, шалгуур үзүүлэлт, хүрэх түвшин, хүрсэн түвшин 

Арга 
хэмжээний 
нэр, дугаар 

Гүйцэтгэлийн зорилтыг хэрэгжүүлэх арга хэмжээ 

Газрын биржийн цахим системд өмнөх онуудын дуудлага худалдаа, төсөл сонгон 
шалгаруулалт, барьцаа, газрын зах зээлийн үнийн мэдээг бүрэн оруулах ажлыг зохион 
байгуулах 

Төлөвлөлтийн 
уялдаа:  

ГЗБГЗЗГ-ын 2018 оны А/169 дугар тушаал 

Гүйцэтгэлийн 
шалгуур 
үзүүлэлт 

Хэрэгжих хугацаа Сар 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Шаардагдах хөрөнгө - 

Суурь түвшин 2007-2018 оны хооронд дуудлага худалдаагаар авсан нэгж талбарын 
судалгаа байхгүй байсан 

Шалгуур үзүүлэлт Дээрх онуудад болсон дуудлага худалдааны материалыг 
судлан үзэж судалгааг гаргах 

Хүрсэн эсэх 

Хүрэх түвшин 4-р улиралд: Дуудлага худалдаагаар авсан нэгж 
талбаруудын судалгааг гаргаж, ГЗБГЗЗГ-т хүргүүлэх 

Тийм  

Арга 
хэмжээний 
хэрэгжилт 

Хэрэгжилт Дархан-Уул аймгийн хэмжээнд 2007-2018 оныг дуустал хугацаанд нийт 
41-н байршлын нэгж талбарын дугаарын судалгааг гарган 2019.11.05-ны 
өдөр  ГЗБГЗЗГ-ын Кадастрын хэлтсийн ахлах мэргэжилтэнд цахимаар 
хүргүүлсэн. 

Зарцуулсан хөрөнгө Байхгүй 

Хүрсэн түвшин Жилийн эцэст:  

Дуудлага худалдааны 2007-2018 оны судалгааг гаргаж ГЗБГЗЗГ-т 
хүргүүлсэн. Үнийн мэдээ болон барьцааны мэдээллийг 2018 онд оруулж 
дууссан болно. 

Төсвийн шууд захирагчийн үнэлгээ Хангалттай, Хангалтгүй үнэлгээний аль нэгийг сонгоно уу. 

 

Гүйцэтгэлийн зорилт:  1.3 Газрын үнэ, үнэлгээ, татвар, төлбөрийн тогтолцоог бүрдүүлэх 

№1.3.1 Зорилтыг хэрэгжүүлэх арга хэмжээ, шалгуур үзүүлэлт, хүрэх түвшин, хүрсэн түвшин 

Арга 
хэмжээний 
нэр, дугаар 

Гүйцэтгэлийн зорилтыг хэрэгжүүлэх арга хэмжээ 

Газар, үл хөдлөх хөрөнгийн зах зээлийн үнийн мэдээллийн санг Газрын биржийн цахим 
систем, газрын кадастрын мэдээллийн санд суурилан цуглуулах ажлыг зохион байгуулах 

Төлөвлөлтийн 
уялдаа:  

Газрын даргын 2011 оны 182 дугаар тушаал 

Гүйцэтгэлийн 
шалгуур 
үзүүлэлт 

Хэрэгжих хугацаа Сар 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Шаардагдах хөрөнгө - 

Суурь түвшин Газрын цахим биржийн www.mle.mn програм хангамжийг ашиглан үнийн 
мэдээ цуглуулдаг. 

Шалгуур үзүүлэлт Арга хэмжээний үе шат бүрт өөрчлөлтийг хэмжихээр 
урьдчилан тодорхойлсон чанарын болон тоон 
үзүүлэлтийг бичнэ. 

Хүрсэн эсэх 

Хүрэх түвшин 4-р улиралд: Үнийн мэдээг тухай бүрт цуглуулж програмд 
бүртгэсэн байна. 

Тийм  

http://www.mle.mn/


Байгууллагын бүтэн жилийн гүйцэтгэлийн тайлан : Нэр: Газрын  харилцаа, барилга, хот байгуулалтын газар 

Арга 
хэмжээний 
хэрэгжилт 

Хэрэгжилт Газрын цахим биржийн www.mle.mn програм хангамжийг ашиглан 116 зах 
зээлийн үнийн мэдээг цуглуулсан байна. 

Зарцуулсан хөрөнгө Байхгүй 

Хүрсэн түвшин Жилийн эцэст: Газрын цахим биржийн www.mle.mn програм хангамжийг 

ашиглан 116 зах зээлийн үнийн мэдээ, 792 барьцааны мэдээлэл 
цуглуулсан байна. 

Төсвийн шууд захирагчийн үнэлгээ Хангалттай, Хангалтгүй үнэлгээний аль нэгийг сонгоно уу. 

Арга хэмжээ №1.3.1-г хэрэгжүүлэх ажлын төлөвлөгөө 

Сар Арга хэмжээг хэрэгжүүлэх ажлууд Сар 

2-р улирал  1. Үйлдвэрлэл, үйлчилгээ, амины орон сууцны зориулалттай газрын үнийн 
мэдээллийг тухай бүр цуглуулах 

10 11 12 

Гүйцэтгэл: Газрын зах зээлийн үнийн мэдээг бодит байлгахын тулд наторатын гэрээгээр өмчлөх 
эрх шилжиж байгааг мэдээллийг голлохоос илүүтэй худалдагч, худалдан авагч иргэдээс 
өөрсдөөс нь газрын үнийн мэдээг асууж 116-г цуглуулсан байна. Мөн газар эзэмших эрх шилжих 
тохиолдолд тухай бүр програмд бүртгэж ажилласан. 

Санамж: Хэрэгжүүлсэн хугацааг тэмдэглэхдээ саруудын суурь өнгийг будна уу.  

 

№2.1 Зорилтыг хэрэгжүүлэх арга хэмжээ, шалгуур үзүүлэлт, хүрэх түвшин, хүрсэн түвшин 

Арга 
хэмжээний 
нэр, дугаар 

Гүйцэтгэлийн зорилтыг хэрэгжүүлэх арга хэмжээ 

Газар өмчлөгч нарт газрын татвар, газар эзэмшигч, ашиглагч нарт газрын төлбөрийг 
газрын кадастрын мэдээллийн сангийн Лэнд менежер програм хангамжийг ашиглан бүрэн 
ногдуулах, төвлөрүүлэх ажлыг зохион байгуулах 

Төлөвлөлтийн 
уялдаа:  

Дархан-Уул аймгийн ИТХ-ын 2018.12.05-ний өдрийн 12/04 дүгээр 
тогтоолоор 2019 онд Дархан-Уул аймгийн хэмжээнд газрын төлбөрийн 
орлогоос 745.2 сая төгрөгийг төлөвлөрүүлэх 

Гүйцэтгэлийн 
шалгуур 
үзүүлэлт 

Хэрэгжих хугацаа Сар 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Шаардагдах хөрөнгө - 

Суурь түвшин Газар эзэмших, ашиглах гэрээнүүд хуучин газрын төлбөрөөр ногдол 
хийгдсэн байгаа 

Шалгуур үзүүлэлт 2019.01.01-ний өдрөөс эхлэн газрын төлбөр өөрчлөгдсөн Хүрсэн эсэх 

Хүрэх түвшин 1-р улиралд: Газрын төлбөр шинэчлэгдсэнтэй холбоотой, 

шинэ төлбөрөөр ногдлыг үүсгэж, газрын төлбөрийг улирал 
тутам төвлөрүүлэх 

Тийм 

2-р улиралд: Газрын төлбөр шинэчлэгдсэнтэй холбоотой, 
шинэ төлбөрөөр ногдлыг үүсгэж, газрын төлбөрийг улирал 
тутам төвлөрүүлэх 

Тийм 

3-р улиралд: Газрын төлбөр шинэчлэгдсэнтэй холбоотой, 
шинэ төлбөрөөр ногдлыг үүсгэж, газрын төлбөрийг улирал 
тутам төвлөрүүлэх 

Тийм 

4-р улиралд: Газрын төлбөр шинэчлэгдсэнтэй холбоотой, 
шинэ төлбөрөөр ногдлыг үүсгэж, газрын төлбөрийг улирал 
тутам төвлөрүүлэх  

Тийм 

Арга 
хэмжээний 
хэрэгжилт 

Хэрэгжилт Газрын төлбөрийн орлогыг 142.4 хувиар давуулан биелүүлсэн. 

Зарцуулсан хөрөнгө Байгууллагаас 140646 төгрөг 

Хүрсэн түвшин Жилийн эцэст: Газрын төлбөрийн орлогоос 2019 онд 745.2 сая төгрөгийг 

орон нутгийн төсөвт төвлөрүүлэхээс тайлангийн хугацаанд 1061.2 сая 
төгрөг төвлөрүүлж, төлөвлөгөөний хэрэгжилт 142.4 хувьтай биелэлээ. 
Газрын төлбөрийн төлөвлөгөө гүйцэтгэлийг сум тус бүрээр харуулбал: 

Хонгор сум 240.0/149.7 сая төгрөг төвлөрүүлж 62.4 хувь 

Шарын гол сум 60.0/89.9 сая төгрөг төвлөрүүлж 149.8 хувь 

Дархан сум 425.2/787.3 сая төгрөг төвлөрүүлж 185.2 хувь 

http://www.mle.mn/
http://www.mle.mn/


Байгууллагын бүтэн жилийн гүйцэтгэлийн тайлан : Нэр: Газрын  харилцаа, барилга, хот байгуулалтын газар 

Орхон сум 20.0/34.1 сая төгрөг төвлөрүүлж 170.5 хувьтай биелэлээ. 

Төсвийн шууд захирагчийн үнэлгээ Хангалттай, Хангалтгүй үнэлгээний аль нэгийг сонгоно уу. 

 

Арга хэмжээ №2.1-г хэрэгжүүлэх ажлын төлөвлөгөө 

Сар Арга хэмжээг хэрэгжүүлэх ажлууд Сар 

1-р улирал  1. Газрын гэрээ шинэчлэх тухай мэдээ, мэдээллийг иргэн, аж ахуйн нэгж 
байгууллагад хүргүүлэх, олон нийтэд сурталчлах ажлыг зохион байгуулах, 
газрын төлбөрийн тооцоо нийлсэн акт үйлдэх, газрын төлбөрийг төвлөрүүлэх  

1 2 3 

Гүйцэтгэл:  

1. Дархан-Уул аймгийн хэмжээнд үйл ажиллагаа явуулж байгаа 319 томоохон аж ахуйн нэгж 
байгууллага болон төрийн байгууллага, төрийн өмчит үйлдвэрийн газруудад газрын төлбөр 
өөрчлөгдсөнтэй холбоотой албан тоот хүргүүлсэн.  
2. Улсын бүртгэлийн хэлтэстэй хамтран Хэвлэлийн бага хурлыг 2019.01.23-ний өдөр хамтран 

зохион байгуулсан. Улсын бүртгэлийн ерөнхий хууль, Эд хөрөнгийн эрхийн улсын бүртгэлийн 
тухай хууль шинэчлэн батлагдсанаар Газрын харилцаа - Улсын бүртгэлийн хэлтэс Цахим 
мэдээллийн сан болон газрын кадастрын мэдээллийн сангийн хооронд мэдээлэл 
солилцох боломжийг бүрдүүлж, Дундын мэдээллийн сан бий болж газрын  гэрээ, 

гэрчилгээг шинэчлэн байгуулж байгаа талаар дэлгэрэнгүй мэдээлэл хийсэн. 
3. Дархан-Уул аймагт үйл ажиллагаа явуулж байгаа Арилжааны 11 банкны төлөөлөлтэй 

уулзалт зохион байгуулсан. 2019 оны байдлаар 963 газрын гэрчилгээ банкны барьцаанд байгаа 
судалгаа гаргаж, банкны эзийн засагч нарт танилцуулж, газрын гэрээ, гэрчилгээг шинэчлэх, 
газрын төлбөрийг барагдуулан ажиллах тал дээр хамтран ажиллахыг уриалсан. Учир нь урт 
хугацаанд газрын гэрчилгээг барьцаанд тавьсан иргэн, аж ахуйн нэгж байгууллага газрын 
төлбөрөө төлөхгүй байх нөхцөлд газар эзэмших эрхийн гэрчилгээг хүчингүй болгох үндэслэл 
үүсч, банкинд эрсдэл учрахыг ойлгуулсан. Мөн 2019.01.01-с эхлэн газрын төлбөр нэмэгдэж 
байгаатай холбоотой газрын гэрээ өөрчлөх эрхийг газар эзэмшигч  хүлээнэ гэсэн гэрээний 
заалтыг тайлбарлаж, 2020.01.01-с эхлэн газрын төлбөрийн тайлан Татварын цахим системд 
шилжихтэй холбоотой газрын кадастрын мэдээллийн санд газар эзэмшигч, ашиглагчийн 
мэдээллийг заавал шинэчлэх шаардлагатай болсон талаар дэлгэрэнгүй мэдээллийг өгч 
ажилласан. Үүний үр дүнд 2 байгууллагын хооронд газрын гэрээ шинэчлэх ажил саадгүй 
үргэлжлэн явж байна. 
4. Газрын төлбөрийн тооцоо нийлсэн актыг 50 иргэн, хуулийн этгээдтэй байгуулсан байна. 
5. 1-р улирлын байдлаар газрын төлбөрийн орлого 158.4 сая төгрөг, гүйцэтгэл 85.0 хувьтай 

биелэсэн. 

2-р улирал  2. Газрын гэрээ шинэчлэх тухай мэдээ, мэдээллийг иргэн, аж ахуйн нэгж 
байгууллагад хүргүүлэх, олон нийтэд сурталчлах ажлыг зохион байгуулах, 
газрын төлбөрийг төвлөрүүлэх 

4 5 6 

Гүйцэтгэл:  

1.Газрын төлбөр барагдуулах, гэрээг дүгнүүлэх мэдээллийг мессежээр хүргэх зорилгоор 
“Мобиком корпораци” ХХК-тай хамтран мобайл сурталчилгааны үйлчилгээг 2019.05.21-нд 

4262 газар эзэмшигч, ашиглагч нарт мэдээлэл хүргэсэн.  

2. Газрын төлбөрийн тооцоо нийлсэн актыг өссөн дүнгээр 115 иргэн, хуулийн этгээдтэй 
байгуулсан байна. 

3. 2-р улирлын байдлаар газрын төлбөрийн орлого өссөн дүнгээр 344.2 сая төгрөг, 
гүйцэтгэл 92.3 хувьтай биелэсэн. 

3-р улирал  3. Газрын гэрээ шинэчлэх тухай мэдээ, мэдээллийг иргэн, аж ахуйн нэгж 
байгууллагад хүргүүлэх, олон нийтэд сурталчлах ажлыг зохион байгуулах, 
газрын төлбөрийг төвлөрүүлэх 

7 8 9 

Гүйцэтгэл:  

1.2019.09.16-2019.09.19-ний хооронд ГЗБГЗЗГ-т төлбөрийн чиглэлээр сургалтад хамрагдаж, 
2020.01.01-ээс эхлэн Татварын цахим системд газрын төлбөр шилжихтэй холбоотой газрын 
төлбөрийн өр авлагыг дуусгах, гэрээ шинэчлэх уриалга, мэдээллийг Ди би эс, RGB телевизэд 
2019.09.23-ны өдөр өгсөн.  

2. Газрын төлбөрийн тооцоо нийлсэн актыг өссөн дүнгээр 306 иргэн, хуулийн этгээдтэй 
байгуулсан байна. 

3. 3-р улирлын байдлаар газрын төлбөрийн орлого өссөн дүнгээр 505.3 сая төгрөг, гүйцэтгэл 
90.4 хувьтай биелэсэн. 

4-р улирал  4. Газрын төлбөр барагдуулах ажлыг зохион байгуулах 10 11 12 



Байгууллагын бүтэн жилийн гүйцэтгэлийн тайлан : Нэр: Газрын  харилцаа, барилга, хот байгуулалтын газар 

Гүйцэтгэл:  

1. Төрийн Аудитын 2019.06.05-ний өдрийн 40/13 тоот албан шаардлагын дагуу 850 иргэн, 

хуулийн этгээдийн 259.1 сая төгрөгийг барагдуулах ажлыг зохион байгуулж ажилласан. Үүнд: 

Нийт 327 иргэн, хуулийн этгээдийн 117.6 сая төгрөгийг бүрэн барагдуулж, гүйцэтгэл 45.4 хувийн 
гүйцэтгэлтэй явж байна. 

2. Газрын төлбөрийн тооцоо нийлсэн актыг өссөн дүнгээр 1164 иргэн, хуулийн этгээдтэй 
байгуулсан байна. 

3. 4-р улирлын байдлаар газрын төлбөрийн орлого 1061.2 сая төгрөг, төлөвлөгөөний 
гүйцэтгэл 142.4 хувьтай биелэлээ. 

Гүйцэтгэлийн зорилт №2.1-ийн үр дүн:  

№ Үр дүнгийн шалгуур үзүүлэлт  
Хэмжих 

нэгж 

Суурь 
түвшин 

Хүрэх түвшин / Хүрсэн түвшин / Үр дүнгийн үзүүлэлт 

2018 он 
2019 оны эхний хагас 2019 оны жилийн эцэс 

Төл. Гүй. Төл. Гүй. 

1. Үр дүнгийн үзүүлэлт №3.2 Сая.төг 702.1 372.6 344.2 745.2 912.3 

 

 

1.3. ГАЗАР ЗОХИОН БАЙГУУЛАЛТ 

 

Гүйцэтгэлийн зорилт №1.1 “Иргэд, олон нийтийн оролцоо, салбар хоорондын уялдаа холбоог хангасан, 

геологи, хүрээлэн буй орчны төлөв байдал, байгалийн нөхцөл, нөөцийн иж бүрэн мэдээлэлд суурилсан 

тогтвортой газар ашиглалтыг төлөвлөх, зохион байгуулах, хяналт тавих, газар зохион байгуулалтын 

төлөвлөгөөний нэгдсэн мэдээллийн сан, удирдлагын нэгдсэн системийг байгуулж, хэрэглэгчдэд 

мэдээллээр үйлчлэх, мэдээллийн ил тод байдлыг хангах” зорилтын хүрээнд: 

№1 Зорилтыг хэрэгжүүлэх арга хэмжээ, шалгуур үзүүлэлт, хүрэх түвшин, хүрсэн 
түвшин 

 

Арга 
хэмжээний 
нэр, дугаар 

Гүйцэтгэлийн зорилтыг хэрэгжүүлэх 1.1. арга хэмжээ: 

Газар зохион байгуулалтын төлөвлөгөөний талаарх сургалтад бүх нэгжийн албан хаагч 
нарыг хамруулах ажлыг орон нутагт зохион байгуулах 

Төлөвлөлтийн 
уялдаа: 

Моногол Улсын Засгийн газрын 2016 оны 10 дугаар тогтоол, 
Дархан сумын ИТХ-ын хурлын 10/01, 11/03 тогтоол 

 

 

 

 

 

Гүйцэтгэлийн 
шалгуур 
үзүүлэлт 

Хэрэгжих 
хугацаа 

Сар 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Шаардагдах 
хөрөнгө 

- 

Суурь түвшин Улс, аймгийн газар зохион байгуулалтын төлөвлөгөөний 
талаарх ойлголтгүй байсан 

Шалгуур 
үзүүлэлт 

ГХБГЗЗГ-ын даргын 2010 оны 497 дугаар тушаал 
дагуу нийцүүлэн гаргаж байгаа 

Хүрсэн эсэх 

Хүрэх түвшин Газар зохион байгуулалтын төлөвлөгөөний 
ойлголттой болсон байна. Тийм  

 

 

 

 

 

Арга 
хэмжээний 

Хэрэгжилт Дархан сумын газар зохион байгуулалтын төлөвлөгөөнд нийт 53 
ажил гүйцэтгэхээс 46 ажил хийгдсэн. 

хэрэгжилт 86,8 хувь 

Зарцуулсан 
хөрөнгө 

- 

 Жилийн эцэст:  



Байгууллагын бүтэн жилийн гүйцэтгэлийн тайлан : Нэр: Газрын  харилцаа, барилга, хот байгуулалтын газар 

хэрэгжилт Хүрсэн түвшин ГХБГЗЗГ-ын даргын 2010 оны 497 дугаар тушаал дагуу нийцүүлэн 
гарргасан, Дархан сумын ИТХ-төлөөлөгчдөөр батлагдсан 
төлөвлөгөө хэрэгжсэн байна 

Төсвийн шууд захирагчийн 
үнэлгээ Хангалттай, Хангалтгүй үнэлгээний аль нэгийг сонгоно уу. 

 

Арга хэмжээ № 1.1 хэрэгжүүлэх ажлын төлөвлөгөө 

Сар Арга хэмжээг хэрэгжүүлэх ажлууд Сар 

4-р 
улирал  

1
. 

Дархан сум 2019 оны газар зохион байгуулалтын төлөвлөгөө 10/01, 
11/03 дугаар тогтоолд тугагдсан ажлуудыг зохион байгуулах. 

10 11 12 

Гүйцэтгэл:  
Байгууллагын мэдээллийн хуудас болон аймгийн Засаг даргын Тамгын газар, 
Мэдээлэл технологийн алба, Нэг цонхны үйлчилгээ /аймгийн захиргааны/ Дархан 
сумын Засаг даргын Тамгын газар, сумын Мэдээлэл технологийн алба, Дархан зах /Нэг 
цонхны үйлчилгээ/, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, Өргөө, Малчин 
багийн төвүүд, Олон улсын худалдааны төв, facebook – Дархан хамгийн том зар, 
Дархан зар гэх мэт цахим хуудсуудаар төлөвлөгөөнд туссан ажлуудыг иргэн, аж ахуйн 
нэгж байгууллага, төрийн байгууллагуудад газар зохион байгуулалтын төлөвлөгөөг 
сурталчилж ажилласан 
Үүнд :Газрын дуудлага худалдаа явуулсан талаар 
          Дархан сумын газрын дуудлага худалдааг аймгийн Засаг даргын  

 2019.04.03-ны өдрийн 01-А/117  
 2019.06.04-ны өдрийн 01-А/220  
 2019.08.05-ны өдрийн 01-А/270 
 2019.09.16-ны өдрийн 01-А/296 
 2019.11.05-ны өдрийн 01-А/329 
 2019.12.03-ны өдрийн 01-А/355 дугаар захирамжаар нийт 6 удаа зарлаж 

дуудлага худалдааг зохион байгуулсан. 
Газрын суурь үнийн орлогоос 95,9 сая төгрөгийн орлого оруулж, орон нутгийн төсөвт 
2019 онд 115,7 сая төгрөгийн төсөв бүрдүүлсэн байна. 
Гүйцэтгэл 80 хувь 

 

№1 Зорилтыг хэрэгжүүлэх арга хэмжээ, шалгуур үзүүлэлт, хүрэх түвшин, хүрсэн 
түвшин 

 

Арга 
хэмжээний 
нэр, дугаар 

Гүйцэтгэлийн зорилтыг хэрэгжүүлэх 1.2. арга хэмжээ: 

Газар зохион байгуулалтын ерөнхий төлөвлөгөөний заагдсан үе шатаар хэрэгжүүлэх 
арга хэмжээний төлөвлөгөөг батлуулахад бусад салбарыг оролцуулж, хэрэгжүүлэх 
ажлыг зохион байгуулах 

Төлөвлөлтийн 
уялдаа: 

Засгийн газрын 2016 оны 10 дугаар тогтоол /ТСШ-ын журам/, 
ГХБГЗЗГ-ын даргын 2010 оны 497 дугаар тушаал, Дархан сумын 
ИТХ-ын 10/01, 11/03 тогтоол, Холбогдох хууль тогтоомж, журам 
зааврын дагуу 

 

 

 

 

Гүйцэтгэлийн 
шалгуур 
үзүүлэлт 

Хэрэгжих 
хугацаа 

Сар 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Шаардагдах 
хөрөнгө 

- 

Суурь түвшин Газар зохион байгуулалтын төлөвлөгөөний талаарх ойлголтгүй 
байсан 

Шалгуур 
үзүүлэлт 

Засгийн газрын тогтоолд нийцүүлэн мэдээллийн 
санг хөтлөж, ажлыг зохион байгуулсан байна 

Хүрсэн эсэх 

Хүрэх түвшин Дархан сумын ИТХ-ын 10/01, 11/03 тогтоолын 
хэрэгжилтийг хангасан байна. 

Тийм  

 Хэрэгжилт Газар зохион байгуулалтын төлөвлөгөөнд тусгагдсан нийт 20 



Байгууллагын бүтэн жилийн гүйцэтгэлийн тайлан : Нэр: Газрын  харилцаа, барилга, хот байгуулалтын газар 

Арга 
хэмжээний 
хэрэгжилт 

байршилд газар эзэмшүүлэх төсөл сонгон шалгаруулалтыг 
зохион байгуулсан. Үүнээс 18 нэгж талбарыг шалгаруулж, 
аймгийн Засаг даргын 2019 оны 269 дугаар захирамжаар олгосон. 

хэрэгжилт 90 хувь 

Зарцуулсан 
хөрөнгө 

- 

 

 

Хүрсэн түвшин Жилийн эцэст:   

Газар зохион байгуулалтын төлөвлөгөөнд тусгагдсан 20 
байршлыг зарлан мэдээлэлж, ирсэн төслүүдийг дүгнэж 
шалгаруулсан байна. 

Төсвийн шууд захирагчийн 
үнэлгээ Хангалттай, Хангалтгүй үнэлгээний аль нэгийг сонгоно уу. 

Арга хэмжээ № 1.2-ийг хэрэгжүүлэх ажлын төлөвлөгөө 

Сар Арга хэмжээг хэрэгжүүлэх ажлууд Сар 

4-р 
улирал  

1
. 

Дархан сум 2019 оны газар зохион байгуулалтын төлөвлөгөө 10/01, 
11/03 дугаар тогтоолд тугагдсан ажлуудыг зохион байгуулах. 

10 11 12 

Гүйцэтгэл:  

Газар эзэмшүүлэх төсөл сонгон шалгаруулалтыг байгууллагын мэдээллийн хуудас 
болон аймгийн Засаг даргын Тамгын газар, Мэдээлэл технологийн алба, Нэг цонхны 
үйлчилгээ /аймгийн захиргааны/ Дархан сумын Засаг даргын Тамгын газар, сумын 
Мэдээлэл технологийн алба, Дархан зах /Нэг цонхны үйлчилгээ/, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 
10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, Өргөө, Малчин багийн төвүүд, Олон улсын худалдааны төв, 
facebook – Дархан хамгийн том зар, Дархан зар гэх мэт цахим хуудсуудаар зарлан 
мэдээлэлж ажилласан. 
Аймгийн Засаг даргын  

 2019-04-03 өдрийн 01-А/118 дугаар  
 2019-06-12 өдрийн 01-А/210 дугаар  
 2019-08-05 өдрийн 01-А/269 дугаар захирамжаар тус тус шийдвэрлэсэн. 

Сумын Засаг даргын  
 2019-09-24 өдрийн А/212 дугаар 
 2019-10-31 өдрийн А/232 дугаар  
 2019-11-25 өдрийн А/253 дугаар захирамжаар. Газар эзэмшүүлэх төсөл сонгон 

шалгаруулалтыг зохион байгуулан ажиллаа. 
Гүйцэтгэл 90 хувь 

 

 

 

1.4.КАДАСТР 

 

ГҮЙЦЭТГЭЛИЙН ЗОРИЛТ № 1.1. ЗАСГИЙН ГАЗРЫН ГИШҮҮН, БАРИЛГА, ХОТ БАЙГУУЛАЛТЫН 
САЙД БОЛОН ДАРХАН-УУЛ АЙМГИЙН ЗАСАГ ДАРГЫН ХООРОНД ЗАСГИЙН ГАЗРЫН ЗАРИМ ЧИГ 
ҮҮРГИЙГ ОРОН НУТАГТ ТӨЛӨӨЛӨН ХЭРЭГЖҮҮЛЭХ 

№ 1.1.1 Зорилтыг хэрэгжүүлэх арга хэмжээ, шалгуур үзүүлэлт, хүрэх түвшин 

Арга 
хэмжээний 
нэр, дугаар 

Гүйцэтгэлийн зорилтыг хэрэгжүүлэх 1.1.1-р арга хэмжээ:  
Монгол Улсын иргэн, хуулийн этгээдийн газрыг өмчилсөн, эзэмшиж, ашиглаж байгаа 
эрхийн зөрчилтэй нэгж талбаруудын зөрчлийг арилгах, мэдээллийн сангийн нөхөн 
бүрдүүлэлтийн ажлыг аймгийн хэмжээнд зохион байгуулж, дуусгах 

Төлөвлөлтийн 
уялдаа:   

Гүйцэтгэлийн 
шалгуур 
үзүүлэлт 

Хэрэгжих 
хугацаа 

Улирал 1-р улирал 2-р улирал 
3-р 
улирал 

4-р улирал 

Шаардагдах 
хөрөнгө 

Үйл ажиллагааны 

Суурь түвшин 
Газрын кадастрын мэдээллийн сангийн Лэнд менежер програм 
хангамжид орсон байх 

Шалгуур Монгол Улсын иргэний өмчилсөн байгаа, иргэн, Хүрсэн эсэх 



Байгууллагын бүтэн жилийн гүйцэтгэлийн тайлан : Нэр: Газрын  харилцаа, барилга, хот байгуулалтын газар 

үзүүлэлт аж ахуйн нэгж, байгууллагын эзэмшиж, ашиглаж 
байгаа газрын хэмжээ /бодит газрын хэмжээ/ нь 
Засаг даргын захирамжид заагдсан газрын 
хэмжээнээс зөрүүтэй нэгж талбарын зөрчлийг 
арилгах, мэдээллийн санд бүртгэгдээгүй нэгж 
талбаруудыг Газрын улсын бүртгэл, Газрын 
кадастрын мэдээллийн санд бүртгэж, 
баталгаажуулсан байна. 

Хүрэх түвшин 

Эхний хагас жилд: өссөн дүнгээр өмчилсөн 
байгаа 5011 нэгж талбар, эзэмшиж, ашиглаж 
байгаа 1056 нэгж талбар 

үгүй 

Жилийн эцэст: өссөн дүнгээр өмчилсөн 5314 
нэгж талбар, эзэмшиж, ашиглаж байгаа 1987 
нэгж талбарыг дуусгасан байх 

үгүй 

Арга 
хэмжээний 
хэрэгжилт 

Хэрэгжилт 

Аймгийн хэмжээнд өссөн дүнгээр гэр бүлийн хэрэгцээний зориулалтаар 
өмчилсөн 5314 нэгж талбарын мэдээллийн оруулахаас  

 Дархан суманд 594 нэгж талбар оруулснаар үлдэгдэл 839 нэгж 
талбар дутуу байна,  

 Орхон сум 41 нэгж талбар оруулснаар үлдэгдэл 180 нэгж 
талбар дутуу байна,  

 Шарын гол 64 нэгж талбар оруулснаар үлдэгдэл 31 нэгж талбар 
дутуу байна,  

 Хонгор сум 55 нэгж талбар оруулснаар үлдэгдэл 261 нэгж 
талбар дутуу байна,  

Эзэмшиж, ашиглаж байгаа 1987 нэгж талбарын мэдээллийг оруулахаас  
 Дархан суманд 215 нэгж талбар оруулснаар үлдэгдэл 732 нэгж 

талбар дутуу байна,  
 Орхон сум суманд 35 нэгж талбар оруулснаар үлдэгдэл 270 

нэгж талбар дутуу байна,  
 Шарын гол суманд 2 нэгж талбар оруулснаар үлдэгдэл 184 нэгж 

талбар дутуу байна,  
 Хонгор суманд 71 нэгж талбар оруулснаар үлдэгдэл 312 нэгж 

талбар дутуу байна.  
Зарцуулсан 

хөрөнгө  

Хүрсэн 

түвшин 
Өмчилсөн 754 нэгж талбар, эзэмших 323 нэгж талбарыг нөхөн 
бүрдүүлсэн. 

 
Хангалттай, Хангалтгүй үнэлгээний аль нэгийг сонгоно уу. 

 
Арга хэмжээ №1.1.1-ийг хэрэгжүүлэх ажлын төлөвлөгөө 

Жил Арга хэмжээг хэрэгжүүлэх ажлууд Улирал  

Эхний 
хагас 
жилд: 

1
. 

Газар өмчлөх, эзэмших зөвшөөрөлтэй, гэрчилгээтэй боловч 
мэдээллийн санд бүртгэгдээгүй нэгж талбаруудыг нөхөн бүрдүүлж 
оруулах. 

1 2 

..
. 

Гүйцэтгэл:  
Аймгийн хэмжээнд гэр бүлийн хэрэгцээний зориулалтаар өмчилсөн 2065 нэгж талбарын 
мэдээллийн оруулахаас  

 Дархан суманд 198 нэгж талбар оруулснаар үлдэгдэл 1235 нэгж талбар дутуу  
 Орхон сум 19  нэгж талбар оруулснаар үлдэгдэл 202 нэгж талбар дутуу  
 Шарын гол 58 нэгж талбар оруулснаар үлдэгдэл 37 нэгж талбар дутуу  
 Хонгор сум 22  нэгж талбар оруулснаар үлдэгдэл 261 нэгж талбар тус тус дутуу 

байна 

Эзэмшиж, ашиглаж байгаа 1821 нэгж талбарын мэдээллийг оруулахаас  
 Дархан суманд 105 нэгж талбар оруулснаар үлдэгдэл 842 нэгж талбар дутуу  
 Орхон сум суманд 20 нэгж талбар оруулснаар үлдэгдэл 285 нэгж талбар дутуу  
 Шарын гол суманд 2 нэгж талбар оруулснаар үлдэгдэл 184 нэгж талбар дутуу 
 Хонгор суманд 39 нэгж талбар оруулснаар үлдэгдэл 351 нэгж талбар дутуу 

байна.  
Жилийн 
эцэст: 

2
. 

Газрын даамлууд болон аймгийн ГУХ-ын мэргэжилтэнгүүдтэй 
хамтран 2016 онд дууссан гэрээт ажлын хүрээнд хийгдсэн ажиллаар 
хийгдээгүй хоцорсон газар өмчлөх, эзэмших зөвшөөрөлтэй, 
гэрчилгээтэй газрыг мэдээллийн санд нөхөн бүрдүүлэлт хийж 

3 4 



Байгууллагын бүтэн жилийн гүйцэтгэлийн тайлан : Нэр: Газрын  харилцаа, барилга, хот байгуулалтын газар 

оруулах. 

..
. 

Гүйцэтгэл:  

Аймгийн хэмжээнд гэр бүлийн хэрэгцээний зориулалтаар өмчилсөн 2065 нэгж талбарын 
мэдээллийн оруулахаас  

 Дархан суманд 594 нэгж талбар оруулснаар үлдэгдэл 839 нэгж талбар дутуу 
 Орхон сум 41  нэгж талбар оруулснаар үлдэгдэл 180 нэгж талбар дутуу  
 Шарын гол 64 нэгж талбар оруулснаар үлдэгдэл 31 нэгж талбар дутуу  
 Хонгор сум 55 нэгж талбар оруулснаар үлдэгдэл 261 нэгж талбар тус тус дутуу 

байна. 

Эзэмшиж, ашиглаж байгаа 1821 нэгж талбарын мэдээллийг оруулахаас  
 Дархан суманд 215 нэгж талбар оруулснаар үлдэгдэл 732 нэгж талбар дутуу 
 Орхон сум суманд 35 нэгж талбар оруулснаар үлдэгдэл 270 нэгж талбар дутуу  
 Шарын гол суманд 2 нэгж талбар оруулснаар үлдэгдэл 184 нэгж талбар дутуу 
 Хонгор суманд 71 нэгж талбар оруулснаар үлдэгдэл 312 нэгж талбар тус тус 

дутуу байна. 

Эрх зүйн харилцаа үүсээгүй байгаа өмчлөх 1311, эзэмших 1498 нэгж талбаруудыг гэрээ 
үүсгэхэд бэлэн болгож мэдээллийн санд ажлын нэгж талбар болгосон байгаа. 

Дээрхи ажил бүрэн гүйцэт хийгдэж чадахгүй байгаа шалтгаан нь зөвхөн захирамжтай, 
өмчлөх, эзэмших эрхийн гэрчилгээгүй, кадастрын зураггүй, газрын эзэмшигчийн 
мэдээлэл дутуу гэх мэт зүйлүүд байна. 

 
ГҮЙЦЭТГЭЛИЙН ЗОРИЛТ № 1.2. Аймгийн газрын кадастрын мэдээллийн санг өндөр, тусгагийн 
нэгдсэн тогтолцоонд шилжүүлж засварлан, улсын кадастрын нэгдсэн мэдээллийн системд 
холбож, үйлчилгээнд нэвтрүүлэх 
 

№ 1.2.1 Зорилтыг хэрэгжүүлэх арга хэмжээ, шалгуур үзүүлэлт, хүрэх түвшин 

Арга 
хэмжээний 
нэр, дугаар 

Гүйцэтгэлийн зорилтыг хэрэгжүүлэх 1.2.1-р арга хэмжээ:  
Газрын кадастрын мэдээллийн сангийн “Лэнд менежер” програм хангамжийн веб 
хувилбарыг үйл ажиллагаандаа нэвтрүүлэх, холбогдох албан хаагчдыг сургалтад 
хамруулах 

Төлөвлөлтийн 
уялдаа:   

Гүйцэтгэлийн 
шалгуур 
үзүүлэлт 

Хэрэгжих 
хугацаа 

Улирал 1-р улирал 2-р улирал 
3-р 

улирал 
4-р улирал 

Шаардагдах 
хөрөнгө 

Гэрээт ажлын хүрээнд 

Суурь түвшин 
Газрын кадастрын мэдээллийн сангийн Лэнд менежер програм хангамж 
аймгийн хэмжээнд бүрэн нэвтэрсэн 

Шалгуур 
үзүүлэлт 

Газрын кадастрын мэдээллийн сангийн Веб 
систем бүрэн нэвтэрсэн байна. 
Газрын удирдлагын хэлтэсийн бүх мэргэжилтэн, 
газрын даамлууд 100 хувь хамрагдсан байна. 

Хүрсэн эсэх 

Хүрэх түвшин 

Эхний хагас жилд: Газрын кадастрын 
мэдээллийн сангийн “Лэнд менежер” програм 
хангамжийн веб хувилбарын сургалт зохион 
байгуулсан. 

Тийм  

Жилийн эцэст: Газрын кадастрын мэдээллийн 
сангийн “Лэнд менежер” програм хангамжийн веб 
хувилбарыг аймгийн хэмжээнд үйл 
ажиллагаандаа бүрэн нэвтрүүлсэн. 

Тийм 

Арга 
хэмжээний 
хэрэгжилт 

Хэрэгжилт 

Манай байгууллагын мэргэжилтэнүүд Газрын кадастрын мэдээллийн 
сангийн “Лэнд менежер” програм хангамжийн веб хувилбарыг маш сайн 
эзэмшсэн байдаг. Сумын газрын даамлуудад ажлын байр дахь 
сургалтыг зохион байгуулах боломж тэр болгон байдаг учир 
TeamViewer болон UltraViewer программ ашиглан онлайн сургалтыг 
байнга хийж байна. 

Зарцуулсан 

хөрөнгө - 

Хүрсэн 

түвшин 
 Байгууллагын газрын эрх зүйн харилцаа үүсгэх эрх бүхий 6 
мэргэжилтэн, 4 сумын газрын даамлууд Лэнд менежер” програм 
хангамжийн веб хувилбарыг 



Байгууллагын бүтэн жилийн гүйцэтгэлийн тайлан : Нэр: Газрын  харилцаа, барилга, хот байгуулалтын газар 

Төсвийн шууд 

захирагчийн 

үнэлгээ Хангалттай, Хангалтгүй үнэлгээний аль нэгийг сонгоно уу. 

 
Арга хэмжээ № 1.2.1-ийг хэрэгжүүлэх ажлын төлөвлөгөө 

Жил Арга хэмжээг хэрэгжүүлэх ажлууд Улирал 

Эхний 
хагас 
жилд: 

1
. 

Газрын удирдлагын хэлтэсийн мэргэжилтэнгүүд болон 4 сумын 
газрын даамал нарыг сургалтанд хамруулна. 

1 2 

..
. 

Гүйцэтгэл:  
ГЗБГЗЗГ-ын 2019-01-31-ны өдрийн 1/191 дугаар албан бичгийн дагуу 2019-02-25-аас 27-
ыг хүртэл Сэлэнгэ, Булга, Хөвсгөл, Дархан-Уул аймгуудын холбогдох мэргэжилтэнүүд, 
сумын газрын даамлуудыг Газрын кадастрын мэдээллийн сангийн “Лэнд менежер” 
програм хангамжийн веб хувилбарын нэгдсэн сургалтад хамруулж, сургалтыг хамтран 
зохион байгуулсан. 

Жилийн 
эцэст: 

2
. 

Холбогдох мэргэжилтэнгүүдэд ажлын байран дахь сургалтыг зохион 
байгуулна. 

3 4 

Гүйцэтгэл:  
ГЗБГЗЗГ-ын даргын 2019-06-24-ны өдрийн А/124 дугаар тушаал гарсантай холбогдуулан 
2019-06-25-аас бүх мэргэжилтэнүүд Газрын кадастрын мэдээллийн сангийн “Лэнд 
менежер” програм хангамжийн веб хувилбарын сургалтыг мэргэжилтэн, сумын газрын 
даамлуудад хийсэн. Мөн шинээр Дархан, Шарын гол сумын даамлууд томилогдсон.  
“Лэнд менежер” програм хангамжийн веб хувилбарыг тус бүрт нь ажлын байран дахь 
сургалтыг хийж байна. 

 
ГҮЙЦЭТГЭЛИЙН ЗОРИЛТ № 1.3. Нийт нутаг дэвсгэр дэх газар дээрх үйл ажиллагааны 
зориулалтын эрх тус бүрээр газар өмчлөгч, эзэмшигч, ашиглагчийн газрын кадастрын нэгдсэн 
тогтолцоог байгуулах ажлыг удирдамж (төлөвлөх, зохион байгуулах, хянах), газрын улсын 
бүртгэлд бүрэн хамруулж төрийн нэрийн өмнөөс баталгаажуулах, санхүү бүртгэлд тусгах, 
хөрөнгийн эрхийг баталгаажуулах, хөрөнгийн батлагаа болгох, газрыг эдийн засгийн эргэлтэнд 
оруулах боломж нөхцлийг бүрдүүлэх, хэрэгжүүлэх 

№ 1.3.1 Зорилтыг хэрэгжүүлэх арга хэмжээ, шалгуур үзүүлэлт, хүрэх түвшин 

Арга 
хэмжээний 
нэр, дугаар 

Гүйцэтгэлийн зорилтыг хэрэгжүүлэх 1.3.1-р арга хэмжээ:  
Газрын улсын бүртгэл, кадастрын зураглалтай холбоотой журам, заавар, 
аргачлалын төсөлд санал боловсруулж, ГЗБГЗЗГ-т хүргүүлэх 

Төлөвлөлтийн 
уялдаа:   

Гүйцэтгэлийн 
шалгуур 
үзүүлэлт 

Хэрэгжих 
хугацаа 

Улирал 1-р улирал 2-р улирал 
3-р 
улирал 

4-р улирал 

Шаардагдах 
хөрөнгө 

Үйл ажиллагааны 

Суурь түвшин 
 

Шалгуур 
үзүүлэлт 

“Газрын кадастрын мэдээллийн санг ажиллуулах 
журам” бусад холбогдох журмуудын нэмэлт 

өөрчлөлт оруулах журмын төслүүдэд санал өгсөн 
байна. 

Хүрсэн эсэх 

Хүрэх түвшин 

Эхний хагас жилд: ГЗБГЗЗГ-аас ГХГЗЗГ-ын 
даргын 2010 оны 16 дугаар тушаалаар 
батлагдсан “ Нэгж талбар дугаарлах журам” 
шинэчилж байгаатайгаар холбогдуулан санал 
ирүүлсэн 

Тийм 

Жилийн эцэст: ГХГЗЗГ-ын даргын 2010 оны 16 
дугаар тушаалаар батлагдсан “ Нэгж талбар 
дугаарлах журам” шинэчилдэж ирээгүй байна. 

Үгүй  

Арга 
хэмжээний 
хэрэгжилт 

Хэрэгжилт 
ГЗБГЗЗГ-аас ГХГЗЗГ-ын даргын 2010 оны 16 
дугаар тушаалаар батлагдсан “ Нэгж талбар 
дугаарлах журам” шинэчилж байгаатайгаар 
холбогдуулан саналаа албан тоотоор хүргүүлсэн 

 

Зарцуулсан 

хөрөнгө - 

Хүрсэн 

түвшин Санал хүргүүлсэн боловч батлагдаж ирээгүй байна. 



Байгууллагын бүтэн жилийн гүйцэтгэлийн тайлан : Нэр: Газрын  харилцаа, барилга, хот байгуулалтын газар 

Төсвийн шууд 

захирагчийн 

үнэлгээ Хангалттай, Хангалтгүй үнэлгээний аль нэгийг сонгоно уу. 

 
Арга хэмжээ № 1.3.1-ийг хэрэгжүүлэх ажлын төлөвлөгөө 

Жил Арга хэмжээг хэрэгжүүлэх ажлууд Улирал 

Эхний 
хагас 
жилд: 

1 Гүйцэтгэлийн зорилт, арга хэмжээг хэрэгжүүлэхээр төлөвлөж буй 
ажлуудыг логик дэс дараалалтай, ойлгомжтой, энгийн үг хэллэгээр 
бичнэ. 

1 2 

 Гүйцэтгэл:  
ГЗБГЗЗГ-ын даргын 2019-05-22-ны өдрийн 2/1003 дугаар албан бичгээр ГХГЗЗГ-ын 
даргын 2010 оны 16 дугаар тушаалаар батлагдсан “ Нэгж талбар дугаарлах журам” 
шинэчилж байгаатайгаар холбогдуулан санал ирүүлснийг заалт бүрээр хянаж, үзэхэд 
Дархан-Уул аймагт хамаарах кадастрын тойрог нь эдлэн газрын хил дамнасан байсныг 
засварлан 2019-05-29-ны өдрийн 354 дугаар албан тоотоор хариуг хүргүүлж, тоон 
зургийг chinzolboo.e@gazar.gov.mn хаягаар хүргүүлсэн. 

Жилийн 
эцэст: 

2 ГХГЗЗГ-ын даргын 2010 оны 16 дугаар тушаалаар батлагдсан “Нэгж 
талбар дугаарлах журам” шинэчлэгдэж ирсэн  

3 4 

 
Гүйцэтгэл:  

ГЗБГЗЗГ-аас ГХГЗЗГ-ын даргын 2010 оны 16 дугаар тушаалаар батлагдсан “Нэгж талбар 
дугаарлах журам” шинэчилж байгаатайгаар холбогдуулан саналаа албан тоотоор 
хүргүүлсэн боловч батлагдаагүй байна. 

 
Гүйцэтгэлийн зорилт №1.1-ийн үр дүн: Монгол Улсын иргэн, хуулийн этгээдийн газрыг өмчилсөн, 
эзэмшиж, ашиглаж байгаа эрхийн зөрчилтэй нэгж талбаруудын зөрчлийг арилгах, мэдээллийн сангийн 
нөхөн бүрдүүлэлтийн ажлыг аймгийн хэмжээнд зохион байгуулах 

№ 
Үр дүнгийн шалгуур 
үзүүлэлт  

Хэмжих 
нэгж 

Суурь 
түвшин 

Хүрэх түвшин / Хүрсэн түвшин / Үр дүнгийн 
үзүүлэлт 

2018 
он 

2019 оны эхний хагас 2019 оны жилийн эцэс 

Төл. Гүй. Төл. Гүй. 

1. Үр дүнгийн үзүүлэлт №.1.1.1 
Тоо 2065 1025 297 2065 754 

тоо 1821 819 166 1821 323 

        

 
1.5.ОРОН ЗАЙ МЭДЭЭЛЭЛ, ТЕХНОЛОГИ 

ГҮЙЦЭТГЭЛИЙН ЗОРИЛТ № 1.5.1 Байрлалд суурилсан орон зайн өгөгдөл, мэдээллийг бүрдүүлэх, 
боловсруулах, хадгалах, хамгаалах, түгээх, хэрэглэх үйл ажиллагаатай холбогдсон бодлого, хууль эрх 
зүйн орчныг бүрдүүлэх 

№ 1.5.1.1 Зорилтыг хэрэгжүүлэх арга хэмжээ, шалгуур үзүүлэлт, хүрэх түвшин, хүрсэн түвшин 

Арга 
хэмжээний 
нэр, дугаар 

Гүйцэтгэлийн зорилтыг хэрэгжүүлэх 1.5.1.1-р арга хэмжээ 

Байгууллагад мэдээллийн технологи ашиглах дотоод журмын төсөлд санал өгөх 

Төлөвлөлтийн 
уялдаа:  

Монгол Улсын Их Хурлын 2016 оны 19 дүгээр тогтоолоор 
батлагдсан MУТХҮБ-2030 -ын 2.1.5. 
Дэд бүтцийн салбарыг хөгжүүлэх 5 дугаар зорилтыг хэрэгжүүлэх 

арга хэмжээ1 

Монгол Улсын Засгийн газрын 2016 оны 121 дугаар тогтоолоор 

баталсан ЗГҮАХХАХТ-ий 2.80.52, 2.81.9 

ТБСТББ /ЗГ-ын  2019 оны 70 дугаар тогтоол/ 2.3.8, 8.1.2 
ГЗБГЗЗГ-ын ҮАСЗББӨХ 2.5.5.в 

Гүйцэтгэлийн 
шалгуур 
үзүүлэлт 

Хэрэгжих 
хугацаа 

Сар 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Шаардагдах 
хөрөнгө 

Үйл ажиллагаа 

                                                           
1 https://www.legalinfo.mn/law/details/11725?lawid=11725 
2 https://www.legalinfo.mn/law/details/12308?lawid=12308  

mailto:chinzolboo.e@gazar.gov.mn
https://www.legalinfo.mn/law/details/11725?lawid=11725
https://www.legalinfo.mn/law/details/12308?lawid=12308


Байгууллагын бүтэн жилийн гүйцэтгэлийн тайлан : Нэр: Газрын  харилцаа, барилга, хот байгуулалтын газар 

Суурь түвшин Хуулийн төслийн хэрэгцээ шаардлагын тандан судалгаа хийгдсэн. 
Хуулийн төслийн үзэл баримтлал батлагдсан.  

Шалгуур 
үзүүлэлт 

Байгууллагад мэдээллийн технологи ашиглах 
дотоод журмын төсөлд санал өгөх Хүрсэн  

Хүрэх түвшин 1-р улиралд: Байгууллагад мэдээллийн технологи 
ашиглах дотоод журмын төсөлтэй танилцаж санал 
боловсруулсан байна. 

Тийм  

2-р улиралд: Байгууллагад мэдээллийн технологи 
ашиглах дотоод журмын төсөлд өгөх саналаа 
ГЗБГЗЗГ-т хүргүүлсэн байна. 

Тийм  

Арга 
хэмжээний 
хэрэгжилт 

Хэрэгжилт Байгууллагад мэдээллийн технологи ашиглах дотоод журмын 
төслийг ГЗБГЗЗГ-ын ОЗМТХ-ээс файлаар хүлээн авч саналаа 
боловсруулсан. 2019-04-30-нд Улаанбаатар хотод “Мэдээллийн 
системийн хэвийн ажиллагааг хангах, мэдээллийн аюулгүй байдал” 
сэдэвт 1 өдрийн сургалтанд хамрагдав. “Байгууллагад мэдээллийн 
технологийг ашиглах дотоод журам”-ын төсөл боловсруулах 
хэлэлцүүлэгт оролцож, саналаа өгөв. 

Зарцуулсан 
хөрөнгө 

Үйл ажиллагаа 

Хүрсэн түвшин Жилийн эцэст: Байгууллагад мэдээллийн технологи ашиглах 
дотоод журмын төсөлд өгөх саналаа ГЗБГЗЗГ-т хүргүүлсэн байна. 

Төсвийн шууд захирагчийн 
үнэлгээ Хангалттай, Хангалтгүй үнэлгээний аль нэгийг сонгоно уу. 

Арга хэмжээ №1.5.1-ийг хэрэгжүүлэх ажлын төлөвлөгөө 

Сар Арга хэмжээг хэрэгжүүлэх ажлууд Сар 

1-р 
улирал  

1 Байгууллагад мэдээллийн технологи ашиглах дотоод журмын 
төслийг ГЗБГЗЗГ-ын ОЗМТХ-ээс файлаар хүлээн авч саналаа 
боловсруулна.  

1 2 3 

Гүйцэтгэл: Байгууллагад мэдээллийн технологи ашиглах дотоод журмын төслийг 
ГЗБГЗЗГ-ын ОЗМТХ-ээс файлаар хүлээн авч саналаа боловсруулсан. 

2-р 
улирал  

2 2019-04-р сард Улаанбаатар хотод Аймгуудын Мэдээллийн 
технологийн асуудал хариуцсан мэргэжилтнүүдийн мэдлэг чадварыг 
нэмэгдүүлэх сургалтанд оролцох үедээ  “Байгууллагад мэдээллийн 
технологийг ашиглах дотоод журам”-ын төсөл боловсруулах 
хэлэлцүүлэгт оролцож, саналаа өгнө. 

4 5 6 

Гүйцэтгэл: 2019-04-30-нд Улаанбаатар хотод “Мэдээллийн системийн хэвийн ажиллагааг 
хангах, мэдээллийн аюулгүй байдал” сэдэвт 1 өдрийн сургалтанд хамрагдав. 
“Байгууллагад мэдээллийн технологийг ашиглах дотоод журам”-ын төсөл боловсруулах 
хэлэлцүүлэгт оролцож, саналаа өгөв. 

Санамж: Хэрэгжүүлсэн хугацааг тэмдэглэхдээ саруудын суурь өнгийг будна уу.  

№ Үр дүнгийн үзүүлэлт  
Хэмжих 

нэгж 

Суурь түвшин Хүрэх түвшин / Үр дүнгийн үзүүлэлт 

2018 он 1-р улирал 2-р улиралд 

1. Үр дүнгийн үзүүлэлт № 1.5.1.1 

Байгууллагад мэдээллийн 
технологи ашиглах дотоод 
журмын төсөлд санал өгөх 

 Журмын 
төслийн 
хэрэгцээ 
шаардлагын 
тандан 
судалгаа 
хийгдсэн.  

Байгууллагад 
мэдээллийн 
технологи 
ашиглах дотоод 
журмын 
төсөлтэй 
танилцаж санал 
боловсруулсан 
байна. 

Байгууллагад 
мэдээллийн 
технологи 
ашиглах дотоод 
журмын төсөлд 
өгөх саналаа 
ГЗБГЗЗГ-т 
хүргүүлсэн байна. 



Байгууллагын бүтэн жилийн гүйцэтгэлийн тайлан : Нэр: Газрын  харилцаа, барилга, хот байгуулалтын газар 

Гүйцэтгэлийн зорилт №1.5.1 Байгууллагад мэдээллийн технологи ашиглах дотоод журмын төсөлд 
санал өгөх 

Гүйцэтгэлийн зорилт №1.5.1-ийн үр дүн: 2019-04-30-нд Улаанбаатар хотод “Мэдээллийн системийн 
хэвийн ажиллагааг хангах, мэдээллийн аюулгүй байдал” сэдэвт 1 өдрийн сургалтанд хамрагдав. 
“Байгууллагад мэдээллийн технологийг ашиглах дотоод журам”-ын төсөл боловсруулах хэлэлцүүлэгт 
оролцож, саналаа өгөв. 

 

1.7. ХОТ БАЙГУУЛАЛТЫН ТӨЛӨВЛӨЛТ 

ГҮЙЦЭТГЭЛИЙН ЗОРИЛТ №1.7.1. “Монгол Улсын хүн амын нутагшилт, суурьшлын хөгжлийн ерөнхий төсөл” 

боловсруулах ажилд захиалагчийн хяналт хийх, Хот байгуулалтын форум зохион байгуулах 

№ 1.7.1.1 Зорилтыг хэрэгжүүлэх арга хэмжээ, шалгуур үзүүлэлт, хүрэх түвшин 

Арга 
хэмжээний 
нэр, дугаар 

Гүйцэтгэлийн зорилтыг хэрэгжүүлэх 1.7.1.1-р арга хэмжээ 

Монгол Улсын хүн амын нутагшилт, суурьшлын хөгжлийн ерөнхий төсөл боловсруулахад 
шаардлагатай мэдээ, судалгааг гаргах, дэмжлэг үзүүлэх, хамтран ажиллах 

Төлөвлөлтийн 
уялдаа:  

- УИХ-ын 2016 оны 19 дүгээр тогтоолоор батлагдсан “Монгол Улсын 

тогтвортой хөгжлийн үзэл баримтлал -2030” бодлогын баримт бичгийн 

2.1.5. дахь заалт. Зорилт 5. (МУТХҮБ-ын 2.1.5. Зорилт 5), 
- Улсын Их Хурлын 2016 оны 45 дугаар тогтоолоор батлагдсан “Монгол Улсын 

Засгийн газрын 2016-2020 оны үйл ажиллагааны хөтөлбөр”-ийн 2.83 

дахь заалт; 
- Монгол Улсын 2019 оны төсвийн тухай хуулийн XI.1.9 дэх заалт; 
- УИХ-ын 2018 оны 37 дугаар тогтоолоор батлагдсан “Монгол Улсын 

Эдийн засаг нийгмийг 2019 онд хөгжүүлэх үндсэн чиглэл”-ийн  8.1 дэхь 
заалт 

- Засгийн газрын 2016 оны 35 дугаар тогтоолоор батлагдсан “Ногоон 
хөгжлийн бодлогыг хэрэгжүүлэх үйл ажиллагааны төлөвлөгөөний 
стратегийн зорилт 6.1.1 дэхь заалт 

- Засгийн газрын 2016 оны 121 дүгээр тогтоолоор батлагдсан Засгийн 
газрын үйл ажиллагааны хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх арга хэмжээний 
төлөвлөгөөний 2.79.2, 2.79.3 дахь заалт 

- Засгийн газрын 2017 оны 98 дугаар тогтоолоор батлагдсан “Агаар, орчны 
бохирдлыг бууруулах үндэсний хөтөлбөр”-ийн 4.1.1.  

Засгийн газрын 2018 оны 384 дүгээр тогтоолоор батлагдсан “Төрөөс 
барилгын салбарын талаар баримтлах бодлого”-ын 2.3.3 

Гүйцэтгэлийн 
шалгуур 
үзүүлэлт 

Хэрэгжих хугацаа Сар 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Шаардагдах хөрөнгө Үйл ажиллагаа 

Суурь түвшин - 

Шалгуур үзүүлэлт 2 удаа  

Хүрэх түвшин Эхний хагас жилд: 

Монгол Улсын хүн амын нутагшилт, суурьшлын хөгжлийн ерөнхий төсөлд 
аймагтай холбоотой саналыг холбогдох байгууллагад хүргүүлнэ. 
Жилийн эцэст:  

Монгол Улсын хүн амын нутагшилт, суурьшлын хөгжлийн ерөнхий төсөлд 
аймагтай холбоотой саналыг холбогдох байгууллагад хүргүүлнэ. 

Арга 
хэмжээний 
хэрэгжилт 

Хэрэгжилт 

“Монгол улсын хүн амын нутагшилт, суурьшлын хөгжлийн ерөнхий 
төсөл”-ийн баг 2018.11.30-12.04 хүртэл Дархан-Уул аймагт 
ажилласан. Энэхүү ажлын хүрээнд  Аймгийн Засаг Даргын 
орлогчоор ахлуулсан ажлын хэсэгтэй хамтарсан хуралдаан зохион 
байгуулсан. Үүгээр талууд харилцан санал солилцож Дархан, 
Орхон, Шарын гол, Хонгор сумдаас 31 маягтын дагуу дэлгэрэнгүй 
судалгаа гаргуулж хүргүүлсэн.  

Үндэсний хөгжлийн газар, Дархан-уул  аймгийн АЗДТГазар хамтран  
2019 оны 04 дүгээр сарын 26-нд "Бүсчилсэн хөгжлийн бодлогын 
хэлэлцүүлэг" зохион байгуулсан. Хэлэлцүүлэгээр аймаг хотын 
хөгжлийг тухайн орон нутгийн дэд бүтэц, зам тээвэр, орон нутгийн 
онцлогт тохируулан тодорхойлон төлөвлөх талаар хэлэлцсэн. 



Байгууллагын бүтэн жилийн гүйцэтгэлийн тайлан : Нэр: Газрын  харилцаа, барилга, хот байгуулалтын газар 

АХБ санхүүжилтээр “Хүн амын нутагшилт, суурьшлын хөгжлийн ерөнхий 
төсөл”-ийн хөтөлбөр ТА-МОН 9666 төсөл хэрэгжүүлж буй  ажлын хэсэг 
2019.12.16 өдрөөс 12 сарын 18 өдрүүдэд Дархан суманд ажилласан. Ажлын 
хэсэгт шаардлагатай мэдээлэл судалгааг гарган өгч хамтран ажилласан. 

Зарцуулсан хөрөнгө Үйл ажиллагаа 

Хүрсэн түвшин Монгол улсын хүн амын нутагшилт, суурьшлын хөгжлийн ерөнхий 
төсөл”-ийг боловсруулж байгаа байгууллагад Дархан-Уул аймгийн 
мэдээллүүд хүргэгдсэн. 

Төсвийн шууд захирагчийн 
үнэлгээ Хангалттай, Хангалтгүй үнэлгээний аль нэгийг сонгоно уу. 

 

Гүйцэтгэлийн зорилт №. 1.7.1-ийн үр дүн: “Монгол Улсын хүн амын нутагшилт, суурьшлын хөгжлийн 

ерөнхий төсөл” боловсруулах ажилд захиалагчийн хяналт хийх, Хот байгуулалтын форум зохион байгуулах 

№ Үр дүнгийн шалгуур үзүүлэлт  
Хэмжих 

нэгж 

Суурь 
түвшин 

Хүрэх түвшин / Үр дүнгийн үзүүлэлт 

Өмнөх 
улирал 

Хагас жилд Жилийн эцэст 

Төл. Гүй. Төл. Гүй. 

1. Үр дүнгийн үзүүлэлт №..... ..... ..... Эхний хагас 
жилд: 

Монгол 
Улсын хүн 
амын 
нутагшилт, 
суурьшлын 
хөгжлийн 
ерөнхий 
төсөлд 
аймагтай 
холбоотой 
саналыг 
холбогдох 
байгууллагад 
хүргүүлнэ. 

Монгол 
улсын хүн 

амын 
нутагшилт, 
суурьшлын 
хөгжлийн 
ерөнхий 

төсөл”-ийн 
баг 

2018.11.30-
12.04 

хүртэл 
Дархан-Уул 

аймагт 
ажилласан. 

Энэхүү 
ажлын 

хүрээнд  
Аймгийн 

Засаг 
Даргын 

орлогчоор 
ахлуулсан 

ажлын 
хэсэгтэй 

хамтарсан 
хуралдаан 

зохион 
байгуулсан. 

Үүгээр 
талууд 

харилцан 
санал 

солилцож 
Дархан, 
Орхон, 

Шарын гол, 
Хонгор 

сумдаас 31 
маягтын 

дагуу 

Жилийн 
эцэст:  

Монгол 
Улсын хүн 

амын 
нутагшилт, 
суурьшлын 
хөгжлийн 
ерөнхий 
төсөлд 

аймагтай 
холбоотой 
саналыг 

холбогдох 
байгууллагад 

хүргүүлнэ. 

АХБ 
санхүүжилтээр 

“Хүн амын 
нутагшилт, 
суурьшлын 
хөгжлийн 
ерөнхий 

төсөл”-ийн 
хөтөлбөр ТА-

МОН 9666 
төсөл 

хэрэгжүүлж 
буй  ажлын 

хэсэг 
2019.12.16 
өдрөөс 12 
сарын 18 
өдрүүдэд 
Дархан 
суманд 

ажилласан. 
Ажлын хэсэгт 
шаардлагатай 

мэдээлэл 
судалгааг 
гарган өгч 
хамтран 

ажилласан. 



Байгууллагын бүтэн жилийн гүйцэтгэлийн тайлан : Нэр: Газрын  харилцаа, барилга, хот байгуулалтын газар 

дэлгэрэнгүй 
судалгаа 
гаргуулж 

хүргүүлсэн. 

 

№ 1.7.1.2 Зорилтыг хэрэгжүүлэх арга хэмжээ, шалгуур үзүүлэлт, хүрэх түвшин 

Арга 
хэмжээний 
нэр, дугаар 

Гүйцэтгэлийн зорилтыг хэрэгжүүлэх 1.7.1.2-р арга хэмжээ 

Хот байгуулалтын форумд оролцох 

Төлөвлөлтийн 
уялдаа:  

Засгийн газрын 2018 оны 384 дүгээр тогтоолоор батлагдсан “Төрөөс 
барилгын салбарын талаар баримтлах бодлого”-ын 2.3.3 

Гүйцэтгэлийн 
шалгуур 
үзүүлэлт 

Хэрэгжих хугацаа Сар 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Шаардагдах хөрөнгө Үйл ажиллагаа 

Суурь түвшин Засгийн газрын үйл ажиллагааны хөтөлбөрт Хот байгуулалтын форумыг 2 
жилд 1 удаа зохион байгуулахаар тусгасан. 

Шалгуур үзүүлэлт 1 удаа 

Хүрэх түвшин Эхний хагас жилд:  
Жилийн эцэст:  

Форумд оролцох 

Арга 
хэмжээний 
хэрэгжилт 

Хэрэгжилт - 2019.03.26-ны өдөр Төрийн ордонд болсон Барилгын салбарын Удирдах 
ажилтны зөвлөгөөн-2019 арга хэмжээнд оролцлоо. 

Зарцуулсан хөрөнгө Дотоод томилолт 

Хүрсэн түвшин Жил бүр тогтмол оролцсож ирсэн. 

Төсвийн шууд захирагчийн 
үнэлгээ Хангалттай, Хангалтгүй үнэлгээний аль нэгийг сонгоно уу. 

Гүйцэтгэлийн зорилт №...-ийн үр дүн: ........................................................................................................ 

№ Үр дүнгийн шалгуур үзүүлэлт  
Хэмжих 

нэгж 

Суурь 
түвшин 

Хүрэх түвшин / Үр дүнгийн үзүүлэлт 

Өмнөх 
улирал 

Хагас жилд Жилийн эцэст 

Төл. Гүй. Төл. Гүй. 

1. Үр дүнгийн үзүүлэлт №..... ..... ..... Засгийн 
газрын үйл 

ажиллагааны 
хөтөлбөрт 

Хот 
байгуулалтын 

форумыг 2 
жилд 1 удаа 

зохион 
байгуулахаар 

тусгасан. 

2019.03.26-
ны өдөр 
Төрийн 
ордонд 
болсон 

Барилгын 
салбарын 
Удирдах 
ажилтны 

зөвлөгөөн-
2019 арга 
хэмжээнд 
оролцлоо. 

Засгийн 
газрын үйл 

ажиллагааны 
хөтөлбөрт 

Хот 
байгуулалтын 

форумыг 2 
жилд 1 удаа 

зохион 
байгуулахаар 

тусгасан. 

2019.03.26-
ны өдөр 
Төрийн 
ордонд 
болсон 

Барилгын 
салбарын 
Удирдах 
ажилтны 

зөвлөгөөн-
2019 арга 
хэмжээнд 
оролцлоо. 

 

№ 1.7.1.3 Зорилтыг хэрэгжүүлэх арга хэмжээ, шалгуур үзүүлэлт, хүрэх түвшин 

Арга 
хэмжээний 
нэр, дугаар 

Гүйцэтгэлийн зорилтыг хэрэгжүүлэх 1.7.1.3-р арга хэмжээ  

Хот байгуулалтын тухай хуулийн 9.1.6-д заасны дагуу хот байгуулалтын чиглэлээр 
хийгдсэн ажлын талаарх тайланг жил бүр хот байгуулаптын асуудал эрхэлсэн төрийн 
захиргааны төв байгууллагад ирүүлэх 

Төлөвлөлтийн 
уялдаа:  

Хот байгуулалтын тухай хуулийн 9.1.6,  АЗД-ын үйл ажиллагааны хөтөлбөр, 
АЗД,БХБСайдтай байгуулсан гэрээ. 

Гүйцэтгэлийн 
шалгуур 

Хэрэгжих хугацаа Сар 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Шаардагдах хөрөнгө Тухайн жилд хот байгуулалтын чиглэлээр хийгдсэн ажлуудыг батлагдсан 



Байгууллагын бүтэн жилийн гүйцэтгэлийн тайлан : Нэр: Газрын  харилцаа, барилга, хот байгуулалтын газар 

үзүүлэлт маягтын дагуу гаргаж ГЗБГЗЗГ-т болон БХТ-д хүргүүлэх. Зураг тайлбар 
бүхий бичмэл тайлан хавсаргах/ 

Суурь түвшин 2018 он тайланг хүргүүлж дүгнүүлсэн 

Шалгуур үзүүлэлт Тайлан бүрэн хийгдэж хангалттай үнэлгээ авсан байх 

Хүрэх түвшин Эхний хагас жилд:  

Эхний хагас жилийн тайланг 2019 оны 06 сарын 25-д хүргүүлэх. 
Жилийн эцэст:  

Жилийн эцэсийн тайланг 2019 оны 12 сарын 25-ны дотор хүргүүлэх  

Арга 
хэмжээний 
хэрэгжилт 

Хэрэгжилт 2019 оны Тайланг 2019 оны 12 сарын 20-ны дотор хүргүүсэн. 2019 

Зарцуулсан хөрөнгө  

Хүрсэн түвшин Жилд 2 удаа хагасболон жилийн тайланг хүргүүсэн. 

Төсвийн шууд захирагчийн 
үнэлгээ Хангалттай, Хангалтгүй үнэлгээний аль нэгийг сонгоно уу. 

 

Гүйцэтгэлийн зорилт №1.7.1.3-ийн үр дүн: Хот байгуулалтын тухай хуулийн 9.1.6-д заасны дагуу хот 
байгуулалтын чиглэлээр хийгдсэн ажлын талаарх тайланг жил бүр хот байгуулаптын асуудал эрхэлсэн 
төрийн захиргааны төв байгууллагад ирүүлэх 

№ Үр дүнгийн шалгуур үзүүлэлт  
Хэмжих 

нэгж 

Суурь түвшин Хүрэх түвшин / Үр дүнгийн үзүүлэлт 

Өмнөх 
улирал 

Хагас жилд Жилийн эцэст 

Төл. Гүй. Төл. Гүй. 

1. Үр дүнгийн үзүүлэлт №1.7.1.3 тайлан 2018 он 
тайланг 

хүргүүлж 
дүгнүүлсэн 

Эхний 
хагас 
жилийн 
тайланг 
2019 оны 
06 сарын 
25-д 
хүргүүлэх. 

2019 оны 
Тайланг 

2019 оны 
06 сарын 

20-ны 
дотор 

хүргүүсэн. 

Жилийн 
эцэсийн 
тайланг 

2019 оны 
12 сарын 

25-ны 
дотор 

хүргүүлэх 

2019 оны 

Тайланг 2019 
оны 12 

сарын 20-ны 
дотор 

хүргүүсэн. 

2. Үр дүнгийн үзүүлэлт №..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... 

... ........................................................... ..... ..... ..... ..... ..... ..... 

 

№ 1.7.1.4 Зорилтыг хэрэгжүүлэх арга хэмжээ, шалгуур үзүүлэлт, хүрэх түвшин 

Арга 
хэмжээний 
нэр, дугаар 

Гүйцэтгэлийн зорилтыг хэрэгжүүлэх 1.7.1.4-р арга хэмжээ  

Хот, суурины батлагдсан хөгжлийн болон хэсэгчилсэн ерөнхий төлөвлөгөөний дагуу 
хэрэгжүүлэх үйл ажиллагааны төлөвлөгөөг боловсруулах ажлыг зохион байгуулах 

Төлөвлөлтийн 
уялдаа:  

Дархан хотыг 2015-2020 он хүртэл хөгжүүлэх “Хөгжлийн ерөнхий 
төлөвлөгөө”, 2017-2020 оны АЗДын үйл ажиллагааны хөтөлбөр 

Гүйцэтгэлийн 
шалгуур 
үзүүлэлт 

Хэрэгжих хугацаа Сар 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Шаардагдах хөрөнгө Аймгийн 2019 оны төлөвлөгөөнд   тухайн жилд шинээр хийгдэх нийгмийн  
дэд бүтцийн барилга   байгууламжууд, ИШС, авто замуудыг тусгасан. 

Суурь түвшин -Хөгжлийн ерөнхий төлөвлөгөөний зорилтуудыг  АЗД-ын ҮА-ны хөтөлбөрт 
тусган ээлж дараатай хэрэгжүүлж ирсэн 

Шалгуур үзүүлэлт Төлөвлөсөн ажлууд хэрэгжсэн байх 

Хүрэх түвшин Эхний хагас жилд:  

Зураг төслүүд батлагдаж, гүцэтгэгч сонгон шалгаруулалт хийгдэж ажил 
гүйцэтгэх гэрээ байгуулагдсан байх. 

Жилийн эцэст:  

Тухайн жилд төлөвлөгдсөн ажлын  гүйцэтгэлүүд хангагдсан байх. 

Арга 
хэмжээний 
хэрэгжилт 

Хэрэгжилт 

     Дархан хотыг 2005-2020 оныг хүртэлх хөгжүүлэх ерөнхий 
төлөвлөгөөний дагуу шинээр 8 хорооллын хэсэгчилсэн ерөнхий төлөвлөгөө 
хийлгэж түүнийг хэрэгжүүлэх асуудлыг аймгийн Засаг даргын 2017-2020 оны 



Байгууллагын бүтэн жилийн гүйцэтгэлийн тайлан : Нэр: Газрын  харилцаа, барилга, хот байгуулалтын газар 

үйл ажиллагааны хөтөлбөрт хот байгуулалтын чиглэлээр 16 багц асууудлыг 
тусгуулан хэрэгжүүлж байгаа бөгөөд 2019 онд дараах асуудлыг хэрэгжүүлж 
байна.   

  2019 онд Хот байгуулалтын чиглэлээр дараах хөрөнгө оруулалтыг 
хэрэгжүүлж байна. Үүнд: 2019-2020 онд Дархан сумын 5,6,7,8-р багийн гэр 
хорооллуудыг инженерийн шугам сүлжээнд холбох ажил төсөвт өртөг нь 
18,173,0 сая төгрөг, 2019 онд санхүүжих дүн 5,500,0 сая төгрөгний нийтдээ 3 
багц төсөл, 

   Авто замын ус зайлуулах сувгийн ажил:   

  Дархан сум 9,10-р багийн 351,4 сая төгрөгийн өртөгтэй үерийн ус 
зайлуулах сувгийн ажил, Дархан сум 10,11-р багт 161,5 сая төгрөгийн төсөвт 
өртөгтэй Үерийн далан сувгийн байгууламжийн ажил, 

     13-р багт 881,8 сая төгрөгний өртөгтэй Бохир усны шугам хоолойн 
их засварын ажил, Дархан сум 4,5,8,9, Өргөө багуудад  байрлах 
нийтийн эзэмшлийн байруудын 600,0 сая төгрөгний төсөвт өртөгтэй 
засвар тохижилтын ажил, Дархан сум 10,11,12,13,14,16 дугаар 
багуудад нийтийн эзэмшлийн байруудын 1,151,5 сая төгрөгний 
төсөвт өртөгтэй  их засварын ажил, Хотын авто замын сүлжээг 
өргөтгөх шинэчлэн засварлахад нийтдээ 22,602,7 сая төгрөгийн 
төсөвт өртөг бүхий 6 төсөл арга хэмжээ хэрэгжүүлж байнгын 
ашиглалтад хүлээн авлаа. Дээрх төсөл арга хэмжээнээс Дархан сум 
6,7-р багт 1,83км авто замын ажил 2019-2020 хэрэгжиж дуусна. 

Зарцуулсан хөрөнгө  

Хүрсэн түвшин Ерөнхий төлөвлөгөөний зорилтуудаас тухайн жилд хэрэгжүүлэхээр сонгогдсон заалт 
хэрэгжсэн. 

Төсвийн шууд захирагчийн 
үнэлгээ Хангалттай, Хангалтгүй үнэлгээний аль нэгийг сонгоно уу. 

 

Гүйцэтгэлийн зорилт №1.7.1.4-ийн үр дүн: Хот, суурины батлагдсан хөгжлийн болон хэсэгчилсэн 
ерөнхий төлөвлөгөөний дагуу хэрэгжүүлэх үйл ажиллагааны төлөвлөгөөг боловсруулах ажлыг 
зохион байгуулах 

№ 
Үр дүнгийн 

шалгуур 
үзүүлэлт  

Хэмжих 
нэгж 

Суурь түвшин Хүрэх түвшин / Үр дүнгийн үзүүлэлт 

Өмнөх 
улирал 

Хагас жилд Жилийн эцэст 

Төл. Гүй. Төл. Гүй. 

1. Үр дүнгийн 
үзүүлэлт 
№1.7.1.4 

..... Хөгжлийн 
ерөнхий 

төлөвлөгө
өний 

зорилтууд
ыг  АЗД-
ын ҮА-ны 
хөтөлбөрт 

тусган 
ээлж 

дараатай 
хэрэгжүүл
ж ирсэн 

Зураг 
төслүүд 
батлагдаж
, гүцэтгэгч 
сонгон 
шалгаруул
алт 
хийгдэж 
ажил 
гүйцэтгэх 
гэрээ 
байгуулаг
дсан байх. 

Гүйцэтгэгч 
сонгон 

шалгарч 
гэрээ 

байгуулагдс
ан. 

Тухайн жилд 
төлөвлөгдсөн 

ажлын  
гүйцэтгэлүүд 
хангагдсан 

байх. 

Дархан хотыг 2005-2020 
оныг хүртэлх хөгжүүлэх 
ерөнхий төлөвлөгөөний 
дагуу шинээр 8 хорооллын 
хэсэгчилсэн ерөнхий 
төлөвлөгөө хийлгэж түүнийг 
хэрэгжүүлэх асуудлыг 
аймгийн Засаг даргын 2017-
2020 оны үйл ажиллагааны 
хөтөлбөрт хот байгуулалтын 
чиглэлээр 16 багц 
асууудлыг тусгуулан 
хэрэгжүүлж байгаа бөгөөд 
2019 онд дараах асуудлыг 
хэрэгжүүлж байна.   

  2019 онд Хот 
байгуулалтын чиглэлээр 
дараах хөрөнгө оруулалтыг 
хэрэгжүүлж байна. Үүнд: 
2019-2020 онд Дархан 
сумын 5,6,7,8-р багийн гэр 
хорооллуудыг инженерийн 



Байгууллагын бүтэн жилийн гүйцэтгэлийн тайлан : Нэр: Газрын  харилцаа, барилга, хот байгуулалтын газар 

шугам сүлжээнд холбох 
ажил төсөвт өртөг нь 
18,173,0 сая төгрөг, 2019 
онд санхүүжих дүн 5,500,0 
сая төгрөгний нийтдээ 3 
багц төсөл, 

   Авто замын ус 
зайлуулах сувгийн ажил:   

  Дархан сум 9,10-р 
багийн 351,4 сая төгрөгийн 
өртөгтэй үерийн ус 
зайлуулах сувгийн ажил, 
Дархан сум 10,11-р багт 
161,5 сая төгрөгийн төсөвт 
өртөгтэй Үерийн далан 
сувгийн байгууламжийн 
ажил, 

     13-р багт 881,8 сая 
төгрөгний өртөгтэй Бохир 
усны шугам хоолойн их 
засварын ажил, Дархан 

сум 4,5,8,9, Өргөө 
багуудад  байрлах 

нийтийн эзэмшлийн 
байруудын 600,0 сая 

төгрөгний төсөвт 
өртөгтэй засвар 

тохижилтын ажил, 
Дархан сум 

10,11,12,13,14,16 дугаар 
багуудад нийтийн 

эзэмшлийн байруудын 
1,151,5 сая төгрөгний 
төсөвт өртөгтэй  их 

засварын ажил, Хотын 
авто замын сүлжээг 
өргөтгөх шинэчлэн 

засварлахад нийтдээ 
22,602,7 сая төгрөгийн 
төсөвт өртөг бүхий 6 
төсөл арга хэмжээ 

хэрэгжүүлж байнгын 
ашиглалтад хүлээн 

авлаа. Дээрх төсөл арга 
хэмжээнээс Дархан сум 
6,7-р багт 1,83км авто 
замын ажил 2019-2020 

хэрэгжиж дуусна. 

 

№ 1.7.1.5 Зорилтыг хэрэгжүүлэх арга хэмжээ, шалгуур үзүүлэлт, хүрэх түвшин 

Арга 
хэмжээний 
нэр, дугаар 

Гүйцэтгэлийн зорилтыг хэрэгжүүлэх 1.7.1.5-р арга хэмжээ 

Аймгийн төв, томоохон хот суурин газруудын ногоон байгууламжийг ерөнхий төлөвлөгөө, 
хэсэгчилсэн ерөнхий төлөвлөгөөнд тусган төлөвлөн хэрэгжүүлэх, ногоон байгууламжийн 
тоо, хэмжээг нэмэгдүүлэхэд чиглэсэн бодлого тодорхойлж, хэрэгжүүлэх арга хэмжээ авч 
ажиллах. 

Төлөвлөлтийн 
уялдаа:  

Хөгжлийн ерөнхий төлөвлөгөө, АЗД-ын үйл ажиллагааныы хөтөлбөр, АЗД-
ын БХБ-ын сайдтай байгуулсан гэрээ 

Гүйцэтгэлийн 
шалгуур 

Хэрэгжих хугацаа Сар 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Шаардагдах хөрөнгө Ерөнхий төлөвлөгөөнд тусгагдсан газарт ногоон байгууламж байгуулах, 



Байгууллагын бүтэн жилийн гүйцэтгэлийн тайлан : Нэр: Газрын  харилцаа, барилга, хот байгуулалтын газар 

үзүүлэлт хавар , намрын мод тарилтын зураг төслийг гаргаж , хяналт тавьж ажиллах 

Суурь түвшин  Дархан хотод нийтийн хэрэгцээний ногоон байгууламж-49га, тусгай 
зориулалтын ногоон байгууламж 104 га 

Шалгуур үзүүлэлт Ногоон байгууламжийн эзлэх хувь нэмэгдсэн байх 

Хүрэх түвшин Эхний хагас жилд:  

Хаврын мод тарилтын зураг төсөл батлагдаж хэрэгжсэн байх, 

Жилийн эцэст:  

Намрын мод тарилт хэрэгжиж жилийн дүн гарсан байх, 

Арга 
хэмжээний 
хэрэгжилт 

Хэрэгжилт Дархан-Уул аймгийн төв Дархан хотыг 2020-2035 он хүртэл 
хөгжүүлэх хөгжлийн ерөнхий төлөвлөгөөнд:  

 Нийтийн хэрэгцээний бүс 588.0га 
 Хамгаалалтын ногоон бүс 2609.0га 
 Тусгай хамгаалалтын бүс /хогийн цэг, оршуулгын газар/ 

568.9га  
Мөн нөөц нутаг дэвсгэрт: 

 Нийтийн хэрэгцээний ногоон бүс 165.0га 
 Хамгаалалтын ногоон бүс 14.3га байхаар тусгуулаад байна. 

   “Миний Монгол” цэцэрлэгт хүрээлэнгийн 8,4 га талбайг шинээр 
цэцэрлэгжүүлж тохижуулан 5-н нэр төрлийн атракцион тоглоомууд 
байрлуулж, Дархан сумын 8-р багийн нутагт 3,5 га талбайд ногоон 
байгууламж байгуулах зураг төсөл хийж  900 метр хашаа барьж 500  
ш мод тарьж усалгааны системтэй болгож, сүүдрэвч, хогийн сав, 
сандал явган замаар гадна тохижилтын зарим ажлуудыг тус тус 
гүйцэтгэсэн. 

Зарцуулсан хөрөнгө  

Хүрсэн түвшин Ногоон байгууламжийн эзлэх хувь нэмэгдсэн. 

Төсвийн шууд захирагчийн 
үнэлгээ Хангалттай, Хангалтгүй үнэлгээний аль нэгийг сонгоно уу. 

Гүйцэтгэлийн зорилт №1.7.1.5-ийн үр дүн: Аймгийн төв, томоохон хот суурин газруудын ногоон 
байгууламжийг ерөнхий төлөвлөгөө, хэсэгчилсэн ерөнхий төлөвлөгөөнд тусган төлөвлөн хэрэгжүүлэх, 
ногоон байгууламжийн тоо, хэмжээг нэмэгдүүлэхэд чиглэсэн бодлого тодорхойлж, хэрэгжүүлэх арга 
хэмжээ авч ажиллах. 

№ 
Үр дүнгийн шалгуур 

үзүүлэлт  
Хэмжих 

нэгж 

Суурь түвшин Хүрэх түвшин / Үр дүнгийн үзүүлэлт 

Өмнөх улирал 
Хагас жилд Жилийн эцэст 

Төл. Гүй. Төл. Гүй. 

1. Үр дүнгийн үзүүлэлт 
№.1.7.1.5 

..... Дархан 
хотод 

нийтийн 
хэрэгцээний 

ногоон 
байгууламж-
49га, тусгай 
зориулалтын 

ногоон 
байгууламж 

104 га 

Хаврын 
мод 
тарилтын 
зураг 
төсөл 
батлагдаж 
хэрэгжсэн 
байх, 

 

..... Намрын 
мод 

тарилт 
хэрэгжиж 
жилийн 

дүн 
гарсан 
байх, 

Дархан-Уул аймгийн 
төв Дархан хотыг 2020-
2035 он хүртэл хөгжүүлэх 
хөгжлийн ерөнхий 
төлөвлөгөөнд:  

 Нийтийн 
хэрэгцээний бүс 
588.0га 

 Хамгаалалтын 
ногоон бүс 2609.0га 

 Тусгай 
хамгаалалтын бүс 
/хогийн цэг, 
оршуулгын газар/ 
568.9га  

Мөн нөөц нутаг дэвсгэрт: 
 Нийтийн 

хэрэгцээний ногоон 
бүс 165.0га 

 Хамгаалалтын 
ногоон бүс 14.3га 



Байгууллагын бүтэн жилийн гүйцэтгэлийн тайлан : Нэр: Газрын  харилцаа, барилга, хот байгуулалтын газар 

байхаар тусгуулаад 
байна. 

   “Миний Монгол” 
цэцэрлэгт хүрээлэнгийн 8,4 
га талбайг шинээр 
цэцэрлэгжүүлж тохижуулан 
5-н нэр төрлийн атракцион 
тоглоомууд байрлуулж, 

      Дархан сумын 8-р 
багийн нутагт 3,5 га 

талбайд ногоон 
байгууламж байгуулах 

зураг төсөл хийж  900 метр 
хашаа барьж 500  ш мод 

тарьж усалгааны 
системтэй болгож, 

сүүдрэвч, хогийн сав, 
сандал явган замаар гадна 

тохижилтын зарим 
ажлуудыг тус тус 

гүйцэтгэсэн. 

 

№ 1.7.1.6 Зорилтыг хэрэгжүүлэх арга хэмжээ, шалгуур үзүүлэлт, хүрэх түвшин 

Арга 
хэмжээний 
нэр, дугаар 

Гүйцэтгэлийн зорилтыг хэрэгжүүлэх 1.7.1.6-р арга хэмжээ 

Аймгийн төвийн хөгжлийн ерөнхий төлөвлөгөө боловсруулах ажлын хүрээнд 
холбогдох мэдээлэл, судалгаагаар хангаж ажиллах. 

Төлөвлөлтийн 
уялдаа:  

Дархан хотыг 2020-2035 он хүртэл хөгжүүлэх Хөгжлийн ерөнхий 
төлөвлөгөөний ажлын даалгавар, 2005 онд батлагдсан хөгжлийн ерөнхий 
төлөвлөгөө, Бүсчисэн хөгжлийн үзэл баримтлал, Бүсийн тулгуур төв хотын 
хөгжлийн стратеги, Дархан хотын өнөөгийн байдал 

Гүйцэтгэлийн 
шалгуур 
үзүүлэлт 

Хэрэгжих хугацаа Сар 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
Шаардагдах хөрөнгө Төсөвт өртөг 771.7 сая төг. 

Суурь түвшин 2005-2020 он хүртэл хөгжүүлэх еранхий төлөвлөгөө хэрэгжилт 
Шалгуур үзүүлэлт Ухаалаг ногоон хотын үзэл баримтлалд нийцсэн жишиг хотын хөгжлийн 

ерөнхий төлөвлөгөө боловсруулагдаж батлагдсан байх 
Хүрэх түвшин Эхний хагас жилд:  

Орон нутгаас хүргүүлсэн саналыг тусгаж ерөнхий төлөвлөгөөний 
боловсруулалтын ажил дууссан байх. 
Жилийн эцэст:  

Хот байгуулалтын баримт бичгийг зөвшилцөх магадлал хийх дүрмийн 
дагуу баталгаажуулалтын ажил эхлэсэн байх. 

Арга 
хэмжээний 
хэрэгжилт 

Хэрэгжилт Дархан-Уул аймгийн төв Дархан хотын хөгжлийн ерөнхий 
төлөвлөгөөний хил хязгаарыг нийт 8533,5га талбайд төлөвлөж 
байна. Төлөвлөлтөнд шаардагдах нутаг дэвсгэр хүн амын 
суурьшил инженерийн хангамж нийгмийн дэд бүтцийн талаарх 
мэдээллүүдийг хөгжлийн ерөнхий төлөвлөгөөний гүйцэтгэгч 
байгууллагаас шаардлагатай үед хүсэлт гаргасаны дагуу хүргүүлж 
хамтарч ажиллаж байна. Үүнд: 

- Дархан хотын хөгжлийн таталцлын бүсэд хамаарах сумдын 
одоогийн байдал, хэтийн хөгжийн талаар мэдээлэл, 
судалгааны материал 

- Зургийн даалгаварт заагдсан ерөнхий төлөвлөгөө 
боловсруулах нутаг дэвсгэрийн хил хязгаарыг (4500 га) 
тодорхойлоход санал өгөх 

- Ойрын ирээдүйд (2016-2020) онуудад Дархан хот, Дархан-
Уул аймагт хэрэгжиж байгаа буюу хэрэгжуулэх төсөл 
хөтөлбөрүүдийн талаар мэдээлэл, жагсаалт гаргах 

- 1985, 2004 онуудад боловсруулагдсан Дархан хотын 
хөгжлийн ерөнхий төлөвлөгөөнүүдийг судлах, танилцах 
бололцоогоор хангах 
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- Дархан-Уул аймгийн газар зохион байгуулалтын 
төлөвлөгөөг гаргаж өгөх. 

- Дархан хотын газрын каlдастр, мэдээллийг тоон хэлбэрээр 
гүйцэтгэгчид өгөх. 

- Оршуулгын газар, хог хаягдал боловсруулах үйлдвэрийн 
байршлын талаар орон нутгийн санал, зөвлөмжийг гаргах, 
ерөнхий төлөвлөгөөнд хэрхэн тусгуулах талаар санал өгөх. 
Шаардлагатай бол ИТХурлын шийдвэр гаргуулах. 

- Инженерийн хангамжийн одоогийн байдал, шугам 
сүлжээний байгууллагуудад хэрэгжиж буй төсөл хөтөлбөр, 
хэтийн төлөвийн мэдээллээр хангах. 

- Дархан хотыг хөгжүүлэх үйл ажиллагаанд оролцогч иргэд 
байгууллага, хөрөнгө оруулагчдын санаачлагаар 
боловсруулагдаж байгаа буюу хийж гүйцэтгэсэн төслийн 
хэрэгжилт, одоогийн байдал, тодорхойлолт, гүйцэтгэх 
хүгацааны талаар мэдээлэл өгөх 

- Ширээ нуруу буюу Сэлэнгэ аймгийн нутаг дэвсгэрт 
хамаарах гэр хорооллыг ерөнхий төлөвлөгөөнд хэрхэн 
тусгах талаар санал өгөх 

- Зургийн даалгаварт дурьдсан “Орон сууцны хороолол”-ын 
хэсэгчилсэн ерөнхий төлөвлөгөө боловсруулах нутаг 
дэвсгэрийг сонгох, хил хязгаар дэд бүтцийн хангамжийн 
техникийн нөхцөл (дулаан хангамж, цэвэр усан хангамж, 
ариутгах татуурга, цахилгаан хангамж, харилцаа холбоо, 
мэдээлэл технологийн сүлжээ)-ийг гүйцэтгэгчид гарган өгөх. 

- ХЕТ боловсруулах “Зургийн даалгаварыг” боловсруулан 
баталгаажуулах талаар туслалцаа үзүүлэх 

- Дахин төлөвлөлтөнд хамрах нутаг дэвсгэрийг (гэр 
хороолол, олон жил ашиглагдсан хуучин барилга, дэд бүтэц 
гэх мэт) дахин төлөвлөлтөнд хамрагдуулах талаар санал 
өгөх 

- Дархан хотод олон Улсын агаарын тээврийг хөгжүүлэх 
нисэх буудлын байршил, газрыг сонгож ерөнхий 
төлөвлөгөөнд тусгах талаар санал өгөх 

- Хотын хөгжлийн ерөнхий төлөвлөгөөг орон нутагтай 
зөвшилцөн иргэд, олон нийтэд танилцуулж хэлэлцүүлэг 
явуулахад дэмжлэг үзүүлэх. 

Эдгээр мэдээллийн төсөл хэрэгжүүлэгч Арт констракшнд 
гаргаж өгсөн.  

Дархан хот байгуулалт, барилга захиалагчийн газраас Хөгжлийн 
ерөнхий төлөвлөгөөнд нэмэлтээр тусгаж хэрэгжүүлэх 36 заалт бүхий 
саналыг 2019 оны 4 сард хүргүүлж, Арт констракшн ХХК нь саналын дагуу 
хөгжлийн төлөвлөгөөнд тусгаж 6 бүлэг бүхий 2 боть тайлан, Дархан сумын 
6 багийн хэсэгчилсэн ерөнхий төлөвлөгөөний тайлан, холбогдох зураг, 
төслийг боловсруулагдаж байна. Гүйцэтгэл 90 хувьтай байна. 
 Дархан хотыг 2035 он хүртэл хөгжүүлэх ерөнхий төлөвлөгөөг 2016-2025 
он, 2025-2035 он хүртэл 2 үе шаттайгаар хэрэгжүүлэх, Дархан сумыг хотын 
статустай болгох, аймаг, сумын хилийн цэсийг шинэчлэх, аж үйлдвэрийг 
дахин сэргээн хөгжүүлэх зэрэг бодлогыг тусгаж боловсруулсан.  
Дархан хотыг 2035 он хүртэл хөгжүүлэх ерөнхий төлөвлөгөөг батлуулахаар   
Аймгийн ИТХ-ын Тэргүүлэгчдийн хурлаар хэлэлцүүлж энэ оны 12 дугаар 
сард  аймгийн Иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын  хуралдаанаар оруулж 
батлуулахаар ажиллаж байна. 

Зарцуулсан хөрөнгө Зарцуулсан мөнгөн дүн, санхүүжилтийн эх үүсвэрийг бичнэ үү. 

Хүрсэн түвшин Хөгжлийн ерөнхий төлөвлөгөөг гүйцэтгээж буй АРТ констракшин ХХК-д Дархан 
хотын шаардлагатай судалгаа хугацаандаа бүрэн хүргэгдсэн. 

Төсвийн шууд захирагчийн 
үнэлгээ Хангалттай, Хангалтгүй үнэлгээний аль нэгийг сонгоно уу. 

 

Гүйцэтгэлийн зорилт №1.7.1.6 -ын үр дүн: Аймгийн төвийн хөгжлийн ерөнхий төлөвлөгөө 

боловсруулах ажлын хүрээндхолбогдох мэдээлэл, судалгаагаар хангаж ажиллах. 

№ Үр дүнгийн Хэмжих Суурь түвшин Хүрэх түвшин / Үр дүнгийн үзүүлэлт 
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шалгуур үзүүлэлт  нэгж 
Өмнөх 
улирал 

Хагас жилд Жилийн эцэст 

Төл. Гүй. Төл. Гүй. 

1. Үр дүнгийн 
үзүүлэлт 
№1.7.1.6 

..... ..... Орон 
нутгаас 
хүргүүлс
эн 
саналыг 
тусгаж 
ерөнхий 
төлөвлөг
өөний 
боловср
уулалты
н ажил 
дууссан 
байх. 

Хөгжлийн 
ерөнхий 

төлөвлөгө
өг 

гүйцэтгээж 
буй АРТ 

констракш
ин ХХК-д 
Дархан 
хотын 

шаардлага
тай 

судалгаа 
хугацаанда

а бүрэн 
хүргэгдсэн. 

Хот байгуулалтын 
баримт бичгийг 

зөвшилцөх 
магадлал хийх 
дүрмийн дагуу 

баталгаажуулалты
н ажил эхлэсэн 

байх. 

Хөгжлийн ерөнхий 
төлөвлөгөөг 

гүйцэтгээж буй АРТ 
констракшин ХХК-д 

Дархан хотын 
шаардлагатай 

судалгаа 
хугацаандаа бүрэн 

хүргэгдсэн. 

 

№ 1.7.1.7 Зорилтыг хэрэгжүүлэх арга хэмжээ, шалгуур үзүүлэлт, хүрэх түвшин 

Арга 
хэмжээний 
нэр, дугаар 

Гүйцэтгэлийн зорилтыг хэрэгжүүлэх 1.7.1.7-р арга хэмжээ 

Хот байгуулалтын тухай хуулийн 9.1.4-т заасны дагуу аймаг, нийслэлийн хөгжлийн 
төсөл, сумын төвийн хөгжлийн ерөнхий төлөвлөгөөг боловсруулах, тодотгол, шинэчлэл 
хийх асуудлыг санаачпан зохион байгуулах 

 

Төлөвлөлтийн 
уялдаа:  

Хот байгуулалтын тухай хуулийн 9.1.4, 2017-2020 оны АЗД-ын үйл 

ажиллагааны хөтөлбөр, АЗД-ын БХБ-ын сайдтай байгуулсан гэрээ. 

Гүйцэтгэлийн 
шалгуур 
үзүүлэлт 

Хэрэгжих хугацаа Сар 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Шаардагдах хөрөнгө Орхон сумын төвийн Ерөнхий төлөвлөгөө 78,0 сая төг 

Хонгор сумынтөвийн ерөнхий төлөвлөгөө 84,6 сая төг 

Суурь түвшин Аймгийн хэмжээд Дархан сум, Шарын гол сумын төвийн Ерөнхий 
төлөвлөгөө хийгдсэн бөгөөд Орхон ,Хонгор сумын төвийн ерөнхий 
төлөвлгөөг хийлгэх шаардлагатай. 

Шалгуур үзүүлэлт Ерөнхий төлөвлөгөө хийгдэж  Аймаг,Сумын ИТХ, болон Улсын 
магадлалаар батлагдсан байх 

Хүрэх түвшин Эхний хагас жилд:  

Төсвийн санхүүжилт шийдэгдсэн байх 

Жилийн эцэст:  

Ерөнхий төлвлгөөний гүйцэтгэгч тодорхой болж боловсруулалтын ажил 
хийгдэж байх. 

Арга 
хэмжээний 
хэрэгжилт 

Хэрэгжилт Хонгор сумын төвийн хөгжлийн ерөнхий төлөвлөгөөг 750 га 
талбайг хамруулах хийх шаардлагатай бөгөөд төсөвт өртөг /84.6 
сая/, Орхон сумын "Нутаг дэвсгэрийн хөгжлийн ерөнхий 
төлөвлөгөө" боловсруулах ажлыг сумын  орон нутгийн хөгжлийн 
сангийн 15.0 сая төгрөгийн хөрөнгө оруулалтаар хийж 
гүйцэтгэсэн. 

2019 онд баригдах барилга байгууламжийн зураг төсөл хийлгэх 
зориулалтаар 250 сая төгрөг төсөвлөн хэрэгжилтийг  хангаж 
ажиллаж байна. 

Зарцуулсан хөрөнгө  

Хүрсэн түвшин 70 % 

Төсвийн шууд захирагчийн 
үнэлгээ Хангалттай, Хангалтгүй үнэлгээний аль нэгийг сонгоно уу. 

 

Гүйцэтгэлийн зорилт №1.7.1.7-ийн үр дүн: Хот байгуулалтын тухай хуулийн 9.1.4-т заасны дагуу аймаг, 

нийслэлийн хөгжлийн төсөл, сумын төвийн хөгжлийн ерөнхий төлөвлөгөөг боловсруулах, тодотгол, 

шинэчлэл хийх асуудлыг санаачпан зохион байгуулах 

№ Үр дүнгийн Хэмжих Суурь түвшин Хүрэх түвшин / Үр дүнгийн үзүүлэлт 
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шалгуур 
үзүүлэлт  

нэгж 

Өмнөх улирал 
Хагас жилд Жилийн эцэст 

Төл. Гүй. Төл. Гүй. 

1. Үр дүнгийн 
үзүүлэлт № 

1.7.1.7 

..... Аймгийн 
хэмжээд 

Дархан сум, 
Шарын гол 

сумын төвийн 
Ерөнхий 

төлөвлөгөө 
хийгдсэн 

бөгөөд Орхон, 
Хонгор сумын 

төвийн 
ерөнхий 

төлөвлгөөг 
хийлгэх 

шаардлагатай. 

Төсвийн 
санхүүжилт 
шийдэгдсэн 
байх 

 

       Хонгор 
сумын төвийн 
хөгжлийн 
ерөнхий 
төлөвлөгөөг 
750 га 
талбайг 
хамруулах 
хийх 
шаардлагатай 
бөгөөд төсөвт 
өртөг /84.6 
сая/, Орхон 
сумын "Нутаг 
дэвсгэрийн 
хөгжлийн 
ерөнхий 
төлөвлөгөө" 
боловсруулах 
ажлыг сумын  
орон нутгийн 
хөгжлийн 
сангийн 15.0 
сая төгрөгийн 
хөрөнгө 
оруулалтаар 
хийж 
гүйцэтгэсэн. 

      2019 онд 
баригдах 
барилга 

байгууламжийн 
зураг төсөл 

хийлгэх 
зориулалтаар 
250 сая төгрөг 

төсөвлөн 
хэрэгжилтийг  

хангаж 
ажиллаж 
байна. 

Ерөнхий 
төлвлгөөний 

гүйцэтгэгч 
тодорхой болж 

боловсруулалтын 
ажил хийгдэж 

байх. 

       Хонгор 
сумын 
төвийн 
хөгжлийн 
ерөнхий 
төлөвлөгөөг 
750 га 
талбайг 
хамруулах 
хийх 
шаардлагата
й бөгөөд 
төсөвт өртөг 
/84.6 сая/, 
Орхон сумын 
"Нутаг 
дэвсгэрийн 
хөгжлийн 
ерөнхий 
төлөвлөгөө" 
боловсруула
х ажлыг 
сумын  орон 
нутгийн 
хөгжлийн 
сангийн 15.0 
сая 
төгрөгийн 
хөрөнгө 
оруулалтаар 
хийж 
гүйцэтгэсэн. 

      2019 онд 
баригдах 
барилга 

байгууламжий
н зураг төсөл 

хийлгэх 
зориулалтаар 
250 сая төгрөг 

төсөвлөн 
хэрэгжилтийг  

хангаж 
ажиллаж 
байна. 

 

№ 1.7.1.8 Зорилтыг хэрэгжүүлэх арга хэмжээ, шалгуур үзүүлэлт, хүрэх түвшин 

Арга 
хэмжээний 
нэр, дугаар 

Гүйцэтгэлийн зорилтыг хэрэгжүүлэх 1.7.1.8-р арга хэмжээ  
Барилгын тухай хуулийн 35.1.1 дэх заалт, Эрчим хүчний тухай хуулийн 7 дугаар зүйл, 33 
дугаар зүйлд заасан заалтуудыг хэрэгжүүлэх  

Төлөвлөлтийн 
уялдаа:  

Барилгын тухай хуулийн 35.1.1 дэх заалт, Эрчим хүчний тухай 
хуулийн 7 дугаар зүйл, 33 –р заалт. 

Гүйцэтгэлийн 
шалгуур 
үзүүлэлт 

Хэрэгжих хугацаа Сар 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Шаардагдах хөрөнгө Газар олгох барилгын ерөнхий төлөвлөгөө батлах шатанд салбарын хууль 
тогтоомжуудад заагдсан  ИШС-ний тусгаарлах зурвасуудыг  шинэчлэн 
тогтоож байх,  
Тусгаарлах зурваст барилга байгууламж барьсан зөрчлүүдийг судлаж 
чөлөөлөх арга хэмжээг зохион байгуулах 



Байгууллагын бүтэн жилийн гүйцэтгэлийн тайлан : Нэр: Газрын  харилцаа, барилга, хот байгуулалтын газар 

Суурь түвшин Судалгааны ажил эхлэсэн. 

Шалгуур үзүүлэлт Шугаман байгууламжуудын тусгаарлах зурвасуудад барилга байгууламжууд 
баригдаагүй байх. 

Хүрэх түвшин Эхний хагас жилд:  

Тусгаарлах зурвасын зөрчлийн судалгааг ИШС-ний байгууллагуудтай 
хамтран хийх 

Жилийн эцэст:  

2019 онд хийгдсэн газар олголт,  батлагдсан ерөнхий төлөвлөгөө тусгаарлах 
зурвасын талаар зөрчилгүй байх. Урьд нь гарсан зөрчлүүдийн  талаар 
судалгаа хийгдэж дууссан  байх. 

Арга 
хэмжээний 
хэрэгжилт 

Хэрэгжилт - Хуваарийн дагуу инженерийн байгууллагуудаас хамгаалалтын зурвас 
зөрчсөн иргэндийн мэдээллийн авч мэдээллийн сан үүсгэсэн.  
Хамгаалалтын зурвас зөрчсөн аж ахуй нэгж, иргэдийг газрын гэрчилгээ 
шинэчлэхэд шугамын хамгаалалтын зурвасыг гаргаж газар олголт хийж 
гэрээ гэрчилгээг шинэчлэж байна. 2019 онд 2 аж ахуйн нэгжийг шугам 
чөлөөлүүлэх ажил хийгдсэн.    

Зарцуулсан хөрөнгө Зарцуулсан мөнгөн дүн, санхүүжилтийн эх үүсвэрийг бичнэ үү. 

Хүрсэн түвшин Хуваарийн дагуу инженерийн байгууллагуудаас хамгаалалтын зурвас 
зөрчсөн иргэндийн мэдээллийн авч мэдээллийн сан үүсгэсэн.  

Хамгаалалтын зурвас зөрчсөн аж ахуй нэгж, иргэдийг газрын гэрчилгээ 
шинэчлэхэд шугамын хамгаалалтын зурвасыг гаргаж газар олголт хийж 
гэрээ гэрчилгээг шинэчлэж байна. 2019 онд 2 аж ахуйн нэгжийг шугам 
чөлөөлүүлэх ажил хийгдсэн 

Төсвийн шууд захирагчийн 
үнэлгээ Хангалттай, Хангалтгүй үнэлгээний аль нэгийг сонгоно уу. 

Гүйцэтгэлийн зорилт №1.7.1.8-ын үр дүн: Барилгын тухай хуулийн 35.1.1 дэх заалт, Эрчим хүчний 
тухай хуулийн 7 дугаар зүйл, 33 дугаар зүйлд заасан заалтуудыг хэрэгжүүлэх 

№ 
Үр дүнгийн шалгуур 

үзүүлэлт  
Хэмжих 

нэгж 

Суурь 
түвшин 

Хүрэх түвшин / Үр дүнгийн үзүүлэлт 

Өмнөх 
улирал 

Хагас жилд Жилийн эцэст 

Төл. Гүй. Төл. Гүй. 

1. Үр дүнгийн үзүүлэлт 
№1.7.1.8. 

..... ..... Тусгаарлах 
зурвасын 
зөрчлийн 
судалгааг ИШС-
ний 
байгууллагуудтай 
хамтран хийх 

 

Хуваарийн дагуу 
инженерийн 
байгууллагуудаас 
хамгаалалтын 
зурвас зөрчсөн 
иргэндийн 
мэдээллийн авч 
мэдээллийн сан 
үүсгэсэн.  

 

2019 онд 
хийгдсэн 

газар 
олголт,  

батлагдсан 
ерөнхий 

төлөвлөгөө 
тусгаарлах 
зурвасын 
талаар 

зөрчилгүй 
байх. Урьд 
нь гарсан 

зөрчлүүдийн  
талаар 

судалгаа 
хийгдэж 
дууссан  

байх. 

Хамгаалалтын 
зурвас 

зөрчсөн аж 
ахуй нэгж, 
иргэдийг 
газрын 

гэрчилгээ 
шинэчлэхэд 

шугамын 
хамгаалалтын 

зурвасыг 
гаргаж газар 
олголт хийж 

гэрээ 
гэрчилгээг 
шинэчлэж 

байна. 2019 
онд 2 аж 

ахуйн нэгжийг 
шугам 

чөлөөлүүлэх 
ажил хийгдсэн 

 

 

 



Байгууллагын бүтэн жилийн гүйцэтгэлийн тайлан : Нэр: Газрын  харилцаа, барилга, хот байгуулалтын газар 

№ 1.7.1.9 Зорилтыг хэрэгжүүлэх арга хэмжээ, шалгуур үзүүлэлт, хүрэх түвшин 

Арга 
хэмжээний 
нэр, дугаар 

Гүйцэтгэлийн зорилтыг хэрэгжүүлэх 1.7.1.9-р арга хэмжээ 

Засгийн газрын үйл ажиллагааны хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх арга хэмжээний 
төлөвлөгөөний дагуу “Аймгийн төвүүдийн инженерийн шугам сүлжээний өргөтгөл, 
шинэчлэлтийн ажлыг үргэлжлүүлэн хэрэгжүүлэх” ажлыг зохион байгуулж, орон нутгаас 
дэмжлэг үзүүлж ажиллах, ажлын үр дүнг тайлагнах. 

Төлөвлөлтийн 
уялдаа:  

Засгийн газрын үйл ажиллагааны хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх арга 
хэмжээний төлөвлөгөө. АЗД-ын үйл ажиллагааны хөтөлбөр 

Гүйцэтгэлийн 
шалгуур 
үзүүлэлт 

Хэрэгжих хугацаа Сар 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Шаардагдах хөрөнгө 5-р багийн ИШС                     5,2 тэр бум 
6,7-р багийн     ИШС              7,9 тэр бум 
7,8-р багийн    ИШС               4,2 тэрбум 

13-р багийн ИШС                   881..0 сая төг 

Суурь түвшин Эдгээр багуудын ИШС-ний усралтын ажил 20%-ийн гүйцэтгэлтэй явагдаж 
байна. 

Шалгуур үзүүлэлт 5,67,8,13-р багуудын ИШС-ний угсралтын ажлын гүйцэтгэжлийг 50%-д хүргэх 

Хүрэх түвшин Эхний хагас жилд:  

Шинээр эхлэх ажлуудын Гүйцэтгэгч сонгон шалгаруулах ажил дууссан байх, 
он дамжин гүйцэтгэж буй ажлууд хэвийн үргэлжилж байх 

Жилийн эцэст:  

13-р хорооллын ИШС-ний ажил дууссан байх, Бусад ажлуудын гүйцэтгэл 
50%-д хүрсэн байх.  

Арга 
хэмжээний 
хэрэгжилт 

Хэрэгжилт      5,6,7 багийн гэр хорооллыг инженерийн шугам сүлжээнд холбох ажил 
ажилд аймгийн захирагчийн ажлын алба, ХОХБТХ, ДДС ТӨХК, Дархан ус 
суваг ХК, ДСЦТС ХК, Хэрлэн зураглал ХХК, Вааст сайз констракшн ХХК-тай 
хамтран шугамын трассг гаргах ажлыг зохион байгуулж хэрэгжүүлсэн.  

     Дархан сумын 6.7 багийн гэр хороолол дундах авто замын трасс гаргах 
ажилд аймгийн ХОХБТХ, ДСЦТС, Дархан ус суваг ХК, Мөнхийн тод зам ХХК 
тай хамтран замын трассыг гаргасан.  

     Дархан сумын 13 дугаар баг их сургуулийн гудамжны амины орон сууцны 
хорооллыг бохир усны шугамын трассыг Дархан ус суваг ХК, Ноёдын туурь 
ХХК-тай хамтран трассыг гаргаж баталгаажуулсан.  

     5.6.7 багийн гэр хороололд инженерийн шугам сүлжээний ажил 
хийгдэхтэй холбоотойгоор трассын дагууд айлын өмчлөлийн газраар 
дайрсан тул айл өрхтэй уулзалт зохион байгуулж сонсох ажиллагаа 
мэдэгдэх хуудсыг өгсөн. 

    Дархан сумын 13 дугаар баг их сургуулийн гудамжны амины орон сууцны 
хорооллыг бохир усны шугамын трассыг дагуу айлын эзэмшил газруудаар 
дайрч хийгдэж байгаа тул айлуудад мэдэгдэх хуудас, хашаа сунгасан 
айлуудад шаардах хуудас тарааж ажлыг саадгүй явуулах нөхцөл 
боломжоор хангасан.  

     6 баг, 15 багийн 9.10 хэсэгт авто замын ажлыг саадгүй явуулах үүднээс 
замын зорчих хэсэгт орсон айл өрхүүдтэй уулзаж газрыг чөлөөлүүлэх ажил 
хийсэн. Нийт 37 айл шаардах хуудас тарааж газрыг чөлөөлүүлсэн.                       
6.7 багийн гэр хорооллыг шугам сүлжээнд холбох эхний ээлжийн ажилд 
захиалагчийн техник хяналтыг хийж хэрэгжүүлж байна. 2019 онд нийт 1320м 
дулааны шугам 6 УДДТ барилгад хяналт тавьж ажилласан. 

Зарцуулсан хөрөнгө Зарцуулсан мөнгөн дүн, санхүүжилтийн эх үүсвэрийг бичнэ үү. 

Хүрсэн түвшин 5.6.7.8.13.15 багуудад хэрэгжсэн төсөл хөтөлбөрүүдэд хамтран ажилласан.  

Төсвийн шууд захирагчийн 
үнэлгээ Хангалттай, Хангалтгүй үнэлгээний аль нэгийг сонгоно уу. 

Гүйцэтгэлийн зорилт №1.7.1.9-ийн үр дүн: Засгийн газрын үйл ажиллагааны хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх 
арга хэмжээний төлөвлөгөөний дагуу “Аймгийн төвүүдийн инженерийн шугам сүлжээний өргөтгөл, 
шинэчлэлтийн ажлыг үргэлжлүүлэн хэрэгжүүлэх” ажлыг зохион байгуулж, орон нутгаас дэмжлэг үзүүлж 
ажиллах, ажлын үр дүнг тайлагнах. 

№ 
Үр дүнгийн 

шалгуур үзүүлэлт  
Хэмжих 

нэгж 

Суурь түвшин Хүрэх түвшин / Үр дүнгийн үзүүлэлт 

Өмнөх Хагас жилд Жилийн эцэст 



Байгууллагын бүтэн жилийн гүйцэтгэлийн тайлан : Нэр: Газрын  харилцаа, барилга, хот байгуулалтын газар 

улирал Төл. Гүй. Төл. Гүй. 

1. Үр дүнгийн 
үзүүлэлт № 
1.7.1.9.  

..... 2018 онд 
хийгдсэн 

төсөл 
хөтөлбөр

үүдтэй 
хамтран 

ажилласа
н 

Шугам 
сүлжээни
й төсөл 

хөтөлбөр
т 

хамтран 
ажиллан

а 

5,6,7 багийн гэр 
хорооллыг 
инженерийн 
шугам сүлжээнд 
холбох ажил 
ажилд аймгийн 
захирагчийн 
ажлын алба, 
ХОХБТХ, ДДС 
ТӨХК, Дархан ус 
суваг ХК, ДСЦТС 
ХК, Хэрлэн 
зураглал ХХК, 
Вааст сайз 
констракшн ХХК-
тай хамтран 
шугамын трассг 
гаргах ажлыг 
зохион байгуулж 
хэрэгжүүлсэн.  

      Дархан 
сумын 6.7 багийн 
гэр хороолол 
дундах авто 
замын трасс 
гаргах ажилд 
аймгийн 
ХОХБТХ, 
ДСЦТС, Дархан 
ус суваг ХК, 
Мөнхийн тод зам 
ХХК тай хамтран 
замын трассыг 
гаргасан. 

Шугам 
сүлжээний 

төсөл 
хөтөлбөрт 
хамтран 

ажиллана 

Дархан сумын 
13 дугаар баг их 
сургуулийн 
гудамжны 
амины орон 
сууцны 
хорооллыг 
бохир усны 
шугамын 
трассыг дагуу 
айлын эзэмшил 
газруудаар 
дайрч хийгдэж 
байгаа тул 
айлуудад 
мэдэгдэх 
хуудас, хашаа 
сунгасан 
айлуудад 
шаардах хуудас 
тарааж ажлыг 
саадгүй явуулах 
нөхцөл 
боломжоор 
хангасан.  

6 баг, 15 багийн 
9.10 хэсэгт авто 

замын ажлыг 
саадгүй явуулах 
үүднээс замын 
зорчих хэсэгт 

орсон айл 
өрхүүдтэй 

уулзаж газрыг 
чөлөөлүүлэх 
ажил хийсэн. 
Нийт 37 айл 

шаардах хуудас 
тарааж газрыг 
чөлөөлүүлсэн.      
6.7 багийн гэр 

хорооллыг 
шугам сүлжээнд 

холбох эхний 
ээлжийн ажилд 
захиалагчийн 

техник хяналтыг 
хийж 

хэрэгжүүлж 
байна. 2019 онд 

нийт 1320м 
дулааны шугам 

6 УДДТ 
барилгад 

хяналт тавьж 
ажиллсан. 

 

 



Байгууллагын бүтэн жилийн гүйцэтгэлийн тайлан : Нэр: Газрын  харилцаа, барилга, хот байгуулалтын газар 

№ 1.7.1.10 Зорилтыг хэрэгжүүлэх арга хэмжээ, шалгуур үзүүлэлт, хүрэх түвшин 

Арга 
хэмжээний 
нэр, дугаар 

Гүйцэтгэлийн зорилтыг хэрэгжүүлэх 1.7.1.10-р арга хэмжээ 

Аймаг, сумдын эрчим хүчний хэрэглээ /цахилгаан, дулаан хангамж/-ний өнөөгийн 
байдал, хүчин чадал, цаашдын төлөвлөлтийн талаарх нарийвчилсан судалгаа гаргаж, 
хөрөнгө оруулалт. Төсөл, арга хэмжээний саналыг боловсруулж, ирүүлэх. 

 

Төлөвлөлтийн 
уялдаа:  

2017-2020 оны АЗД-ын үйл ажиллагааны хөтөлбөр, АЗД-ын БХБ-ын 
сайдтай байгуулсан гэрээ. Аймгийн 2017-2020 оны үндсэн чиглэл. 

Гүйцэтгэлийн 
шалгуур 
үзүүлэлт 

Хэрэгжих хугацаа Сар 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Шаардагдах хөрөнгө Аймагт 2019 онд хэрэгжүүлэх арга хэмжээний төсөлд санал хүргүүлэх.      
Аймаг, сумдын эрчим хүчний хэрэглээ /цахилгаан, дулаан 
хангамж/-ний өнөөгийн байдал, хүчин чадлын талаар судалгааг 
шинэчлэх 

Суурь түвшин Эрчим хүчний хэрэглээ, хүчин чадлын талаар судалгаа байгаа.түүнд 
үндэслэн цаашдын авч хэрэгжүүлэх ажлын төлөвлөгөө гаргах боломжтой 

Шалгуур үзүүлэлт 1 санал 

Хүрэх түвшин Эхний хагас жилд:  

 Эрчим хүчний хэрэглээ, хүчин чадлын талаар судалгааг шинэчилж дуусах 

Жилийн эцэст:  

Санал боловсруулж хүргүүлсэн байх 

Арга 
хэмжээний 
хэрэгжилт 

Хэрэгжилт 

Дархан сумын төвийн цэвэр усны гэмтэл байнга гардаг 17 цэгийн 
шугамын шинэчлэлтийн зураг төслийн боловсруулан магадлалаар 
оруулан нийт 5.6 тэрбум төгрөгийн санхүүжилт хүсч Барилга хот 
байгуулалтын яаманд хүргүүлээд байна. 

Дархан сумын 15 дугаар баг, Хабитат мангирт хэсгийн гэр 
хорооллыг шугам сүлжээнд холбох эхний ээлжийн ажил 2014 онд 
хийгдэж бүрэн дууссан ч 2 дугаар хэлхээний ажил гүйцэтгэхэд 
шаардлагатай нийт 7.5 тэрбум төгрөгийн саналыг мөн Барилга хот 
байгуулалтын яаманд хүргүүлээд байна. 

      Дархан Сумын 15-р багийн нутаг дэвсгэрт байрладаг ТК80-ТК94 
хүртэл дулааны шугамын шинэчлэлтийн засварын ажилд шаардагдах 
хөрөнгө оруулалтыг тооцож Эрчим хүчний яаманд хүргүүлсэн. Дархан-Уул 
аймгийн Дархан сумыг найдвартай эрчим хүчээр хангах цахилгааны 
цагираг сүлжээ үүсгэх судалгааны ажил хийгдэж байна. 

 

Зарцуулсан хөрөнгө  

Хүрсэн түвшин Шаардлагатай судалгааг  ХОХБТХ-т 2 удаа хүргүүлсэн.  

Төсвийн шууд захирагчийн 
үнэлгээ Хангалттай, Хангалтгүй үнэлгээний аль нэгийг сонгоно уу. 

Гүйцэтгэлийн зорилт №1.7.1.10-ийн үр дүн: Аймаг, сумдын эрчим хүчний хэрэглээ /цахилгаан, дулаан 

хангамж/-ний өнөөгийн байдал, хүчин чадал, цаашдын төлөвлөлтийн талаарх нарийвчилсан судалгаа 

гаргаж, хөрөнгө оруулалт. Төсөл, арга хэмжээний саналыг боловсруулж, ирүүлэх. 

№ 
Үр дүнгийн 

шалгуур үзүүлэлт  
Хэмжих 

нэгж 

Суурь түвшин Хүрэх түвшин / Үр дүнгийн үзүүлэлт 

Өмнөх 
улирал 

Хагас жилд Жилийн эцэст 

Төл. Гүй. Төл. Гүй. 

1. Үр дүнгийн 
үзүүлэлт 
№1.7.1.10 

..... Аймгийн 
хэмжээнд 
өргөтгөх, 
шинэчлэх 
шинээр 
татах 
шугам 

сүлжээний 
судалгааг 
2018 онд 

Шаардлагатай 
үед судалгааг 

хүргүүлж 
хамтран 
ажиллах.  

 Дархан 
сумын төвийн 
цэвэр усны 
гэмтэл байнга 
гардаг 17 
цэгийн 
шугамын 
шинэчлэлтийн 

Шаардлагатай 
үед судалгааг 

хүргүүлж 
хамтран 
ажиллах 

Дархан 
Сумын 15-р 
багийн нутаг 
дэвсгэрт 
байрладаг 
ТК80-ТК94 
хүртэл 
дулааны 
шугамын 
шинэчлэлтийн 



Байгууллагын бүтэн жилийн гүйцэтгэлийн тайлан : Нэр: Газрын  харилцаа, барилга, хот байгуулалтын газар 

аймгийн 
ХОХБТХ 

хүргүүлсэн. 

зураг төслийн 
боловсруулан 
магадлалаар 
оруулан нийт 
5.6 тэрбум 
төгрөгийн 
санхүүжилт 
хүсч Барилга 
хот 
байгуулалтын 
яаманд 
хүргүүлээд 
байна. 

Дархан 
сумын 15 
дугаар баг, 
Хабитат 
мангирт 
хэсгийн гэр 
хорооллыг 
шугам 
сүлжээнд 
холбох эхний 
ээлжийн ажил 
2014 онд 
хийгдэж бүрэн 
дууссан ч 2 
дугаар 
хэлхээний 
ажил 
гүйцэтгэхэд 
шаардлагатай 
нийт 7.5 
тэрбум 
төгрөгийн 
саналыг мөн 
Барилга хот 
байгуулалтын 
яаманд 
хүргүүлээд 
байна. 

       

засварын 
ажилд 
шаардагдах 
хөрөнгө 
оруулалтыг 
тооцож Эрчим 
хүчний 
яаманд 
хүргүүлсэн. 
Дархан-Уул 
аймгийн 
Дархан сумыг 
найдвартай 
эрчим хүчээр 
хангах 
цахилгааны 
цагираг 
сүлжээ үүсгэх 
судалгааны 
ажил хийгдэж 
байна. 

 

№ 1.7.1.11 Зорилтыг хэрэгжүүлэх арга хэмжээ, шалгуур үзүүлэлт, хүрэх түвшин 

Арга 
хэмжээний 
нэр, дугаар 

Гүйцэтгэлийн зорилтыг хэрэгжүүлэх 1.7.1.11-р арга хэмжээ 

Инженерийн дэд бүтцийн мэдээллийн сан бүрдүүлэх, боловсронгуй болгох ажлыг 
зохион байгуулах, зохицуулах, хэрэглэгчийг мэдээллээр хангах; 

Төлөвлөлтийн 
уялдаа:  

2017-2020 оны АЗД-ын үйл ажиллагааны хөтөлбөр, АЗД-ын БХБ-ын 
сайдтай байгуулсан гэрээ. 

Гүйцэтгэлийн 
шалгуур 
үзүүлэлт 

Хэрэгжих хугацаа Сар 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Шаардагдах хөрөнгө Шинээр тавигдсан инженерийн гол шугам, баригдсан барилгын гадна 
талын ИШС-ний гүйцэтгэлийн зургийг цахимаар авч хотын дэвсгэр зурагт  
тухай бүр  оруулж байх. 

Суурь түвшин Хот байгуулалтын мэдээлийн бий болсон 

Шалгуур үзүүлэлт Тухайн жилд хийгдсэн бүх ИШС хот байгуулалтын цахим санд бүртгэгдсэн 
байх. Жижүүрийн хөтлөлтийн тайлан хугацаандаа хийгдэж ГЗБГЗЗГ-т 
хүргэгдсэн байх 

Хүрэх түвшин Эхний хагас жилд:  



Байгууллагын бүтэн жилийн гүйцэтгэлийн тайлан : Нэр: Газрын  харилцаа, барилга, хот байгуулалтын газар 

Эхний хагас жилд шинээр тавигдсан ИШС хот байгуулалтын цахим санд 
бүртгэгдсэн байх 

Жилийн эцэст:  

2019 онд шинээр тавигдсан бүх  ИШС хот байгуулалтын цахим санд 
бүртгэгдсэн байх. Тайлан гаргасан байх. 

Арга 
хэмжээний 
хэрэгжилт 

Хэрэгжилт     Орон нутагт шинээр баригдсан 24 барилга, 2 авто зам, 11 инженерийн 
шугам сүлжээ нийт 37 гүйцэтгэлийн зургийг хүлээн авч мэдээллийн санд 
оруулаад байна. 2020.02.15 өдрийн дотор жижүүрийн хөтөлөлтийн тайланг  
ГЗБГЗЗГ-т хүргүүлнэ. Орон нутагт хувийн хөрөнгө оруулалтаар 
баригдахаар төлөвлөж барилгын ЕТ хийхэд шаардлагатай дэвсгэр зургийг 
8 аж ахуй нэгжид хүсэлтийн дагуу өгсөн. 

Зарцуулсан хөрөнгө  

Хүрсэн түвшин 24 барилга, 2 авто зам, 11 инженерийн шугам сүлжээ нийт 37 гүйцэтгэлийн 
зургийг хүлээн авч мэдээллийн санд оруулсан.  

Төсвийн шууд захирагчийн 
үнэлгээ Хангалттай, Хангалтгүй үнэлгээний аль нэгийг сонгоно уу. 

Гүйцэтгэлийн зорилт №1.7.1.11-ийн үр дүн: Инженерийн дэд бүтцийн мэдээллийн сан бүрдүүлэх, 
боловсронгуй болгох ажлыг зохион байгуулах, зохицуулах, хэрэглэгчийг мэдээллээр хангах; 

№ Үр дүнгийн шалгуур үзүүлэлт  
Хэмжих 

нэгж 

Суурь түвшин Хүрэх түвшин / Үр дүнгийн үзүүлэлт 

Өмнөх 
улирал 

Хагас жилд Жилийн эцэст 

Төл. Гүй. Төл. Гүй. 

1. Үр дүнгийн үзүүлэлт №1.7.1.11 ..... 2018 оны 
тайланг 

хүргүүлсэн  

2018 оны 
жижүүрийн 
хөтлөлтийн 

тайланг 
ГЗБГЗЗГ 
хүргүүлэх 

Жижүүрийн 
хөтлөлтийг 

хийж 
баяжилтыг 
тухай бүрт 

хийх   

 

2019.02.15 
өдөр 

ГЗБГЗЗГ 
хугацаанд 

нь 
хүргүүлсэн. 

 

Жижүүрийн 
хөтлөлтийг 

хийж 
баяжилтыг 
тухай бүрт 

хийх   

Орон 
нутагт 

шинээр 
баригдсан 

24 
барилга, 2 
авто зам, 

11 
инженери
йн шугам 
сүлжээ 
нийт 37 

гүйцэтгэл
ийн 

зургийг 
хүлээн 

авч 
мэдээлли
йн санд 

оруулаад 
байна. 

2020.02.1
5 өдрийн 

дотор 
жижүүрий

н 
хөтөлөлти

йн 
тайланг  

ГЗБГЗЗГ-
т 

хүргүүлнэ. 

 

№ 1.7.1.12 Зорилтыг хэрэгжүүлэх арга хэмжээ, шалгуур үзүүлэлт, хүрэх түвшин 

Арга 
хэмжээний 
нэр, дугаар 

Гүйцэтгэлийн зорилтыг хэрэгжүүлэх 1.7.1.12-р арга хэмжээ 

АХБ-ны зээлээр хэрэгжиж буй “Дархан хотын бохир усны менежментийг сайжруулах 
МОН 3244/3245 төсөл”-ийг үргэлжлүүлэн хэрэгжүүлэх. 

Төлөвлөлтийн 2017-2020 оны АЗД-ын үйл ажиллагааны хөтөлбөр, АЗД-ын БХБ-ын 



Байгууллагын бүтэн жилийн гүйцэтгэлийн тайлан : Нэр: Газрын  харилцаа, барилга, хот байгуулалтын газар 

уялдаа:  сайдтай байгуулсан гэрээ. 

Гүйцэтгэлийн 
шалгуур 
үзүүлэлт 

Хэрэгжих хугацаа Сар 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Шаардагдах хөрөнгө 20.0 сая доллар 

Суурь түвшин  Он дамжин хэрэгжиж байгаа 

Шалгуур үзүүлэлт 2019 оны гүйцэтгэлийн графмк  төлвлөгөө биелэсэн байх. 

Хүрэх түвшин Эхний хагас жилд:  

Эхний ханас жилийн график төлөвлөгөө биелэсэн байх 

Жилийн эцэст:  

2019 оны гүйцэтгэлийн графмк  төлвлөгөө биелэсэн байх. 

Арга 
хэмжээний 
хэрэгжилт 

Хэрэгжилт ПФАЙФЕР ЭМИТ түншлэл нь Дархан хотын бохир усны менежментийг 
сайжруулах МОН-3244/3245 төслийн ажлын хүрээнд Цэвэрлэх 
байгууламж, ДДС ТӨХК-ны дулааны насос станц №3-ын шинэчлэлт, 
цэвэрлэх байгууламжийн гадна дулааны шугамын барилга угсралтын ажил 
болон Дархан хотын бохир усны шугам сүлжээг өргөтгөх, шинэчлэх 4 багц 
ажлын А1.1 багц буюу Төв цэвэрлэх байгууламжийг шинэчлэх ажлыг хийж 
гүйцэтгэсэн. 

2019 оны төлөвлөгөөний дагуу 22 барилга байгууламжийн угсралтын 
ажил хийгдэж байна. 

А2.1 багц буюу Цэвэрлэх байгууламжийг төвийн дулааны шугамтай 
холбох ажил 2018 онд бүрэн дуусч Улсын комисс ажиллаж байнгын 
ашиглалтанд оруулсан. 

“Бридж констракшн” ХХК нь А2.2 багц буюу  Дархан хотын 6 байршилд 
бохир усны шугам сүлжээг өргөтгөх, шинэчлэх ажлыг хийж гүйцэтгэсэн. 

5 байршлын шугам засвар шинэчлэлтийн ажил бүрэн дуусч улсын 
комисс ажиллаж байнгын ашиглалтанд оруулаад байна.  

Хэмнэгдсэн хөрөнгөөр 2019 онд 1.9км бохир усны шугам шинэчлэх ажлын 
тендэрт Цагаанзуун ХХК шалгарч угсралтын ажил бүрэн дуусч улсын 
комисс ажиллан ашиглалтанд оруулаад байна. 

Зарцуулсан хөрөнгө  

Хүрсэн түвшин 22 барилга байгууламжид ажил эхлэх зөвшөөрөл олгосон. Бохир усны 2 
шугамын барилга угсралтын ажилд улсын комисс зохион байгуулж 
байнгын ашиглалтанд оруулсан.  

Төсвийн шууд захирагчийн 
үнэлгээ Хангалттай, Хангалтгүй үнэлгээний аль нэгийг сонгоно уу. 

Гүйцэтгэлийн зорилт №1.7.1.12-ийн үр дүн: АХБ-ны зээлээр хэрэгжиж буй “Дархан хотын бохир усны 
менежментийг сайжруулах МОН 3244/3245 төсөл”-ийг үргэлжлүүлэн хэрэгжүүлэх. 

№ Үр дүнгийн шалгуур үзүүлэлт  
Хэмжих 

нэгж 

Суурь 
түвшин 

Хүрэх түвшин / Үр дүнгийн үзүүлэлт 

Өмнөх 
улирал 

Хагас жилд Жилийн эцэст 

Төл. Гүй. Төл. Гүй. 

1. Үр дүнгийн үзүүлэлт № 
1.7.1.12 

.....  Шинээр 
баригдах 
барилга 

байгууламжид 
ажил эхлэх 
зөвшөөрөл 
олгох, 2018 

онд дуусаагүй 
барилгад 

ажил 
үргэлжлүүлэх 

зөвшөөрөл 
олгох  

“Бридж 
констракшн” 
ХХК нь А2.2 
багц буюу  
Дархан хотын 
6 байршилд 
бохир усны 
шугам 
сүлжээг 
өргөтгөх, 
шинэчлэх 
ажлыг хийж 
гүйцэтгэсэн. 

5 байршлын 
шугам засвар 
шинэчлэлтийн 
ажил бүрэн 
дуусч улсын 
комисс 
ажиллаж 

Төлөвлөгөөг 
хангаж 

ажиллах  

2019 оны 
төлөвлөгөөний 
дагуу 22 
барилга 
байгууламжийн 
угсралтын 
ажил хийгдэж 
байна. 

Хэмнэгдсэн 
хөрөнгөөр 
2019 онд 1.9км 
бохир усны 
шугам 
шинэчлэх 
ажлын тендэрт 
Цагаанзуун 
ХХК шалгарч 
угсралтын 
ажил бүрэн 



Байгууллагын бүтэн жилийн гүйцэтгэлийн тайлан : Нэр: Газрын  харилцаа, барилга, хот байгуулалтын газар 

байнгын 
ашиглалтанд 
оруулаад 
байна.  

 

дуусч улсын 
комисс 
ажиллан 
ашиглалтанд 
оруулаад 
байна. 

 

№ 1.7.1.13 Зорилтыг хэрэгжүүлэх арга хэмжээ, шалгуур үзүүлэлт, хүрэх түвшин 

Арга 
хэмжээний 
нэр, дугаар 

Гүйцэтгэлийн зорилтыг хэрэгжүүлэх 1.7.1.13-р арга хэмжээ 

Монгол Улсын Их хурлын 2016 оны 34 дүгээр тогтоолоор батлагдсан “Газар 
хөдлөлтийн гамшгаас урьдчилан сэргийлэх, эрсдпийг бууруулах талаар авах зарим 
арга хэмжээний тухай” тогтоолын 5 дахь заалт “орон сууц, сургууль, цэцэрлэг, 
эмнэлгийн барилга байгууламжийн чанар, газар хөдлөлтөд тэсвэрлэх байдлыг шалгаж, 
барилга байгууламжийг паспортжуулах ажлыг дуусгах, газар хөдлөлтөд тэсвэргүй 
барилгыг буулгаж шинээр барих, ашиглах боломжтой барилгуудыг үе шаттайгаар 
бэхэлж хүчитгэх ажлыг зохион байгуулах” 

Төлөвлөлтийн 
уялдаа:  

Монгол Улсын Их хурлын 2016 оны 34 дүгээр тогтоол,  2017-2020 
оны АЗД-ын үйл ажиллагааны хөтөлбөр, Аймгийн Гамшгаас 
урьдччилан сэргийлэх  зөвлөлийн 2019 оны төлөвлөгөө 

Гүйцэтгэлийн 
шалгуур 
үзүүлэлт 

Хэрэгжих хугацаа Сар 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Шаардагдах хөрөнгө 1961-2010 он хүртэлх хугацаанд баригдсан “орон сууц, сургууль, 
цэцэрлэг, эмнэлгийн барилга байгууламжийн чанар, газар 
хөдлөлтөд тэсвэрлэх байдлыг шалгаж, барилга байгууламжийг 
паспортжуулах” ажлыг үе шаттай хэрэгжүүлэхэд шаардагдах 
хөрөнгийг шийдвэрлэх шаардлагатай. 

Суурь түвшин Аймгийн Газар хөдлөлтийн гамшгаас урьдччилан сэргийлэх  
зөвлөл байгуулагдсан. Тус зөвлөлийн 2018 оны төлөвлөгөөний 
тайлан гарсан. Газар хөдлөлт болон галын аюулд тэсвэргүй 
барилга байгууламжуудыг буулгаж дахин төлөвлөн барилгажуулах 
ажил эхлэсэн.. 

Шалгуур үзүүлэлт Монгол Улсын Их хурлын 2016 оны 34 дүгээр тогтоолоор 
батлагдсан “Газар хөдлөлтийн гамшгаас урьдчилан сэргийлэх, 
эрсдпийг бууруулах талаар авах зарим арга хэмжээний тухай” 
тоггоолын 5 дахь заалт хэрэгжсэн байх 

Хүрэх түвшин Эхний хагас жилд:  

Аймгийн Газар хөдлөлтийн гамшгаас урьдчилан сэргийлэх  
зөвлөлийн 2019 оны төлөвлөгөөнд санал өгөх 

Жилийн эцэст:  

Аймгийн Газар хөдлөлтийн гамшгаас урьдчилан сэргийлэх  
зөвлөлийн 2019 оны төлөвлөгөөний манай байгууллагад хамаарах 
заалт биелэгдсэн байх. 

Арга 
хэмжээний 
хэрэгжилт 

Хэрэгжилт Дархан-Уул аймгийн Засаг даргын 2018 оны 03-р сарын 22-ны өдрийн 01-
А/99 тоот захирамжаар орон нутагт ашиглаж байгаа барилга 
байгууламжийг паспортжуулах ажлын хэсэг байгуулагдсан. Ажлын хэсгийн 
анхны хурлаар ашиглаж байгаа барилга байгууламжийг паспортжуулах 
эрх бүхий хуулийн этгээдийг сонгон шалгаруулах ажилд урилгыг хүргүүлэх 
тухай шийдвэр гарсан. Шийдвэрийн дагуу Аймгийн Засаг даргын 
орлогчийн 2018.06.19-ны өдрийн 1-10/562 тоот албан тоотоор урилгыг аж 
ахуйн нэгж байгууллагуудад хүргүүлсэн.  Паспортжуулах эрх бүхий тусгай 
зөвшөөрөлтэй 4 аж ахуйн нэгж байгууллага үнийн саналыг ирүүлсэн. 

2018-2019 онуудад нийт 22 барилга байгууламжийг паспортжуулж 
гэрчилгээ олгосон. Үүнд: 
• Эмнэлэг-1 
• Нийтийн орон сууц-4 
• Цэцэрлэг-3 
• Үйлдвэрийн барилга -1 
• Цэвэрлэх байгууламж-5 
• Дэд өртөө -9 
• Шашны сургууль-1 



Байгууллагын бүтэн жилийн гүйцэтгэлийн тайлан : Нэр: Газрын  харилцаа, барилга, хот байгуулалтын газар 

•Үйлчилгээний барилга-1  байна. 

Зарцуулсан хөрөнгө Үйл ажиллагаа 

Хүрсэн түвшин Газар хөдлөлтийн гамшгаас урьдчилан сэргийлэх  зөвлөлийн 2019 оны 
төлөвлөгөөний биелсэн байна.  

Төсвийн шууд захирагчийн 
үнэлгээ Хангалттай, Хангалтгүй үнэлгээний аль нэгийг сонгоно уу. 

Гүйцэтгэлийн зорилт №...-ийн үр дүн: ........................................................................................................ 

№ Үр дүнгийн шалгуур үзүүлэлт  
Хэмжих 

нэгж 

Суурь 
түвшин 

Хүрэх түвшин / Үр дүнгийн үзүүлэлт 

Өмнөх 
улирал 

Жилийн эцэст 

Төл. Гүй. 

1. Үр дүнгийн үзүүлэлт № 1.7.1.13 ..... ..... Монгол Улсын Их 
хурлын 2016 оны 34 
дүгээр тогтоолоор 
батлагдсан “Газар 

хөдлөлтийн 
гамшгаас урьдчилан 
сэргийлэх, эрсдпийг 
бууруулах талаар 
авах зарим арга 

хэмжээний тухай” 
хэрэгжсэн байх 

2018-2019 онуудад нийт 22 
барилга байгууламжийг 
паспортжуулж гэрчилгээ 

олгосон 

 

№ 1.7.1.14 Зорилтыг хэрэгжүүлэх арга хэмжээ, шалгуур үзүүлэлт, хүрэх түвшин 

Арга 
хэмжээний 
нэр, дугаар 

Гүйцэтгэлийн зорилтыг хэрэгжүүлэх 1.7.1.14 –р арга хэмжээ 

Монгол Улсын Засгийн газрын 2009 оны 157 дугаар тогтоолоор батлагдсан “Газар 
хөдлөлийн гамшгийн эрсдлийг бууруулах үндэсний хөтөлбөр”-ийг хэрэгжүүлэн 
ажиллаж, төлөвлөгөөний биелэлтийг тайлагнах. 

Төлөвлөлтийн 
уялдаа:  

“Газар хөдлөлийн гамшгийн эрсдлийг бууруулах үндэсний 
хөтөлбөр” АЗД-ын 2017-2020 оны үйл ажиллагааны хөтөлбөр 

Гүйцэтгэлийн 
шалгуур 
үзүүлэлт 

Хэрэгжих хугацаа Сар 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Шаардагдах хөрөнгө Аймгийн ОБГ, АМХГ-тай хамтарсан үзлэг шалгалт зохион байгуулах. 
Хот байгуулалт төлөвлөлтийн баримт бичгүүлэд гамшгаас хамгаалах 
асуудлыг тусгуулах, 

Хөтөлбөрийн зорилтын холбогдох заалтыг “Аймгийн газар хөдлөлтийн 
гамшгаас урьдччилан сэргийлэх  зөвлөл”-ийн 2019 оны төлөвлөгөөнд 
тусгуулах. 

Суурь түвшин Аймгийн нийт барилга байгууламжуудын төрөл, ашиглалтад орсон 
хугацаа, ИШС-ний хангалтын талаар  судалгаа хийгдсэн. Орон сууцны 
зориулалтаар ашиглалтын шаардлага хангахгүй байгаа 19 барилгад  
улсын байцаагчийн дүгнэлт гарсан. 

Шалгуур үзүүлэлт “Газар хөдлөлийн гамшгийн эрсдлийг бууруулах үндэсний 
хөтөлбөр”ийн тодорхой заалтууд ахисан түвшинд хүрсэн байх. 

Хүрэх түвшин Эхний хагас жилд:  

Хөтөлбөрийн зорилтын холбогдох заалтыг “Аймгийн газар хөдлөлтийн 
гамшгаас урьдччилан сэргийлэх  зөвлөл”-ийн 2019 оны төлөвлөгөөнд 
тусгуулах. 

Жилийн эцэст:  

Газар хөдлөлтийн гамшгийн эрсдлийг бууруулах үндэсний 
хөтөлбөрийн 2019 оны аймгийн зорилт хангагдаж  тайлан 
хүргэгдсэн байх 

Арга 
хэмжээний 

Хэрэгжилт Газар хөдлөлтийн гамшгийн эрсдлийг бууруулах үндэсний 
хөтөлбөр”-ийн хүрээнд орон нутагт газар хөдлөлтийн гамшгийн 
эрсдлийг урьдчилан сэргийлэх байнгын ажиллагаатай зөвлөлийг 



Байгууллагын бүтэн жилийн гүйцэтгэлийн тайлан : Нэр: Газрын  харилцаа, барилга, хот байгуулалтын газар 

хэрэгжилт аймгийн Засаг даргын орлогчоор ахлуулан байгуулагдсан. 
Зөвлөлийн 2019 онд хийх ажлын төлөвлөгөө баталж мөрдөж 
ажиллаж байна. 

Газар хөдлөлтийн гамшгийн эрсдлийг бууруулах үндэсний 
хөтөлбөрийн тайланг аймгийн Онцгой байдлын газартай хамтран 
гаргаж хүргүүлсэн. 

Дархан-Уул аймгийн газар хөдлөлтийн бичил мужлалын 
зургийг Одон орон, геофизикийн хүрээлэн  хийж гүйцэтгэн 
2019.05.10-ны өдөр аймгийн Газар Хөдлөлтийн Байнгын 
Ажиллагаатай зөвлөлд хүлээлгэн өгсөн. 

Зарцуулсан хөрөнгө  

Хүрсэн түвшин Хагас, бүрэн жилд хүрсэн тоон болон чанарын утга 

Төсвийн шууд захирагчийн үнэлгээ Хангалттай, Хангалтгүй үнэлгээний аль нэгийг сонгоно уу. 

Гүйцэтгэлийн зорилт №...-ийн үр дүн: ........................................................................................................ 

№ Үр дүнгийн шалгуур үзүүлэлт  
Хэмжих 

нэгж 

Суурь 
түвшин 

Хүрэх түвшин / Үр дүнгийн үзүүлэлт 

Өмнөх 
улирал 

Жилийн эцэст 

Төл. Гүй. 

1. Үр дүнгийн үзүүлэлт №1.7.1.14 ..... ..... “Аймгийн газар 
хөдлөлтийн гамшгаас 
урьдччилан сэргийлэх  
зөвлөл”-ийн 2019 оны 
төлөвлөгөөнд тусгуулах. 

Газар хөдлөлтийн 
гамшгийн эрсдлийг 
бууруулах үндэсний 
хөтөлбөрийн тайланг 
аймгийн Онцгой байдлын 
газартай хамтран гаргаж 
хүргүүлсэн. 

2. Үр дүнгийн үзүүлэлт №..... ..... ..... 

... ........................................................... ..... ..... 

 

№ 1.7.1.15 Зорилтыг хэрэгжүүлэх арга хэмжээ, шалгуур үзүүлэлт, хүрэх түвшин 

Арга 
хэмжээний 
нэр, дугаар 

Гүйцэтгэлийн зорилтыг хэрэгжүүлэх 1.7.1.15-р арга хэмжээ 

Монгол Улсын Засгийн газрын 2017 оны 68 дугаар тогтоол “Барилгын ажлыг эхпүүлэх, 
үргэлжлүүлэх зөвшөөрөл олгох дүрэм”, 317 дүгээр тогтоол “Барилга байгууламжийг 
ашиглалтад оруулах дүрэм”-ийн хэрэгжилтийг хангаж, Барилгын тухай хуулийн 35.1.6 
дахь заалт “Барилгын ажлын зөвшөөрөл олгож, барилга байгууламжийг ашиглалтад 
оруулах” хэрэгжүүлэх ажлыг зохион байгуулж, тайланг ирүүлэх. 

Төлөвлөлтийн 
уялдаа:  

Барилгын тухай хуулийн 35.1.6 дахь заалт , Монгол Улсын Засгийн 
газрын 2017 оны 68 дугаар тогтоол, 317-р тогтоол,  АЗД-ын 2017-

2020 оны үйл ажиллагааны хөтөлбөр 

Гүйцэтгэлийн 
шалгуур 
үзүүлэлт 

Хэрэгжих хугацаа Сар 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Шаардагдах хөрөнгө Өмчийн хэлбэр харгалзахгүй тус аймгийн нутагт баригдсан тодорхой 

ангилалын  барилга байгууламжуудад  “Барилгын ажлыг эхпүүлэх, 
үргэлжлүүлэх зөвшөөрөл” олгох, Ашиглалтад оруулах ажлыг 
зохион байгуулах. 

Суурь түвшин Барилга байгууламжийг ашиглалтад оруулах комисс байгуулагдан хэвийн 
ажиллаж байгаа. 

Шалгуур үзүүлэлт  “Барилгын ажлыг эхпүүлэх, үргэлжлүүлэх зөвшөөрөл олгох дүрэм”, 
“Барилга байгууламжийг ашиглалтад оруулах дүрэм” зөрчилгүй 
хэрэгжиж байх. 



Байгууллагын бүтэн жилийн гүйцэтгэлийн тайлан : Нэр: Газрын  харилцаа, барилга, хот байгуулалтын газар 

Хүрэх түвшин Эхний хагас жилд:  

2019 оны эхний хагас жилд Барилгын ажлыг эхпүүлэх, 
үргэлжлүүлэх зөвшөөрөл олгох,  барилга байгууламжийг 
ашиглалтад оруулах  талаар хүсэлт гаргасан хуулийн этгээдийн 
барилгад комисс ажиллаж дүгнэлт гаргасан байх. 

Жилийн эцэст:  

2019 онд Барилгын ажлыг эхпүүлэх, үргэлжлүүлэх зөвшөөрөл 
олгох,  барилга байгууламжийг ашиглалтад оруулах  талаар хүсэлт 
гаргасан хуулийн этгээдийн барилгад комисс ажиллаж дүгнэлт 
гаргасан байх. 

Арга 
хэмжээний 
хэрэгжилт 

Хэрэгжилт 2019 онд Засгийн газрын 68, 171-р тогтоолын дагуу холбогдох 
барилгын техникийн бичиг баримтыг хянаж үзэн барилга ажил 
эхлүүлэх, үргэлжлүүлэх зөвшөөрлийг 65 иргэн, хуулийн этгээдэд 
олгосон. 

Мөн Засгийн газрын 317-р тогтоолын дагуу 35 барилга 
байгууламжийг ашиглалтад оруулах ажлыг зохион байгуулж 
ажилласан. 

Зарцуулсан хөрөнгө  

Хүрсэн түвшин Барилгын ажил эхлүүлэх, үргэлжлүүлэх зөвшөөрөл 65, ашиглалтад орсон 
34 иргэн, хуулийн этгээдийн мэдээллийг 2019.12.09-ны өдрийн 898 тоот 

албан бичгээр хүргүүлсэн. 

Төсвийн шууд захирагчийн 
үнэлгээ Хангалттай, Хангалтгүй үнэлгээний аль нэгийг сонгоно уу. 

Гүйцэтгэлийн зорилт №...-ийн үр дүн: ........................................................................................................ 

№ Үр дүнгийн шалгуур үзүүлэлт  
Хэмжих 

нэгж 

Суурь 
түвшин 

Хүрэх түвшин / Үр дүнгийн үзүүлэлт 

Өмнөх 
улирал 

Жилийн эцэст 

Төл. Гүй. 

1. Үр дүнгийн үзүүлэлт №1.7.1.15 ..... ..... Монгол Улсын Засгийн 
газрын 2017 оны 68 
дугаар тогтоол 
“Барилгын ажлыг 
эхпүүлэх, үргэлжлүүлэх 
зөвшөөрөл олгох 
дүрэм”, 317 дүгээр 
тогтоол “Барилга 
байгууламжийг 
ашиглалтад оруулах 
дүрэм”-ийн 
хэрэгжилтийг хангаж, 
Барилгын тухай 
хуулийн 35.1.6 дахь 
заалт “Барилгын 
ажлын зөвшөөрөл 
олгож, барилга 
байгууламжийг 
ашиглалтад оруулах” 

2019 онд Засгийн 
газрын 68, 171-р 
тогтоолын дагуу 
холбогдох барилгын 
техникийн бичиг 
баримтыг хянаж үзэн 
барилга ажил эхлүүлэх, 
үргэлжлүүлэх 
зөвшөөрлийг 65 иргэн, 
хуулийн этгээдэд 
олгосон. 

Мөн Засгийн газрын 
317-р тогтоолын дагуу 
35 барилга 
байгууламжийг 
ашиглалтад оруулах 
ажлыг зохион байгуулж 
ажилласан. 

2. Үр дүнгийн үзүүлэлт №..... ..... ..... 

... ........................................................... ..... ..... 

 

№ 1.7.1.16 Зорилтыг хэрэгжүүлэх арга хэмжээ, шалгуур үзүүлэлт, хүрэх түвшин 

Арга 
хэмжээний 
нэр, дугаар 

Гүйцэтгэлийн зорилтыг хэрэгжүүлэх 1.7.1.16 р арга хэмжээ 

Монгол Улсын Засгийн газрын 2017 оны 353 дугаар тогтоолоор батлагдсан “Барилга 
байгууламжийн ашиглалтын дүрэм”-ийн хэрэгжилтийг ханган ажиллаж, тайланг ирүүлэх. 

Барилгын ажил эхлэхтэй холбогдуулан хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуйн сургалтыг 
салбарын аж ахуйн нэгж, байгууллагуудад нэгээс доошгүй удаа зохион байгуулж, тайланг 



Байгууллагын бүтэн жилийн гүйцэтгэлийн тайлан : Нэр: Газрын  харилцаа, барилга, хот байгуулалтын газар 

ирүүлэх. 

Төлөвлөлтийн 
уялдаа:  

Монгол Улсын Засгийн газрын 2017 оны 353 дугаар тогтоол, АЗД-ын 2017-
2020 оны үйл ажиллагааны хөтөлбөр 

Гүйцэтгэлийн 
шалгуур 
үзүүлэлт 

Хэрэгжих хугацаа Сар 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Шаардагдах хөрөнгө Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуйн сургалтыг салбарын аж ахуйн 
нэгж, байгууллагуудад нэгээс доошгүй удаа зохион байгуулах. 

      Барилга байгууламжийн хувийн хэрэг хөтлөлтийн байдлыг сайжруулах 
талаар арга хэмжээ зохион байгуулах.     

Суурь түвшин    Аймгийн бүх төсвийн байгууллага, НОС-ны барилгуудыг хувийн 
хэрэгжүүлээд байгаа.  
    Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуйн сургалт урд жилүүдэд 
тогтмол хийгддэг байсан 

Шалгуур үзүүлэлт Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуйн сургалт зохион байгуулагдсан 
байх, шинээр ашиглалтад орж буй барилга байгууламжуудыг хувийн 
хэрэгжүүлсэн байх. 

Хүрэх түвшин Эхний хагас жилд: Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуйн сургалт 

зохион байгуулагдсан байх 

Санал боловсруулах 

Жилийн эцэст:  “Барилга байгууламжийн ашиглалтын дүрэм”-ийн 

холбогдох заалт.хангагдсан байх 

Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуйн сургалт 1 удаа зохион 
байгуулагдсан байх 

Арга 
хэмжээний 
хэрэгжилт 

Хэрэгжилт Барилгын тухай хуулийн 14 дүгээр зүйлийн 14.3-д заасны дагуу аймгийн 
хэмжээнд барилга байгууламжийн ашиглалтад зүгшрүүлэх, тохируулах нэг 
жил, баталгаат гурван жилийн хугацаанд захиалагч, зураг төсөл зохиогч, 
гүйцэтгэгч, материал ханган нийлүүлэгчээс 2019 оны байдлаар илэрсэн 
зөрчилгүй байна. 

Зарцуулсан хөрөнгө  

Хүрсэн түвшин Шинээр ашиглалтад орж байгаа 35 барилга байгууламжид хөгжлийн 

бэрхшээлтэй иргэдийн орц гарцны хэрэгцээ шаардлагыг хангуулж 
ажилласан. 

Төсвийн шууд захирагчийн 
үнэлгээ Хангалттай, Хангалтгүй үнэлгээний аль нэгийг сонгоно уу. 

Гүйцэтгэлийн зорилт №...-ийн үр дүн: ........................................................................................................ 

№ Үр дүнгийн шалгуур үзүүлэлт  
Хэмжих 

нэгж 

Суурь 
түвшин 

Хүрэх түвшин / Үр дүнгийн үзүүлэлт 

Өмнөх 
улирал 

Жилийн эцэст 

Төл. Гүй. 

1. Үр дүнгийн үзүүлэлт №1.7.1.16 ..... ..... “Барилга байгууламжийн 
ашиглалтын дүрэм”-ийн 
холбогдох заалт 
хангагдсан байх 

Барилгын тухай хуулийн 
14 дүгээр зүйлийн 14.3-д 
заасны дагуу аймгийн 
хэмжээнд барилга 
байгууламжийн 
ашиглалтад зүгшрүүлэх, 
тохируулах нэг жил, 
баталгаат гурван жилийн 
хугацаанд захиалагч, зураг 
төсөл зохиогч, гүйцэтгэгч, 
материал ханган 
нийлүүлэгчээс 2019 оны 
байдлаар илэрсэн 
зөрчилгүй байна. 

2. Үр дүнгийн үзүүлэлт №..... ..... ..... 

... ........................................................... ..... ..... 

 

№ 1.7.1.17 Зорилтыг хэрэгжүүлэх арга хэмжээ, шалгуур үзүүлэлт, хүрэх түвшин 

Арга 
хэмжээний 

Гүйцэтгэлийн зорилтыг хэрэгжүүлэх 1.7.1.17 –р арга хэмжээ 

Барилга, хот байгуулалтын сайдын 2017 оны 195 дугаар тушаалаар батлагдсан 



Байгууллагын бүтэн жилийн гүйцэтгэлийн тайлан : Нэр: Газрын  харилцаа, барилга, хот байгуулалтын газар 

нэр, дугаар “Барилгын ажлын аюулгуй ажиллагааны үлгэрчилсэн журмыг үндэслэн Барилгын тухай 
хуулийн 35.1.5 дахь заалт “Барилгын ажлын аюулгүй ажиллагааны журам батлах, 
хэрэгжилтийг хангах”-ын хэрэгжилтийг хангаж ажиллах. 

Төлөвлөлтийн 
уялдаа:  

Барилга, хот байгуулалтын сайдын 2017 оны 195 дугаар тушаал, 
Барилгын тухай хуулийн 35.1.5 дахь заалт, АЗД-ын БХБ-ын сайдтай 

байгуулсан гэрээ. АЗД-ын 2017-2020 оны үйл ажиллагааны хөтөлбөр 

Гүйцэтгэлийн 
шалгуур 
үзүүлэлт 

Хэрэгжих хугацаа Сар 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Шаардагдах хөрөнгө Баригдах барилга бүрт Барилгын ажлын талбайн зохион байгуулалтын 
зургийг хийлгэж баталгаажуулсан байх, өргөх механзмын аюулгүй 
ажиллагааны зааварчлагыг өгсөн байх. Аюулгүй ажиллагааг хангахад 
шаардагдах төсвийг барилгын гүйцэтгэгч компани  гаргасан байх,  
хөдөлмөрийн аюулгүй ажиллагааг хариуцах инженер техникийн ажилтан 
томилогдсон байх 

Суурь түвшин  Барилгын аюулгуй ажиллагааны үлгэрчилсэн журам батлагдсан.  

Шалгуур үзүүлэлт Барилгын талбайд үйлдвэрлэлийн осол гараагүй байх. 

Хүрэх түвшин Эхний хагас жилд:  

Шинээр эхлэх барилгад журмын хэрэгжилтийг шалгаж зөрчилгүй эхлүүлэх. 

Жилийн эцэст:  

Тухайн жилд баригдсан барилга байгууламжуудад журмын хэрэгжилт 
хангагдсан байх. 

Арга 
хэмжээний 
хэрэгжилт 

Хэрэгжилт Барилгын ажил эхлүүлэх, үргэлжлүүлэх зөвшөөрөл олгосон 65 иргэн, 

хуулийн этгээдэд Шадар сайд, Барилга, хот байгуулалтын сайд, 
Хөдөлмөрийн сайдын 2015 оны 82, 141, 123 тоот тушаалаар баталсан 
“Барилгын ажилд хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуйн шаардлага 
хангах нийтлэг журам”-ыг танилцуулж, баталгаажуулсан. 

Зарцуулсан хөрөнгө  

Хүрсэн түвшин 2019.08.14-2019.08.16-ны өдрүүдэд Мэргэжлийн хяналтын газартай 
хамтран барилгын ажил нь явагдаж 47 иргэн, хуулийн этгээдийн барилгын 

талбайд хяналт шалгалтыг гүйцэтгэж ажилласан. 

Төсвийн шууд захирагчийн үнэлгээ  

Гүйцэтгэлийн зорилт №...-ийн үр дүн: ........................................................................................................ 

№ Үр дүнгийн шалгуур үзүүлэлт  
Хэмжих 

нэгж 

Суурь 
түвшин 

Хүрэх түвшин / Үр дүнгийн үзүүлэлт 

Өмнөх 
улирал 

Жилийн эцэст 

Төл. Гүй. 

1. Үр дүнгийн үзүүлэлт №1.7.1.17 ..... ..... Шадар сайд, Барилга, хот 
байгуулалтын сайд, 
Хөдөлмөрийн сайдын 
2015 оны 82, 141, 123 
тоот тушаалаар баталсан 
“Барилгын ажилд 
хөдөлмөрийн аюулгүй 
байдал, эрүүл ахуйн 
шаардлага хангах нийтлэг 
журам” 

Мэргэжлийн хяналтын 
газартай хамтран 
барилгын ажил нь явагдаж 
47 иргэн, хуулийн 

этгээдийн барилгын 
талбайд хяналт шалгалтыг 
гүйцэтгэж ажилласан. 

2. Үр дүнгийн үзүүлэлт №..... ..... ..... 

... ........................................................... ..... ..... 

 

№ 1.7.1.18 Зорилтыг хэрэгжүүлэх арга хэмжээ, шалгуур үзүүлэлт, хүрэх түвшин 

Арга 
хэмжээний 
нэр, дугаар 

Гүйцэтгэлийн зорилтыг хэрэгжүүлэх -1.7.1.18-р арга хэмжээ 

Барилгын тухай хуулийн 33 дугаар зүйлийн 33.1.11 дэх заалт батлагдсан “Барилгын 
материалын туршилт, шинжилгээ судалгааны ажил эрхлэх нэгдсэн лабораторийн 
дүрэм”-ийг орон нутгийн барилгын материалын лабораторийн онцлогт тохируулан 
шинэчлэн боловсруулж, батлуулан, хэрэгжилтийг хангуулж ажиллах. 

Төлөвлөлтийн 
уялдаа:  

Барилгын тухай хуулийн 33 дугаар зүйлийн 33.1.11 дэх заалт, АЗД-

ын 2017-2020 оны үйл ажиллагааны хөтөлбөр, АЗД-ын БХБ-ын сайдтай 



Байгууллагын бүтэн жилийн гүйцэтгэлийн тайлан : Нэр: Газрын  харилцаа, барилга, хот байгуулалтын газар 

байгуулсан гэрээ. 

Гүйцэтгэлийн 
шалгуур 
үзүүлэлт 

Хэрэгжих хугацаа Сар 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Шаардагдах хөрөнгө Тус аймагт үйл ажиллагаа явуулж буй итгэмжлэгдсэн лабораториудын 
дүрмийн шинэчлэлд хяналт тавин ажиллах. 

Суурь түвшин  Тус аймагт итгэмжлэгдсэн лаборатори 2 ажиллаж байна. 

Шалгуур үзүүлэлт Дархан-Уул  аймагт ажиллаж буй итгэмжлэгдсэн лабораториуд дүрмээ 
шинэчлэн батлуулсан байна. 

Хүрэх түвшин Эхний хагас жилд:  

Итгэмжлэгдсэн лабораториудтай хамтран ажиллах. 

Жилийн эцэст:  

“Барилгын материалын туршилт, шинжилгээ судалгааны ажил 
эрхлэх нэгдсэн лабораторийн дүрэм”-ийн дагуу орон нутгийн 
барилгын материалын лабораториуд дүрмээ шинэчлэн батласан 
байна. 

Арга 
хэмжээний 
хэрэгжилт 

Хэрэгжилт Аймгийн ГХБХБГазар өөрсдийн лабораторигүй учир аймагт ажиллаж байгаа 
итгэмжлэгдсэн 2 лабораторитой хамтран ажилладаг. 

- Дархан-Уул аймагт улсын  итгэмжлэгдсэн 2, хувийн хэвшлийн 4 
лаборатори ажиллаж байна. ШУТИС –ийн лаборатори нь 2019 оны 
эхний хагас жилийн байдлаар 12 ААНБ-ын хүсэлтээр 5 нэр төрлийн 
бүтээгдэхүүнд 19 шинжилгээ хийж  дүгнэлт гаргасан байна. Харин 
Төмөрлөгийн үйлдвэр нь дотоодын үйлдвэрлэж буй 6 нэр төрлийн 
бүтээгдэхүүнээс 13 үзүүлэлтээр 6592 удаагийн дээж аван сорилт 
шинжилгээ хийгдсэн байна. 

- Дархан-Уул аймагт улсын  итгэмжлэгдсэн 2, хувийн хэвшлийн 4 
лаборатори ажиллаж байна. ШУТИС –ийн лаборатори нь 2019 оны 
байдлаар 26 ААНБ-ын хүсэлтээр 10 нэр төрлийн бүтээгдэхүүнд 60 

шинжилгээ хийж  дүгнэлт гаргасан байна. Харин Төмөрлөгийн үйлдвэр 
нь дотоодын үйлдвэрлэж буй 6 нэр төрлийн бүтээгдэхүүнээс 13 
үзүүлэлтээр 9511 удаагийн дээж аван сорилт шинжилгээ хийгдсэн 
байна. 

Зарцуулсан хөрөнгө Лабораторийн мэдээг хагас болон жилийн эцсээр өссөн дүнгээр хүлээж 
авдаг. 

Хүрсэн түвшин 2 удаагийн мэдээг хүлээн авч БХТөвд хүргүүлсэн. 

Төсвийн шууд захирагчийн 
үнэлгээ Хангалттай, Хангалтгүй үнэлгээний аль нэгийг сонгоно уу. 

 

Гүйцэтгэлийн зорилт № 1.7.1.18-ийн үр дүн: ................................................................................................ 

№ Үр дүнгийн шалгуур үзүүлэлт  
Хэмжих 

нэгж 

Суурь түвшин Хүрэх түвшин / Үр дүнгийн үзүүлэлт 

Өмнөх улирал 
Хагас жилд Жилийн эцэст 

Төл. Гүй. Төл. Гүй. 

1. Үр дүнгийн үзүүлэлт №..... Дээжийн 
тоо 

2018 онд 

Дархан-Уул 
аймагт 
1080м2 

талбай, 40 
градус, 7 

баллын газар 
хөдлөлтөнд 
тэсвэртэй,  3 
давхар албан 
тасалгаатай 
1,176.0 сая 
төгрөгийн 

өртөг бүхий 
Барилгын 

материалын 
лаборатори 
байгуулах 

..... Дархан-Уул 
аймагт улсын  
итгэмжлэгдсэн 

2, хувийн 
хэвшлийн 4 
лаборатори 

ажиллаж байна. 
ШУТИС –ийн 

лаборатори нь 
2019 оны эхний 
хагас жилийн 
байдлаар 12 

ААНБ-ын 
хүсэлтээр 5 нэр 

төрлийн 
бүтээгдэхүүнд 
19 шинжилгээ 
хийж  дүгнэлт 

..... Дархан-Уул 
аймагт улсын  
итгэмжлэгдсэн 

2, хувийн 
хэвшлийн 4 
лаборатори 

ажиллаж байна. 
ШУТИС –ийн 

лаборатори нь 
2019 оны 

байдлаар 26 

ААНБ-ын 
хүсэлтээр 10 

нэр төрлийн 
бүтээгдэхүүнд 
60 шинжилгээ 
хийж  дүгнэлт 

гаргасан байна. 



Байгууллагын бүтэн жилийн гүйцэтгэлийн тайлан : Нэр: Газрын  харилцаа, барилга, хот байгуулалтын газар 

санал 
хүргүүлсэн. 

Төсөвт 
суугдаагүй 

тул ШУТИС-
ийн барилгын 
материалын 
лаборатори 

болон 
Дарханы 

төмөрлөгийн 
үйлдвэрийн 

дэргэдэх 
лабораториуд 

мэдээг 
нэгтгэн 

хүргүүлсэн. 

гаргасан байна. 
Харин 

Төмөрлөгийн 
үйлдвэр нь 
дотоодын 

үйлдвэрлэж буй 
6 нэр төрлийн 

бүтээгдэхүүнээс 
13 үзүүлэлтээр 
6592 удаагийн 

дээж аван 
сорилт 

шинжилгээ 
хийгдсэн байна. 

Харин 
Төмөрлөгийн 
үйлдвэр нь 
дотоодын 

үйлдвэрлэж буй 
6 нэр төрлийн 

бүтээгдэхүүнээс 
13 үзүүлэлтээр 
9511 удаагийн 

дээж аван 
сорилт 

шинжилгээ 
хийгдсэн байна. 

 

№ 1.7.1.19 Зорилтыг хэрэгжүүлэх арга хэмжээ, шалгуур үзүүлэлт, хүрэх түвшин 

Арга 
хэмжээний 
нэр, дугаар 

Гүйцэтгэлийн зорилтыг хэрэгжүүлэх 1.7.1.19-р арга хэмжээ  

Улсын төсвийн хөрөнгө оруулалтаар орон нутагт хэрэгжүүлж байгаа хөрөнгө 
оруулалтын төсөл арга хэмжээний захиалагчийн хяналтыг хамтран хэрэгжүүлэх 

Төлөвлөлтийн 
уялдаа:  

Засгийн газрын 2017 оны 170-р тогтоол, , АЗД-ын 2017-2020 оны үйл 

ажиллагааны хөтөлбөр, АЗД-ын БХБ-ын сайдтай байгуулсан гэрээ. 

Гүйцэтгэлийн 
шалгуур 
үзүүлэлт 

Хэрэгжих хугацаа Сар 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Шаардагдах хөрөнгө Улсын болон орон нутгийн хөрөнгө оруулалтаар баригдах барилга 
байгууламжуудад гэрээний үндсэн дээр захиалагчийн техникийн хяналт 
гүйцэтгэх. 

Суурь түвшин ГХБХБГ 2018 онд 4 барилга объектод захиалагчийн техникийн хяналт 
гүйцэтгэсэн 

Шалгуур үзүүлэлт Барилгын захиалагчийн дүрмийг хэргэжүүлж ажиллах 

Хүрэх түвшин Эхний хагас жилд: 

Он дамжин баригдаж байгаа болон шинээр эхлэх барилга 
байгууламжуудад  Барилгын захиалагчийн хяналт гүйцэтгэх гэрээ 
байгуулах. 

 Барилга байгууламжид өдөр тутмын техникийн хяналт гүйцэтгэх. 

Жилийн эцэст:  

2020 оны Барилгын захиалагчийн хяналтын тайлан гаргаж дүгнэх. 

Арга 
хэмжээний 
хэрэгжилт 

Хэрэгжилт - Дархан сумын 10,11-р багт 161.5 сая төгрөг төсөвтэй, хороолол 
доторх үерийн усны сувгийн ажилд “Бор божуу” ХХК шалгарч 
барилга угсралтын ажлыг 2019.08.08 өдөр эхэлсэн. Нийт ажлын 
гүйцэтгэл 60% 

- Дархан сумын 6.7 багийн гэр хороололд инженерийн шугам 
сүлжээнд холбох ажилд “Эс энд Эй” Трейд ХХК шалгарч нийт 
санхүүжилт 7963 сая төгрөг хөрөнгө оруулалтаар 2019.09.20 
өдрөөс ажлын эхлүүлээд байна. Гүйцэтгэл 25% 

- Дархан сум, 24-р цэцэрлэгийн 100 ортой хүүхдийн өргөтгөлийн 
барилга Гүйцэтгэл – 100% / Төсөвт өртөг – 600,0 сая төг /  

- Хонгор сумын шинээр 150 ортой хүүхдийн цэцэрлэгийн барилга. 
Гүйцэтгэл – 25% / Төсөвт өртөг – 1 452,1 сая төг/ 

- Дархан сум, 6-р цэцэрлэгийн 100 ортой хүүхдийн өргөтгөлийн 
барилга. Гүйцэтгэл – 90% / Төсөвт өртөг – 1 047,6 сая төг /  

- Дархан сум 8-р баг 12-р сургуулийн дээвэр засвар. Гүйцэтгэл 
100% / төсөв 89 сая төг /  

- Дархан сум, 13-р цэцэрлэгийн 100 ортой хүүхдийн өргөтгөлийн 
барилга. Барилга ашиглалтад оруулах комиссыг  зохион байгуулж 
ашиглалтад оруулсан./ Төсөвт өртөг – 962,09 сая төг / 

- Дархан сум, 5-р багт Ахмадын геронтологийн төвийн барилга. 
Гүйцэтгэл – 75% / Төсөвт өртөг – 1 517, 9 сая төг /  

- 2200 хүний суудалтай спорт цогцолборын барилга 80%.  
- Дархан сум, 3-р багт Түвшин холбоо өрхийн эмнэлэгийн 

өргөтгөлийн барилга. Өрхийн эмнэлэгийн барилга байгууламжийг 



Байгууллагын бүтэн жилийн гүйцэтгэлийн тайлан : Нэр: Газрын  харилцаа, барилга, хот байгуулалтын газар 

ашиглалтад оруулах ажлыг зохион байгуулж үүрэг даалгаврын 
биелэлтээр ашиглалтад оруулсан. 

Зарцуулсан хөрөнгө  

Хүрсэн түвшин Захиалагч хяналт хэрэгжүүлсэн 10 барилга байгууламжаас 4 барилга 
байгууламж ашиглалтад орсон.  

3 барилга байгууламж гэрээний дагуу он дамжиж, 3 барилга байгууламж 
нь тендер шалгаруулалт оройтож хүйтний улиралд барилга усгралтын 
ажлыг үргэлжлүүлэх боломжгүй болсон.  

Төсвийн шууд захирагчийн 
үнэлгээ Хангалттай, Хангалтгүй үнэлгээний аль нэгийг сонгоно уу. 

Гүйцэтгэлийн зорилт №1.7.1.19 -ийн үр дүн: Улсын төсвийн хөрөнгө оруулалтаар орон нутагт 
хэрэгжүүлж байгаа хөрөнгө оруулалтын төсөл арга хэмжээний захиалагчийн хяналтыг хамтран 
хэрэгжүүлэх 

№ Үр дүнгийн шалгуур үзүүлэлт  
Хэмжих 

нэгж 

Суурь 
түвшин 

Хүрэх түвшин / Үр дүнгийн үзүүлэлт 

Өмнөх 
улирал 

Хагас жилд Жилийн эцэст 

Төл. Гүй. Төл. Гүй. 

1. Үр дүнгийн үзүүлэлт №1.7.1.19 ..... ..... ..... ..... Барилгын 
захиалагчийн 
хяналт 
гүйцэтгэх 
гэрээний 
гүйцэтгэх 

4 барилга 
байгууламж 
ашиглалтад 
орсон  

 

№ 1.7.1.20 Зорилтыг хэрэгжүүлэх арга хэмжээ, шалгуур үзүүлэлт, хүрэх түвшин 

Арга 
хэмжээний 
нэр, дугаар 

Гүйцэтгэлийн зорилтыг хэрэгжүүлэх 1.7.1.20-р арга хэмжээ  

Барилгын үйл ажиллагаанд барилга байгууламжийн норм, нормативын баримт бичгийг 
мөрдуүлэх, сурталчлах, сургалт зохион байгуулах ажилд дэмжлэг үзүүлэх, хамтран 
ажиллах. 

Төлөвлөлтийн 
уялдаа:  

Барилгын тухай хууль, Хот байгуулалтын тухай хууль, Барилгын 
“Норматив баримт бичгийн шинэчисэн тогтолцоо” цомог, БХТ-ийн “Сургалт 

судалгааны хэлтэс”-ийн 2019 оны төлөвлөгөө, , АЗД-ын 2017-2020 оны үйл 

ажиллагааны хөтөлбөр, АЗД-ын БХБ-ын сайдтай байгуулсан гэрээ 

Гүйцэтгэлийн 
шалгуур 
үзүүлэлт 

Хэрэгжих хугацаа Сар 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Шаардагдах хөрөнгө Шинээр батлагдсан барилгын норм дүрмийг сурталчлах,  норм дүрмийн 
хэрэгжилтэд хяналт тавих, сургалтын байгууллагуудад мэргэжил арга зүйн 
дэмжлэг үзүүлж хамтран ажиллах 

Суурь түвшин  Хууль эрх зүйн орчин бүрдсэн 

Шалгуур үзүүлэлт Барилгын мэргэжилтэй ажилчид, ИТА-уудын мэдлэг чадвар дээшлэх, 
Барилга байгууламжуудад Норм дүрмийн хэрэгжилт хангагдаж байх 

Хүрэх түвшин Эхний хагас жилд:  

БХТ-ийн “Сургалт судалгааны хэлтэс”-ийн 2019 оны төлөвлөгөөнд санал 
хүргүүлэх. 

Орон нутагт хэрэгжүүлэх ажлын төлөвлөгөө боловсруулах. 

Жилийн эцэст:  

 Орон нутагт хэрэгжүүлэх ажлын төлөвлөгөөний биелэлтийг хангаж тайлан 
гаргах. 

Арга 
хэмжээний 
хэрэгжилт 

Хэрэгжилт Барилгын үйлдвэрлэлийн зохион байгуулалт БНбД14-01-09 хэрэгжүүлж 
барилга байгууламжийн эхлэх зөвшөөрөл хүссэн  65 барилгын талбайн 
зохион байгуулалтын зураг хийгдэж холбогдох байгууллагаар батлуулсан.  

Барилгын аюулгүй ажиллагааны дүрэм, БНбД12-03-04, БНбД 12-04-06 
дагуу баригдаж байгаа объектод 2 удаа үзлэг шалгалт явуулсан.  

Орон сууцны барилга ашиглалтын шаардлага хангахгүй болохыг батлах 
аргачлалын дагуу хуучин брак байруудад үзлэг шалгалт хийж улсын 
байцаагчаар дүгнэлт гаргуулсан.  



Байгууллагын бүтэн жилийн гүйцэтгэлийн тайлан : Нэр: Газрын  харилцаа, барилга, хот байгуулалтын газар 

Хот байгуулалтын баримт бичиг боловсруулах зөвшөөрөлцөх экспертиз 
хийх дүрмийг хэрэгжүүлж тус аймгийн 7 баллын газар хөдлөлтийн бүсд 
баригдах бүх барилга байгууламжийн зураг төсөлд магадлал хийлгэсэн.  

Зарцуулсан хөрөнгө  

Хүрсэн түвшин Барилга угсралтын үйл ажиллагаа явуулж байсан 45 иргэн, хуулийн 

этгээдийн барилгын талбайд хяналт шалгалтыг хэрэгжүүлж ажилласан.  

Барилгын 25 загвар зураг, ажлын зургийг инженерийн байгуулагуудтай 

хамтран баталгаажуулсан. 

Төсвийн шууд захирагчийн 
үнэлгээ Хангалттай, Хангалтгүй үнэлгээний аль нэгийг сонгоно уу. 

Гүйцэтгэлийн зорилт №...-ийн үр дүн: ........................................................................................................ 

№ Үр дүнгийн шалгуур үзүүлэлт  
Хэмжих 

нэгж 

Суурь 
түвшин 

Хүрэх түвшин / Үр дүнгийн үзүүлэлт 

Өмнөх 
улирал 

Жилийн эцэст 

Төл. Гүй. 

1. Үр дүнгийн үзүүлэлт №.1.7.1.20 ..... ..... Барилгын мэргэжилтэй 
ажилчид, ИТА-уудын 
мэдлэг чадвар дээшлэх, 
Барилга 
байгууламжуудад Норм 
дүрмийн хэрэгжилт 
хангагдаж байх.  

Барилга угсралтын үйл 
ажиллагаа явуулж байсан 
45 иргэн, хуулийн 

этгээдийн барилгын 
талбайд хяналт шалгалтыг 
хэрэгжүүлж ажилласан.  

Барилгын 25 загвар зураг, 

ажлын зургийг инженерийн 
байгуулагуудтай хамтран 
баталгаажуулсан. 

2. Үр дүнгийн үзүүлэлт №..... ..... ..... 

    

 

№ 1.7.1.21 Зорилтыг хэрэгжүүлэх арга хэмжээ, шалгуур үзүүлэлт, хүрэх түвшин 

Арга 
хэмжээний 
нэр, дугаар 

Гүйцэтгэлийн зорилтыг хэрэгжүүлэх 1.7.1.21-р  арга хэмжээ  

Барилгын ажил тур зогсох хугацаанд барилга байгууламжийн чанар, аюулгүй байдлыг 
хангах, барилгын бурэлдэхүүн хэсгийг эвдэрч гэмтэхээс хамгаалах, барилгын ажлыг 
үргэлжлүүлэх нөхцөл бүрдүүлэх үүднээс аймгийн мэргэжлийн хяналтын 
байгууллагатай хамтран үзлэг шалгалт тогтмол зохион байгуүлах 

Төлөвлөлтийн 
уялдаа:  

Барилгын тухай хуулийн 41-р зүйл, БХБ-ын сайдын 2019 оны 27  тоот 
албан даалгавар. /БНбД 52-02-05/, /БНбД 12-03-04/, АЗД-ын 2017-2020 
оны үйл ажиллагааны хөтөлбөр,  АЗД-ын БХБ-ын сайдтай байгуулсан 
гэрээ 

Гүйцэтгэлийн 
шалгуур 
үзүүлэлт 

Хэрэгжих хугацаа Сар 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Шаардагдах хөрөнгө     Барилгын ажил нь 7 сараас дээш хугацаагаар зогсох барилгын 
хамгаалалтын горимд шилжүүлэх. 

    Өвлийн улиралд хийгдэж буй барилгын ажилд МХГ-тай хамтарсан үзлэг 
шалгалт явуулж болзошгүй осол аваараас урьдчилан сэргийлэх 

Суурь түвшин Хууль эрх зүйн орчин бүрдсэн. 

Шалгуур үзүүлэлт БХБС-ын албан даалгавар хэрэгжиж байх 

Хүрэх түвшин Эхний хагас жилд:  

Хамтарсан үзлэг шалгалт явуулах, хамгаалалтын горимд шилжиж 
болзошгүй баригуудын судалгаа гаргах. 

Жилийн эцэст:  

Зарим барилгыг хамгаалалтын горимд шилжүүлэх, өвлийн горимоор 
ажиллах барилгуудад МХГ-тай хамтарсан шалгалтыг тогтмол хийж байх. 

Арга 
хэмжээний 
хэрэгжилт 

Хэрэгжилт Барилгын ажил нь зоорийн давхар болон 1-6 давхар хүртэл баригдаж 
зогссон 13 барилга байгууламж байна. Эдгээр барилгуудад Барилгын 
тухай хуулийн дагуу  хамгаалалтын горимд шилжүүлэх тухай албан 
бичгийг хүргүүлсэн. 

Зарцуулсан хөрөнгө  



Байгууллагын бүтэн жилийн гүйцэтгэлийн тайлан : Нэр: Газрын  харилцаа, барилга, хот байгуулалтын газар 

Хүрсэн түвшин Барилга угсралтын үеийн хөдөлмөр хамгааллын аюулгүй ажиллагааг 
хангуулах хяналт шалгалтыг Аймгийн Мэргэжлийн хяналтын газартай 
хамтран 2019 оны 8-р сард 54 иргэн хуулийн этгээдийн барилга 

байгууламжид барилга угсралтын явцад нь барилгын талбайн хөдөлмөр 
хамгаалал хангуулж ажилласан. 

Төсвийн шууд захирагчийн 
үнэлгээ Хангалттай, Хангалтгүй үнэлгээний аль нэгийг сонгоно уу. 

Гүйцэтгэлийн зорилт №...-ийн үр дүн: ........................................................................................................ 

№ Үр дүнгийн шалгуур үзүүлэлт  
Хэмжих 

нэгж 

Суурь 
түвшин 

Хүрэх түвшин / Үр дүнгийн үзүүлэлт 

Өмнөх 
улирал 

Жилийн эцэст 

Төл. Гүй. 

1. Үр дүнгийн үзүүлэлт №1.7.1.21 ..... ..... Барилгын ажил тур 
зогсох хугацаанд 
барилга 
байгууламжийн чанар, 
аюулгүй байдлыг 
хангах, барилгын 
бурэлдэхүүн хэсгийг 
эвдэрч гэмтэхээс 
хамгаалах, барилгын 
ажлыг үргэлжлүүлэх 
нөхцөл бүрдүүлэх 
үүднээс аймгийн 
мэргэжлийн хяналтын 
байгууллагатай 
хамтран үзлэг шалгалт 
тогтмол зохион 
байгуүлах 

Барилга угсралтын үеийн 
хөдөлмөр хамгааллын 
аюулгүй ажиллагааг 
хангуулах хяналт 
шалгалтыг Аймгийн 
Мэргэжлийн хяналтын 
газартай хамтран 2019 
оны 8-р сард 54 иргэн 

хуулийн этгээдийн барилга 
байгууламжид барилга 
угсралтын явцад нь 
барилгын талбайн 
хөдөлмөр хамгаалал 
хангуулж ажилласан. 

2. Үр дүнгийн үзүүлэлт №..... ..... ..... 

... ........................................................... ..... ..... 

 

№ 1.7.1.22 Зорилтыг хэрэгжүүлэх арга хэмжээ, шалгуур үзүүлэлт, хүрэх түвшин 

Арга 
хэмжээний 
нэр, дугаар 

Гүйцэтгэлийн зорилтыг хэрэгжүүлэх 1.7.1.22-р арга хэмжээ  

Орон сууцны тухай тухай хуулийн 8 дугаар зүйлд заасан заалтыг хэрэгжүүлэх. 

Төлөвлөлтийн 
уялдаа:  

Орон сууцны тухай тухай хуулийн 8 дугаар зүйл,  АЗД-ын 2017-2020 

оны үйл ажиллагааны хөтөлбөр,  АЗД-ын БХБ-ын сайдтай байгуулсан 
гэрээ 

Гүйцэтгэлийн 
шалгуур 
үзүүлэлт 

Хэрэгжих хугацаа Сар 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Шаардагдах хөрөнгө 2019 оны газар зохион байгуулалтын төлөвөлгөөнд орон сууцны 
зориулалтаар газар олгох. Орон сууцны хорооллын ерөнхий төлөвлөгөө 
боловсруулах ,батлах, орон суцны мэдээллийн санг үүсгэх хөтлөх, Орон 
сууцны хөтөлбөр хэрэгжүүлэх. 

Суурь түвшин Орон сууцны дэд хөтөлбөр хэрэгжиж байгаа. 2018 онд 300 гаруй айлын 
орон сууц барьж ашиглалтад оруулсан. 

Шалгуур үзүүлэлт Орон сууцны тухай тухай хуулийн 8 дугаар зүйлийн хэрэгжилт 
хангагдана. 

Хүрэх түвшин Эхний хагас жилд:  

2019 оны газар зохион байгуулалтын төлөвөлгөөнд орон сууцны 
зориулалтаар газар олгохасуудлыг тусгуулах. 

 Орон сууц барих иргэдиыг мэргэжил арга зүйгээр хангаж  дэмжин 
ажиллах. 

Жилийн эцэст:  

 Шинээр баригдсан орон сууцүүдыг ашиглалтад оруулах. Орон сууцны дэд 
хөтөлбөррийн тайлан гаргах. 

Арга Хэрэгжилт Орон сууц дэд хөтөлбөрийн хүрээнд Дархан-Уул аймагт 2012-2018 
онуудад 148,3 тэрбум төгрөгний өртөгтэйгээр 3376 айлын орон сууц 



Байгууллагын бүтэн жилийн гүйцэтгэлийн тайлан : Нэр: Газрын  харилцаа, барилга, хот байгуулалтын газар 

хэмжээний 
хэрэгжилт 

ашиглалтад орсон. 
2019 оны байдлаар 8 байршилд 520 айлын орон сууц ашиглалтад орсон. 

Мөн 5 байршилд 499 айлын орон сууцны барилга угсралтын ажил явагдаж 
байна. Тухайлбал: 
 Баян бридж ХХК-ны 70 айл 
 Хүслийн хотхон 5-р ээлж – 54 айл 
 Иргэн Д.Баярсайхан – 80 айл 
 Төрийн албан хаагчдын – 216 айл  
 “Өгөөж чанар” ХХК-ний 79 айл 

Зарцуулсан хөрөнгө Зарцуулсан мөнгөн дүн, санхүүжилтийн эх үүсвэрийг бичнэ үү. 

Хүрсэн түвшин 2019 оны байдлаар 8 байршилд 520 айлын орон сууц ашиглалтад орсон 

Төсвийн шууд захирагчийн үнэлгээ  

Гүйцэтгэлийн зорилт №...-ийн үр дүн: ........................................................................................................ 

№ Үр дүнгийн шалгуур үзүүлэлт  
Хэмжих 

нэгж 

Суурь 
түвшин 

Хүрэх түвшин / Үр дүнгийн үзүүлэлт 

Өмнөх 
улирал 

Жилийн эцэст 

Төл. Гүй. 

1. Үр дүнгийн үзүүлэлт №1.7.1.22 ..... ..... Орон сууцны дэд 
хөтөлбөр хэрэгжих 

2019 онд 8 байршилд 520 
айлын орон сууц 
ашиглалтад орсон 

2. Үр дүнгийн үзүүлэлт №..... ..... ..... 

... ........................................................... ..... ..... 

 

№ 1.7.1.23 Зорилтыг хэрэгжүүлэх арга хэмжээ, шалгуур үзүүлэлт, хүрэх түвшин 

Арга 
хэмжээний 
нэр, дугаар 

Гүйцэтгэлийн зорилтыг хэрэгжүүлэх 1.7.1.23-р арга хэмжээ  

“Түрээсийн орон сууц” хөтөлбөрийг хзрэгжүүлэх 

Төлөвлөлтийн 
уялдаа:  

ЗГ-ын 2015 оны 248-р тогтоол, ,  АЗД-ын 2017-2020 оны үйл ажиллагааны 

хөтөлбөр,  АЗД-ын БХБ-ын сайдтай байгуулсан гэрээ 

Гүйцэтгэлийн 
шалгуур 
үзүүлэлт 

Хэрэгжих хугацаа Сар 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Шаардагдах хөрөнгө Түрээсийн орон сууцны сан бүрдүүлэхэд анхаарч ажиллах. 

Суурь түвшин Өнөөдрийн байдлаар тус аймагт 155 айл түрээсийн орон сууцад амьдарч 
байна. 

Шалгуур үзүүлэлт  Түрээсийн орон сууц” хөтөлбөрийг хзрэгжилт хангагдана 

Хүрэх түвшин Эхний хагас жилд:  

Санал боловсруулах 

Жилийн эцэст:  

Тайлан гаргах 

Арга 
хэмжээний 
хэрэгжилт 

Хэрэгжилт Дархан-Уул аймагт өнөөдрийн байдлаар 155 айл түрээсийн орон 
сууцанд амьдарч байна. 2014 оноос хойш түрээсийн орон сууц барих 
зорилгоор Дархан сумын 13-р багийн 10, 30-р хороололд 3  байрлалд   
нийт 7500м2 газрыг олгосон. 

Дархан сумын 13-р баг, 10-р хороололд 250 оюутны түрээсийн байр 
барилгын ажил үргэлжлүүлэх зөвшөөрлөө авч барилга угсралтын ажлаа 
явуулж байна. Мөн шинээр баригдсан Парк таун хотхон, Хүслийн хотхон, 
Их сургуулийн гудамж /14,16-р баг/-уудад 310  айл өрх түрээсийн 
хэлбэрээр амьдарч байна. 

Дархан сумын үндсэн тосгоны дахин төлөвлөлтийг хийх ажлын хүрээнд 60 
айлын 5 давхар барилга ашиглалтад орж зорилтот бүлгийн 10 айл өрхийг 
тус байранд хямд түрээсээр оруулаад байна. 

Зарцуулсан хөрөнгө Зарцуулсан мөнгөн дүн, санхүүжилтийн эх үүсвэрийг бичнэ үү. 

Хүрсэн түвшин “Түрээсийн орон сууц”-ны хөтөлбөрийн хүрээнд сонгон шалгаруулалтад 
тэнцсэн зорилтод бүлгийн  нийт 165 айл өрх хамрагдаад байна. 

Төсвийн шууд захирагчийн 
үнэлгээ Хангалттай, Хангалтгүй үнэлгээний аль нэгийг сонгоно уу. 



Байгууллагын бүтэн жилийн гүйцэтгэлийн тайлан : Нэр: Газрын  харилцаа, барилга, хот байгуулалтын газар 

Гүйцэтгэлийн зорилт №...-ийн үр дүн: ........................................................................................................ 

№ Үр дүнгийн шалгуур үзүүлэлт  
Хэмжих 

нэгж 

Суурь 
түвшин 

Хүрэх түвшин / Үр дүнгийн үзүүлэлт 

Өмнөх 
улирал 

Жилийн эцэст 

Төл. Гүй. 

1. Үр дүнгийн үзүүлэлт №1.7.1.23 ..... ..... “Түрээсийн орон сууц”-ны 
хөтөлбөр хэрэгжих 

“Түрээсийн орон сууц”-ны 
хөтөлбөрийн хүрээнд 
сонгон шалгаруулалтад 
тэнцсэн зорилтод бүлгийн  
нийт 165 айл өрх 
хамрагдаад байна. 

2. Үр дүнгийн үзүүлэлт №..... ..... ..... 

... ........................................................... ..... ..... 

 

№ 1.7.1.24 Зорилтыг хэрэгжүүлэх арга хэмжээ, шалгуур үзүүлэлт, хүрэх түвшин 

Арга 
хэмжээний 
нэр, дугаар 

Гүйцэтгэлийн зорилтыг хэрэгжүүлэх 1.7.1.24-р арга хэмжээ  

Салбарт хэрэгжиж байгаа хөтөлбөр, төслийн хэрэгжилтийг хуулийн хугацаанд 
тайлагнах, мэдээ, судалгааг тогтоосон хугацаанд ирүүлэх, мэдээллээр хангах 

Төлөвлөлтийн 
уялдаа:  

АЗД-ын 2017-2020 оны үйл ажиллагааны хөтөлбөр,  АЗД-ын БХБ-ын 
сайдтай байгуулсан гэрээ 

Гүйцэтгэлийн 
шалгуур 
үзүүлэлт 

Хэрэгжих хугацаа Сар 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Шаардагдах хөрөнгө 150 мянган айлын орон сууц хөтөлбөр, Ус үндэсний хөтөлбөр, Газар 
хөдлөлтийн гамшгийн эрсдэлийг бууруулах үндэсний хөтөлбөр, Хөгжлийн 
бэрхшээлтэй иргэдийн эрхийг хамгаалах үндэсний хөтөлбөр, Барилгын 
материалын лабораторийн хяналтыг өргөжүүлэх үндэсний хөтөлбөр 

Суурь түвшин  Хөтөлбөрүүдийн тайланг жил бүр гаргаж хүргүүлдэг 

Шалгуур үзүүлэлт  Хөтөлбөрүүдийн хэрэгжилт хангагдсан байх. 

Хүрэх түвшин Эхний хагас жилд:  

Хөтөлбөрүүдийн хүрээнд тухайн жилд  хийгдэх боломжтой ажлын 
судалгаа гаргах,  хөтөлбөрийг хариуцан хэрэгжүүлэгчтэй хамтран 
ажиллах. 

Жилийн эцэст:  

Хөтөлбөрүүдийн тайланг нэгтгэж  хугацаанд нь холбогдох байгууллагуудад 
хүргүүлэх. 

Арга 
хэмжээний 
хэрэгжилт 

Хэрэгжилт Гүйцэтгэлийн тайланд дараах асуудлыг заавал тусгасан байна.  

- Тухайн арга хэмжээний гүйцэтгэл нь хүрэх түвшин буюу төлөвлөсөн үр дүнд 
хүрсэн эсэх 

- Төлөвлөсөн үр дүнд хүрээгүй бол түүний шалтгаан, нөхцлийг тодорхой 
дурдах 

Зарцуулсан хөрөнгө Зарцуулсан мөнгөн дүн, санхүүжилтийн эх үүсвэрийг бичнэ үү. 

Хүрсэн түвшин Хагас, бүрэн жилд хүрсэн тоон болон чанарын утга 

Төсвийн шууд захирагчийн 
үнэлгээ Хангалттай, Хангалтгүй үнэлгээний аль нэгийг сонгоно уу. 

 

№ 1.7.1.25 Зорилтыг хэрэгжүүлэх арга хэмжээ, шалгуур үзүүлэлт, хүрэх түвшин 

Арга 
хэмжээний 
нэр, дугаар 

Гүйцэтгэлийн зорилтыг хэрэгжүүлэх 1.7.1.25-р арга хэмжээ  

Нийтийн зориулалттай бүх барилга байгууламжуудыг хөгжлийн бэрхшээлтэй хүнд 
хүртээмжтэй байлгах ажлыг тогтмол зохион байгуулж тайлагнах. 
 

Төлөвлөлтийн 
уялдаа:  

Хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдийн эрхийг хамгаалах үндэсний хөтөлбөр, 
АЗД-ын 2017-2020 оны үйл ажиллагааны хөтөлбөр,  АЗД-ын БХБ-ын 
сайдтай байгуулсан гэрээ 

Гүйцэтгэлийн 
шалгуур 
үзүүлэлт 

Хэрэгжих хугацаа Сар 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Шаардагдах хөрөнгө Нийтийн зориулалттай барилга байгууламжуудын орц гарцад шалгалт 
хийж хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэд үйлчлүүлэх боломжтой болгох талаар 
арга хэмжээ зохион байгуулах. 



Байгууллагын бүтэн жилийн гүйцэтгэлийн тайлан : Нэр: Газрын  харилцаа, барилга, хот байгуулалтын газар 

Барилгын зургийн даалгаварт хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэд үйлчлүүлэх 
боломжоор хангаж төлөвлөх талаар тусгуулах. 

Ашиглалтад ож буй барилга байгууламжид налуу шат хийх стандартыг 
хангуулж хүлээн авах 

Суурь түвшин 2017 оноос эхлэн хэрэгжиж байгаа. 

Шалгуур үзүүлэлт Стантарт хэрэгжиж байх 

Хүрэх түвшин Эхний хагас жилд:  

Барилгын зургийн даалгаварт хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэд үйлчлүүлэх 
боломжоор хангаж төлөвлөх талаар тусгуулах. 
Стандандарт хангасан барилгыг ашиглалтад оруулах 

Жилийн эцэст:  

Холбогдох тайлан мэдээг гаргаж хугацаанд нь хүргүүлэх 

Арга 
хэмжээний 
хэрэгжилт 

Хэрэгжилт Засаг даргаар ахлуулан 2018,03,30-ны 01-А/124 тоот захирамжаар 
байгуулагдсан Орон тооны бус салбар зөвлөл 2019,05,02-нд хуралдсан. 
Хуралдаанд Хөгжлийн бэрхшээлтэй хүнд хүртээмжтэй оны шилдэг-ийг 
шалгаруулах  журмын шалгуур үзүүлэлтийг хангах шилдэгүүдийг 
шалгаруулж мөн 2019 онд ХБИ зориулсан зохион байгуулах ажлын 
төсвийг баталлаа. Шалгарсан Гантиг өргөө ХХК-Хүслийн хотхон, Минж 
порперти ХХК-Парк таун хотхоны Хөгжлий бэрхшээлтэй иргэдэд ээлтэй 
орчин бүрдүүлсэн тухай тайланг БХБЯаманд 2019.05.06-ны 306 тоот 
албан бичгээр албажуулан хүргүүллээ. 

2019 онд 14  барилга ашиглалтанд оруулах комисс ажилласнаас 11 
комиссын  бүрэлдэхүүнд ХБИргэдийн төлөөлөл оролцуулж хууль дүрмийн 
шаардлагыг тавьж биелэлтийг хангуулж ажилласан. 

2019 оны эхний хагас жилийн байдлаар 44 барилга байгууламжийн зураг 
төслийн архитектур төлөвлөлтийн даалгаварт ХБИ иргэд үйлчлэх 
үйлчилггээний зориулалтын налуу шат, зориулалтын ариун цэврийн 
өрөөний суултууртай байх шаардагыг тусгаж өгсөн. 

2019 оны жилийн байдлаар 65 барилга байгууламжийн зураг төслийн 
архитектур төлөвлөлтийн даалгаварт ХБИ иргэд үйлчлэх үйлчилгээний 
зориулалтын налуу шат, зориулалтын ариун цэврийн өрөөний суултууртай 
байх шаардагыг тусгаж өгсөн. барилга ашиглалтанд оруулах комисс 
ажилласнаас 11 комиссын  бүрэлдэхүүнд ХБИргэдийн төлөөлөл 
оролцуулж хууль дүрмийн шаардлагыг тавьж биелэлтийг хангуулж 
ажилласан. 

Зарцуулсан хөрөнгө А3 цаас, хэвлэлт 

Хүрсэн түвшин 2019 онд 65 барилга байгууламжинд төлөвлөлтөд ХБИргэдэд үйлчлэх 
орчинг төлөвлөх шаардлага тавьж,  14  барилга ашиглалтанд оруулах 
комисс ажилласнаас 11 комиссын  бүрэлдэхүүнд ХБИргэдийн төлөөлөл 
оролцуулж хууль дүрмийн шаардлагыг тавьж биелэлтийг хангуулж 
ажилласан. 

Төсвийн шууд захирагчийн 
үнэлгээ Хангалттай, Хангалтгүй үнэлгээний аль нэгийг сонгоно уу. 

 

Гүйцэтгэлийн зорилт №1.7.1.25.-ийн үр дүн: 
....................................................................................................... 

№ 
Үр дүнгийн 

шалгуур үзүүлэлт  
Хэмжих 

нэгж 

Суурь түвшин Хүрэх түвшин / Үр дүнгийн үзүүлэлт 

Өмнөх 
улирал 

Хагас жилд Жилийн эцэст 

Төл. Гүй. Төл. Гүй. 

1. Үр дүнгийн 
үзүүлэлт №..... 

Тоо хэмжээ 2017 
оноос 
эхлэн 

хэрэгжиж 
байгаа. 

Барилгын 
зургийн 
даалгаварт 
хөгжлийн 
бэрхшээлтэй 
иргэд 
үйлчлүүлэх 
боломжоор 
хангаж 

2019 оны эхний 
хагас жилийн 
байдлаар 44 
барилга 
байгууламжийн 
зураг төслийн 
архитектур 
төлөвлөлтийн 
даалгаварт ХБИ 
иргэд үйлчлэх 

Холбогдох 
тайлан 
мэдээг 
гаргаж 

хугацаанд 
нь 

хүргүүлэх 

2019 онд 65 
барилга 

байгууламжинд 
төлөвлөлтөд 
ХБИргэдэд 

үйлчлэх орчинг 
төлөвлөх 

шаардлага тавьж,  
14  барилга 

ашиглалтанд 



Байгууллагын бүтэн жилийн гүйцэтгэлийн тайлан : Нэр: Газрын  харилцаа, барилга, хот байгуулалтын газар 

төлөвлөх 
талаар 
тусгуулах. 
Стандандарт 
хангасан 
барилгыг 
ашиглалтад 
оруулах 

үйлчилггээний 
зориулалтын 
налуу шат, 
зориулалтын 
ариун цэврийн 
өрөөний 
суултууртай байх 
шаардагыг тусгаж 
өгсөн. 

оруулах комисс 
ажилласнаас 11 

комиссын  
бүрэлдэхүүнд 
ХБИргэдийн 

төлөөлөл 
оролцуулж хууль 

дүрмийн 
шаардлагыг тавьж 

биелэлтийг 
хангуулж 

ажилласан. 

 

1.8. ХОТ БАЙГУУЛАЛТЫН КАДАСТР 

ГҮЙЦЭТГЭЛИЙН ЗОРИЛТ №1.8.1. Хот байгуулалтын кадастр мэдээллийн сантай болж дүрэм 
журамыг мөрдлөг болгон удирдан зохион байгуулах 

№ 1.8.1.1 Зорилтыг хэрэгжүүлэх арга хэмжээ, шалгуур үзүүлэлт, хүрэх түвшин 

Арга 
хэмжээний 
нэр, дугаар 

Гүйцэтгэлийн зорилтыг хэрэгжүүлэх 1.8.1.2-р арга хэмжээ. 

 Хот байгуулалтын тухай хуулийн 25.6 дахь зүйлд заасан Хот байгуулалт, зураг 
төслийн баримт бичиг боловсруулах, тэдгээрийн хэрэгжүүлэх үндэс болсон Хот 
байгуулалтын кадастрын мэдээллийн сангийн мэдээллийг бүрдүүлэх, удирдан зохион 
байгүулах  

Төлөвлөлтийн 
уялдаа:  

БХБС-ын 2019 оны 36-р тушаал, , 2017-2020 оны АЗД-ын үйл 

ажиллагааны хөтөлбөр, АЗД-ын БХБ-ын сайдтай байгуулсан гэрээ 

Гүйцэтгэлийн 
шалгуур 
үзүүлэлт 

Хэрэгжих хугацаа Сар 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Шаардагдах хөрөнгө Аймгийн хот суурингуудын Барилга байгууламж, зам талбай, ногоон 
байгууламжуудын  өгөгдлийг  тусгай эрхээр программд хандан байршуулж 
байх 

Суурь түвшин Программ хангамж хэвийн ажиллах боломжтой болсон,1 мэргэжилтэн  
тусгай эрхээ авсан. 

Шалгуур үзүүлэлт Дархан-Уул аймгийн барилга байгууламжуудыг  Хот байгуулалт 
кадастрын мэдээллийн санд  оруулах ажил тогтмолжсон байх. 

Хүрэх түвшин Эхний хагас жилд:  

20 барилга байгууламжийг мэдээллийн санд оруулах. 

Жилийн эцэст:  

Жилийн эцэст 50 барилга байгууламжийг мэдээллийн санд оруулсан байх. 

Арга 
хэмжээний 
хэрэгжилт 

Хэрэгжилт - Хот байгуулалт кадастрын мэдээллийн санд жилийн эцсийн 
байдлаар 159 барилгын мэдээлэл оруулж, ногоон байгууламж, 
инженерийн шугам сүлжээний мэдээллүүдийг цаасан байдлаар 
төвлөрүүлсэн.  

- Хот байгуулалтын мэдээллийн санд зөвхөн барилгын 
мэдээлэл оруулах боломжтой байгаа тул ногоон байгууламж, 
инженерийн шугам сүлжээний мэдээлэл оруулаагүй болно. 

Зарцуулсан хөрөнгө Зарцуулсан хөрөнгө байхгүй 

Хүрсэн түвшин Хагас жилд 72 барилгын цаасан баримтаар бүрдүүлж бэлтгэл 
ажил хийгдсэн. 

Бүтэн жилд 159 барилгын мэдээллийг хот байгуулалт 
кадастрын мэдээллийн санд оруулав. 

Төсвийн шууд захирагчийн 
үнэлгээ Хангалттай, Хангалтгүй үнэлгээний аль нэгийг сонгоно уу. 

Гүйцэтгэлийн зорилт №1.8.1-ийн үр дүн: ................................................................................................ 

 

 № 1.8.1.2 Зорилтыг хэрэгжүүлэх арга хэмжээ, шалгуур үзүүлэлт, хүрэх түвшин 

Арга Гүйцэтгэлийн зорилтыг хэрэгжүүлэх 1.8.1.3-р арга хэмжээ  



Байгууллагын бүтэн жилийн гүйцэтгэлийн тайлан : Нэр: Газрын  харилцаа, барилга, хот байгуулалтын газар 

хэмжээний 
нэр, дугаар 

Тухайн нутаг дэвсгэрт байрлах барилга байгууламжийн бүртгэх, паспортжуулах үйл 
ажиллагааг зохион байгуулах, хэрэгжилтийг хангуулж ажиллах 

Төлөвлөлтийн 
уялдаа:  

Барилгын тухай хуулийн 4.1.42, аймгийн “Газар хөдлөлтйн гамшгаас 
урьдчилан сэргийлэх зөвлөл”-ийн 2019 оны төлөвлөгөө, / АЗД-ын 2017-
2020 оны үйл ажиллагааны хөтөлбөр,  АЗД-ын БХБ-ын сайдтай байгуулсан 
гэрээ 

Гүйцэтгэлийн 
шалгуур 
үзүүлэлт 

Хэрэгжих хугацаа Сар 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Шаардагдах хөрөнгө Барилга байгууламжид ашиглалтын гэрчилгээ олгох, паспортжуулах 
журмын төсөлд санал өгөх, Журам батлагдсан нөхцөлд  Аймгийн ЗДТГ-ын 
дэргэдэх Барилга паспортжуулах ажил хариуцсан  зөвлөлийг шинэчлэн 
байгуулах. 2016 оноос хойш баригдсан барилга байгууламжуудад 
ашиглалтын гэрчилгээ олгох паспотжуулах ажлыг хэвийн үргэлжлүүлэх. 

Суурь түвшин Тус аймагт 2016 оноос хойш баригдсан 16 барилгад ашиглалтын гэрчилгээ 
олгоод байна. Хөрөнгө шийдэгдээгүй шалтгаанаар хуучин барилгуудыг 
паспортжуулж эхлээгүй байна. 

Шалгуур үзүүлэлт Барилгын тухай хуулийн 4.1.42 дэх заалтын хэрэгжилт хангагдана. 

Хүрэх түвшин Эхний хагас жилд: Журам батлагдсан нөхцөлд  Аймгийн ЗДТГ-ын 

дэргэдэх Барилга паспортжуулах ажил хариуцсан  зөвлөлийг шинэчлэн 
зохион байгуулж ажлын төлөвлөгөө боловсруулна. 2016 оноос хойш 
баригдсан барилга байгууламжуудад ашиглалтын гэрчилгээ олгох 
паспотжуулах ажлыг үргэлжлүүлнэ. 

Жилийн эцэст: Барилгын паспортжуулалтын ажлыг ахисан түвшинд 

хүргэж тайлан гаргана. 

Арга 
хэмжээний 
хэрэгжилт 

Хэрэгжилт Дархан-Уул аймгийн Засаг даргын 2018 оны 03-р сарын 22-ны өдрийн 01-
А/99 тоот захирамжаар орон нутагт ашиглаж байгаа барилга 
байгууламжийг паспортжуулах ажлын хэсэг байгуулагдсан. Аймгийн Засаг 
даргын орлогчийн 2018.06.19-ны өдрийн 1-10/562 тоот албан тоотоор 
урилга хүргүүлсний дагуу паспортжуулах эрх бүхий тусгай зөвшөөрөлтэй 4 
аж ахуйн нэгж байгууллага үнийн саналыг ирүүлсэн.  

Зарцуулсан хөрөнгө Зарцуулсан мөнгөн дүн, санхүүжилтийн эх үүсвэрийг бичнэ үү. 

Хүрсэн түвшин Нийт 22 барилга байгууламжуудад ашиглалтын гэрчилгээ олгосон. Үүнд: 
• Эмнэлэг-1 
• Нийтийн орон сууц-4 
• Цэцэрлэг-3 
• Үйлдвэрийн барилга -1 
• Цэвэрлэх байгууламж-5 
• Дэд өртөө -9 
• Шашны сургууль-1 
Үйлчилгээний барилга-1  байна. 

Төсвийн шууд захирагчийн 
үнэлгээ Хангалттай, Хангалтгүй үнэлгээний аль нэгийг сонгоно уу. 

 



Байгууллагын бүтэн жилийн гүйцэтгэлийн тайлан : Нэр: Газрын  харилцаа, барилга, хот байгуулалтын газар 

Гүйцэтгэлийн зорилт №...-ийн үр дүн: ........................................................................................................ 

№ Үр дүнгийн шалгуур үзүүлэлт  
Хэмжих 

нэгж 

Суурь 
түвшин 

Хүрэх түвшин / Үр дүнгийн үзүүлэлт 

Өмнөх 
улирал 

Жилийн эцэст 

Төл. Гүй. 

1. Үр дүнгийн үзүүлэлт №..... ..... ..... Тухайн нутаг дэвсгэрт 
байрлах барилга 
байгууламжийн бүртгэх, 
паспортжуулах үйл 
ажиллагааг зохион 
байгуулах, хэрэгжилтийг 
хангуулж ажиллах 

Нийт 22 барилга 
байгууламжуудад 
ашиглалтын гэрчилгээ 
олгосон 

 

 

Гүйцэтгэлийн зорилт №1.1 УИХ, Засгийн газрын тогтоол, дээд байгууллагын шийдвэрийг 
хэрэгжүүлэн ажиллах. 

№ Зорилтыг хэрэгжүүлэх арга хэмжээ, шалгуур үзүүлэлт, хүрэх түвшин, хүрсэн түвшин 

Арга 

хэмжээний 

нэр, дугаар 

Ус үндэсний хөтөлбөрийн хэрэгжилтийн тайлан, Дархан ус суваг ХК гамшигаас хамгаалах 

арга хэмжээг зохион байгуулах нийтлэг журмын дагуу хэрэгжилтийг гаргаж БХТ, аймгийн 

ХОХБТХ хүргүүлэх.  

Төлөвлөлтийн 

уялдаа:  
Барилга хот байгуулалтын сайдын 2015 оны 166 дугаар тушаалаар 
батлагдсан журам,  

“Ус” үндэсний хөтөлбөр 

Гүйцэтгэлийн 

шалгуур 

үзүүлэлт 

Хэрэгжих хугацаа Сар 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Шаардагдах хөрөнгө  

Суурь түвшин БХТ-д 2018 онд хугацаанд нь хүргүүлсэн.  

Шалгуур үзүүлэлт Тайлан мэдээг БХТ хүргүүлсэн байна.  Хүрсэн эсэх 

Хүрэх түвшин Хагас жил: Барилга, ариутгах татуургын ашиглалт, 

үйлчилгээний байгууллагуудын гамшгаас хамгаалах арга 

хэмжээг зохион байгуулж тайланг БХТ хүргүүлэх.  

Тийм / Үгүй 

Бүтэн жил: “Ус” үндэсний хөтөлбөрийн тайланг БХТ 

хүргүүлсэн байна.   
Тийм / Үгүй 

- Ус үндэсний хөтөлбөрийн жилийн эцсийн тайланг 
2019.12.10 өдрийн 903 тоот дугаартай албан бичгийн 
хавсралтаар хүргүүлсэн.  

-       Хот суурины ус хангамж, ариутгах татуургын 
ашиглалт, үйлчилгээний байгууллагуудын гамшгаас 
хамгаалах арга хэмжээг Дархан ус суваг ХК-наас авч 
osnaax_agentlag@yahoo.com хаягаар Барилга 
хөгжлийн төвд хүргүүлсэн. 

 

Зарцуулсан мөнгөн дүн, санхүүжилтийн эх үүсвэрийг бичнэ үү.  

Арга 

хэмжээний 

хэрэгжилт 

Хэрэгжилт Жилийн эцэст:  

Зарцуулсан хөрөнгө Жилийн эцэст:  

Хүрсэн түвшин Жилийн эцэст:  

Төсвийн шууд захирагчийн 
үнэлгээ Хангалттай, Хангалтгүй үнэлгээний аль нэгийг сонгоно уу. 

Арга хэмжээ №1.1 -ийг хэрэгжүүлэх ажлын төлөвлөгөө 

Сар Арга хэмжээг хэрэгжүүлэх ажлууд Сар 

Хагас жил 2 Дархан ус суваг ХК-тай хамтран гамшигаас хамгаалах арга хэмжээг зохион 1 2 3 

mailto:osnaax_agentlag@yahoo.com


Байгууллагын бүтэн жилийн гүйцэтгэлийн тайлан : Нэр: Газрын  харилцаа, барилга, хот байгуулалтын газар 

. байгуулна.  

Гүйцэтгэл: Дархан ус суваг ХК  аймгийн Онцгой байдлын газартай хамтран мэргэжлийн ангийн 

төлөвлөгөөг шинэчлэн боловсруулан батлуулсан. Мөн Гал түймэр унтраах дадлага сургуулилт 

зохион байгуулсан.   

  

Бүтэн жил   4

. 

Дархан-Уул аймгийн хэмжээнд Ус үндэсний хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэгч 

агентлагуудтай хамтран жилийн эцсийн тайланг гаргана.  
4 5 6 

Гүйцэтгэл:Дархан-Уул аймгийн БОАЖГ, ДУС, Хараа ерөөгийн сав газар, аймгийн ХОХБТХ-тэй 

хамтран ус үндэсний хөтөлбөрийн тайланг гаргаж Барилга хөгжлийн төвд тайланг 2019.12.10 

өдөр хүргүүлсэн. 

  

Гүйцэтгэлийн зорилт №1.2 УИХ, Засгийн газрын тогтоол, дээд байгууллагын шийдвэрийг хэрэгжүүлэн 
ажиллах. 

№ Зорилтыг хэрэгжүүлэх арга хэмжээ, шалгуур үзүүлэлт, хүрэх түвшин, хүрсэн түвшин 

Арга 

хэмжээний 

нэр, дугаар 

Холбогдох байгууллагуудтай хамтран БМ-33 маягтын дагуу үнийн дүнгийн судалгааг авч 

нэгтгэн БХТ хүргүүлнэ.  

Төлөвлөлтийн 

уялдаа:  
БМ -33 магтын дагуу  

Гүйцэтгэлийн 

шалгуур 

үзүүлэлт 

Хэрэгжих хугацаа Сар 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Шаардагдах хөрөнгө  

Суурь түвшин 2018 онд БМ-33 маягтын тайлан 

Шалгуур үзүүлэлт Мэдээлэл үнэ зөв байна. Хүрсэн эсэх 

Хүрэх түвшин Мэдээлэл үнэ зөв хугацаандаа БХТ хүргүүлэх  Тийм / Үгүй 

Арга 

хэмжээний 

хэрэгжилт 

Хэрэгжилт Нийтийн аж ахуйн нэгж байгууллагын үйлчилгээний үнийн тайлан мэдээг  

БМ-33 маягтын 2019.03.05 -ны өдөр osnaax_agentlag@yahoo.com хаягаар 

хүргүүлсэн. 

Зарцуулсан хөрөнгө Зарцуулсан мөнгөн дүн, санхүүжилтийн эх үүсвэрийг бичнэ үү. 

Хүрсэн түвшин Жилийн эцэст: Хүрсэн тоон болон чанарын утга 

Нэгжийн даргын үнэлгээ Хангалттай, Хангалтгүй үнэлгээний аль нэгийг сонгоно уу. 

Арга хэмжээ №1.2-ыг хэрэгжүүлэх ажлын төлөвлөгөө 

Сар Арга хэмжээг хэрэгжүүлэх ажлууд Сар 

1-р 

улирал  

1. Нийтийн аж ахуйн чиглэлээр үйл ажиллагаа явуулдаг аж ахуй нэгжүүдтэй 

хамтран үнийн судалгааг авч нэгтгэн Барилга хөгжлийн төвд хүргүүлнэ  
1 2 3 

Гүйцэтгэл: ДДСүлжээ, ДУСуваг, МХСүлжээ, ДСЦТС, Радио, кабелийн телевиз үйлчилгээ 

явуулдаг аж ахуй нэгжүүдээс үнийн мэдээлэл авч БХТ-д 2019.03.05-ны өдөр 

osnaax_agentlag@yahoo.com хаягаар мэдээллийг хүргүүлсэн.  

Гүйцэтгэлийн зорилт №1.3 УИХ, Засгийн газрын тогтоол, дээд байгууллагын шийдвэрийг хэрэгжүүлэн 

ажиллах 

№ Зорилтыг хэрэгжүүлэх арга хэмжээ, шалгуур үзүүлэлт, хүрэх түвшин, хүрсэн түвшин 

Арга 

хэмжээний 

нэр, дугаар 

Холбогдох байгууллагуудтай хамтран төлөвлөгөөг боловсруулна.  

Төлөвлөлтийн 

уялдаа:  
Ундны усны аюулгүй байдлын төлөвлөгөө  

Гүйцэтгэлийн 

шалгуур 

үзүүлэлт 

Хэрэгжих хугацаа Сар 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Шаардагдах хөрөнгө  

Суурь түвшин АИХТ-н тэргүүлэгчдийн хурлаар 2017 оны 04 сарын 05 өдрийн 32 дугаар 

тогтоолоор аюулгүй байдлын төлөвлөгөө боловсруулагдсан.  

mailto:osnaax_agentlag@yahoo.com
mailto:osnaax_agentlag@yahoo.com


Байгууллагын бүтэн жилийн гүйцэтгэлийн тайлан : Нэр: Газрын  харилцаа, барилга, хот байгуулалтын газар 

Шалгуур үзүүлэлт Ундны усны төлөвлөгөө боловсруулсан байх  Хүрсэн эсэх 

Хүрэх түвшин Ундны усны аюулгүй байдлын төлөвлөгөө боловсруулсан 

байна. 
Тийм / Үгүй 

Арга 

хэмжээний 

хэрэгжилт 

Хэрэгжилт - Аймгийн иргэдийн хурлын төлөөлөгчдийн тэргүүлэгчдийн хурлаар 
2017 оны 04 сарын 05 өдрийн 32 дугаар тогтоолоор 4 жилийн 
хугацаатай баталсан. 

Зарцуулсан хөрөнгө Зарцуулсан мөнгөн дүн, санхүүжилтийн эх үүсвэрийг бичнэ үү. 

Хүрсэн түвшин Жилийн эцэст: Хүрсэн тоон болон чанарын утга 

Төсвийн шууд захирагчийн үнэлгээ  Хангалттай, Хангалтгүй үнэлгээний аль нэгийг сонгоно уу. 

Арга хэмжээ №1.3-ыг хэрэгжүүлэх ажлын төлөвлөгөө 

Сар Арга хэмжээг хэрэгжүүлэх ажлууд Сар 

1-р улирал  1. Ундны усны төлөвлөгөө боловсруулах  1 2 3 

Гүйцэтгэл: Аймгийн иргэдийн хурлын төлөөлөгчдийн тэргүүлэгчдийн хурлаар 2017 оны 04 сарын 

05 өдрийн 32 дугаар тогтоолоор 4 жилийн хугацаатай баталсан. 

Гүйцэтгэлийн зорилт №1.4. Улсын төсвийн хөрөнгө оруулалтаар хийгдэх инженерийн дэд бүтцийн 
ажлуудын судалгаа, зураг төсөл, ТЭЗҮ хийхэд шаардагдах хөренгө санхүүжилтийн тооцоо судалгааг гаргаж 
орон нугийн төсөвт тусгах, инженерийн шугам сүлжээний эх үүсвэрийн судалгаа, зураг төсөл, сум суурин 
газрын хөгжлийн ерөнхий төлөвлөгөө, хэсэгчилсэн ерөнхий төлөвлөгөөтэй уялдуулж, мэргэжпийн 
байгууллагуудын саналыг сайтар тусгаж ИТХ-аар хэлэлцүүлж байх 

№ Зорилтыг хэрэгжүүлэх арга хэмжээ, шалгуур үзүүлэлт, хүрэх түвшин, хүрсэн түвшин 

Арга 

хэмжээний 

нэр, дугаар 

Аймаг, сум, суурин газруудын инженерийн шугам сүлжээний насжилтийн судалгааг 

холбогдох инженерийн хангагч байгууллагуудаас авч шинээр хийх болон засварлан 

шинэчлэх шаардлагатай шугам сүлжээний судалгааг гаргаж аймгийн ХОХБТХ хүргүүлнэ.  

Төлөвлөлтийн 

уялдаа:  
Холбогдох хууль тогтоомжийн дагуу  

Гүйцэтгэлийн 

шалгуур 

үзүүлэлт 

Хэрэгжих хугацаа Сар 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Шаардагдах хөрөнгө Санхүүжилтийн эх үүсвэр, тоо хэмжээг бичнэ үү. 

Суурь түвшин Инженерийн шугам сүлжээний судалгаа хийгдсэн.  

Шалгуур үзүүлэлт Судалгаа үнэн зөв байна.  Хүрсэн эсэх 

Хүрэх түвшин Хагас жил: Аймгийн хэмжээнд шинээр хийх болон 

шинэчлэх, өргөтгөх шаардлагатай инженерийн шугам 

сүлжээний судалгааг гаргаж холбогдох байгууллагад 

хүргүүлсэн байна.  

Тийм  

Арга 

хэмжээний 

хэрэгжилт 

Хэрэгжилт 

   Дархан сумын төвийн цэвэр усны гэмтэл байнга гардаг 17 
цэгийн шугамын шинэчлэлтийн зураг төслийн боловсруулан 
магадлалаар оруулан нийт 5.6 тэрбум төгрөгийн санхүүжилт хүсч 
Барилга хот байгуулалтын яаманд хүргүүлээд байна. 

Дархан сумын 15 дугаар баг, Хабитат мангирт хэсгийн гэр 
хорооллыг шугам сүлжээнд холбох эхний ээлжийн ажил 2014 онд 
хийгдэж бүрэн дууссан ч 2 дугаар хэлхээний ажил гүйцэтгэхэд 
шаардлагатай нийт 7.5 тэрбум төгрөгийн саналыг мөн Барилга хот 
байгуулалтын яаманд хүргүүлээд байна. 
Дархан Сумын 15-р багийн нутаг дэвсгэрт байрладаг ТК80-ТК94 хүртэл 

дулааны шугамын шинэчлэлтийн засварын ажилд шаардагдах хөрөнгө 

оруулалтыг тооцож Эрчим хүчний яаманд хүргүүлсэн. Дархан-Уул 

аймгийн Дархан сумыг найдвартай эрчим хүчээр хангах цахилгааны 

цагираг сүлжээ үүсгэх судалгааны ажил хийгдэж байна. Дархан сумын 

7,14,31 хорооллууддыг инженерийн шугам сүлжээнд холбох судалгаа 

хийгдэж байна. 

Зарцуулсан хөрөнгө Зарцуулсан мөнгөн дүн, санхүүжилтийн эх үүсвэрийг бичнэ үү. 



Байгууллагын бүтэн жилийн гүйцэтгэлийн тайлан : Нэр: Газрын  харилцаа, барилга, хот байгуулалтын газар 

Хүрсэн түвшин Жилийн эцэст: Хүрсэн тоон болон чанарын утга 

Төсвийн шууд захирагчийн 
үнэлгээ Хангалттай, Хангалтгүй үнэлгээний аль нэгийг сонгоно уу. 

Арга хэмжээ №1.4-ийг хэрэгжүүлэх ажлын төлөвлөгөө 

Сар Арга хэмжээг хэрэгжүүлэх ажлууд Сар 

Хагас жил   1. Аймаг, сум, суурин газруудын инженерийн шугам сүлжээний насжилтийн 

судалгааг холбогдох инженерийн хангагч байгууллагуудаас авч шинээр хийх 

болон засварлан шинэчлэх шаардлагатай шугам сүлжээний судалгааг 

гаргаж аймгийн ХОХБТХ хүргүүлнэ. 

1 2 3 

Гүйцэтгэл: Дархан сумын төвийн цэвэр усны гэмтэл байнга гардаг 17 цэгийн шугамын 
шинэчлэлтийн зураг төслийн боловсруулан магадлалаар оруулан нийт 5.6 тэрбум 
төгрөгийн санхүүжилт хүсч Барилга хот байгуулалтын яаманд хүргүүлээд байна. 

Дархан сумын 15 дугаар баг, Хабитат мангирт хэсгийн гэр хорооллыг шугам сүлжээнд 
холбох эхний ээлжийн ажил 2014 онд хийгдэж бүрэн дууссан ч 2 дугаар хэлхээний 
ажил гүйцэтгэхэд шаардлагатай нийт 7.5 тэрбум төгрөгийн саналыг мөн Барилга хот 
байгуулалтын яаманд хүргүүлээд байна. 

Дархан Сумын 15-р багийн нутаг дэвсгэрт байрладаг ТК80-ТК94 хүртэл дулааны 

шугамын шинэчлэлтийн засварын ажилд шаардагдах хөрөнгө оруулалтыг тооцож 

Эрчим хүчний яаманд хүргүүлсэн. Дархан-Уул аймгийн Дархан сумыг найдвартай 

эрчим хүчээр хангах цахилгааны цагираг сүлжээ үүсгэх судалгааны ажил хийгдэж 

байна. Дархан сумын 7,14,31 хорооллууддыг инженерийн шугам сүлжээнд холбох 

судалгаа хийгдэж байна. 

Гүйцэтгэлийн зорилт №1.5.-ыг Инженерийн дэд бүтцийн чиглэлээр  

№ Зорилтыг хэрэгжүүлэх арга хэмжээ, шалгуур үзүүлэлт, хүрэх түвшин, хүрсэн түвшин 

Арга 

хэмжээний 

нэр, дугаар 

Орон нутагт хэрэгжиж буй инженерийн шугам сүлжээний өргөтгөл шинэчлэлтийн ажлуудад 

хамтран ажиллана.  

Төлөвлөлтийн 

уялдаа:  
Холбогдох хууль тогтоомжийн дагуу  

Гүйцэтгэлийн 

шалгуур 

үзүүлэлт 

Хэрэгжих хугацаа Сар 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Шаардагдах хөрөнгө Санхүүжилтийн эх үүсвэр, тоо хэмжээг бичнэ үү. 

Суурь түвшин Шинээр хэрэгжих төсөл хөтөлбөрүүдмйн дэмжиж ажиллана.  

Шалгуур үзүүлэлт Засгийн газрын үйл ажиллагааны хөтөлбөрийг 

хэрэгжүүлэх арга хэмжээний төлөвлөгөөний дагуу 

“Аймгийн төвүүдийн инженерийн шугам сүлжээний 

өргөтгөл, шинэчлэлтийн ажлыг үргэлжлүүлэн хэрэгжүүлэх” 

ажлыг зохион байгуулж, орон нутгаас дэмжлэг үзүүлж 

ажиллах, ажлын үр дүнг тайлагнах. 

Хүрсэн эсэх 

Хүрэх түвшин 1-р улиралд: 2019 онд хэрэгжих төсөл хөтөлбөрт дэмжлэг 

үзүүлж хамтран ажиллана.  
Тийм  

2-р улиралд: 2019 онд хэрэгжих төсөл хөтөлбөрт дэмжлэг 

үзүүлж хамтран ажиллана. 
Тийм  

3-р улиралд: 2019 онд хэрэгжих төсөл хөтөлбөрт дэмжлэг 

үзүүлж хамтран ажиллана. 
Тийм  

4-р улиралд: 2019 онд хэрэгжих төсөл хөтөлбөрт дэмжлэг 

үзүүлж хамтран ажиллана. 
Тийм  

Арга 

хэмжээний 

хэрэгжилт 

Хэрэгжилт - 2019-2020 онд хийгдэх 6.7 багийн гэр хороололд инженерийн шугам 
сүлжээний төв магистрал шугамын барилга угсралтын ажил эхлэсэн. 
Цаашид энэ хэсгийг дахин төлөвлөх хэсэгчилсэн ерөнхий төлөвлөлт 
хийх ажлын даалгавар боловсруулах ажил хийгдэж байна.    Энэ ажил 
хийгдсэнээр 6.7 багт дахин төлөвлөлт хийж нийтийн орон сууцны 
хороолол болох боломж бүрдэнэ. 



Байгууллагын бүтэн жилийн гүйцэтгэлийн тайлан : Нэр: Газрын  харилцаа, барилга, хот байгуулалтын газар 

- Дархан сумын 5-р багийн гэр хорооллыг инженерийн шугам сүлжээнд 
холбох ажлыг зохион байгуулсан.  

- Дархан сумын 6.7 багийн гэр хороолол дундах авто зам, 15-р багийн 
9.10-р хэсэгт хийгдэх авто замын трасс гаргах ажилд аймгийн 
ХОХБТХ, ДСЦТС, Дархан ус суваг ХК, Мөнхийн тод зам ХХК тай 
хамтран замын трассыг гаргасан.  

- Дархан сумын 13 дугаар баг их сургуулийн гудамжны амины орон 
сууцны хорооллыг бохир усны шугамын трассыг Дархан ус суваг ХК, 
Ноёдын туурь ХХК-тай хамтран трассыг гаргаж баталгаажуулсан.   

Зарцуулсан хөрөнгө Зарцуулсан мөнгөн дүн, санхүүжилтийн эх үүсвэрийг бичнэ үү. 

Хүрсэн түвшин Жилийн эцэст: Хүрсэн тоон болон чанарын утга 

Төсвийн шууд захирагчийн 
үнэлгээ Хангалттай, Хангалтгүй үнэлгээний аль нэгийг сонгоно уу. 

Арга хэмжээ №1.5-ыг хэрэгжүүлэх ажлын төлөвлөгөө 

Сар Арга хэмжээг хэрэгжүүлэх ажлууд Сар 

1-р улирал  1. 2019 онд хэрэгжих төсөл хөтөлбөрт дэмжлэг үзүүлж хамтран ажиллана. 1 2 3 

Гүйцэтгэл: 5,6,7 багийн гэр хорооллыг инженерийн шугам сүлжээнд холбох ажил ажилд аймгийн 
захирагчийн ажлын алба, ХОХБТХ, ДДС ТӨХК, Дархан ус суваг ХК, ДСЦТС ХК, Хэрлэн зураглал 
ХХК, Вааст сайз констракшн ХХК-тай хамтран шугамын трассг гаргах ажлыг зохион байгуулж 
хэрэгжүүлсэн.  

      Дархан сумын 6.7 багийн гэр хороолол дундах авто замын трасс гаргах ажилд аймгийн 

ХОХБТХ, ДСЦТС, Дархан ус суваг ХК, Мөнхийн тод зам ХХК тай хамтран замын трассыг 

гаргасан. 

2-р улирал  2. 2019 онд хэрэгжих төсөл хөтөлбөрт дэмжлэг үзүүлж хамтран ажиллана. 4 5 6 

Гүйцэтгэл: Дархан сумын 13 дугаар баг их сургуулийн гудамжны амины орон сууцны хорооллыг 
бохир усны шугамын трассыг Дархан ус суваг ХК, Ноёдын туурь ХХК-тай хамтран трассыг гаргаж 
баталгаажуулсан.  

5.6.7 багийн гэр хороололд инженерийн шугам сүлжээний ажил хийгдэхтэй холбоотойгоор 

трассын дагууд айлын өмчлөлийн газраар дайрсан тул айл өрхтэй уулзалт зохион байгуулж 

сонсох ажиллагаа мэдэгдэх хуудсыг өгсөн.  

3-р улирал  3. 2019 онд хэрэгжих төсөл хөтөлбөрт дэмжлэг үзүүлж хамтран ажиллана. 7 8 9 

Гүйцэтгэл: Дархан сумын 13 дугаар баг их сургуулийн гудамжны амины орон сууцны хорооллыг 
бохир усны шугамын трассыг дагуу айлын эзэмшил газруудаар дайрч хийгдэж байгаа тул 
айлуудад мэдэгдэх хуудас, хашаа сунгасан айлуудад шаардах хуудас тарааж ажлыг саадгүй 
явуулах нөхцөл боломжоор хангасан.  

6 баг, 15 багийн 9.10 хэсэгт авто замын ажлыг саадгүй явуулах үүднээс замын зорчих хэсэгт 

орсон айл өрхүүдтэй уулзаж газрыг чөлөөлүүлэх ажил хийсэн. Нийт 37 айл шаардах хуудас 

тарааж газрыг чөлөөлүүлсэн.  

4-р улирал  4. 2019 онд хэрэгжих төсөл хөтөлбөрт дэмжлэг үзүүлж хамтран ажиллана. 10 11 12 

Гүйцэтгэл: 6.7 багийн гэр хорооллыг шугам сүлжээнд холбох эхний ээлжийн ажилд захиалагчийн 

техник хяналтыг хийж хэрэгжүүлж байна. 2019 онд нийт 1320м дулааны шугам 6 УДДТ барилгад 

хяналт тавьж ажиллсан.  

 

Гүйцэтгэлийн зорилт №1.6.  Инженерийн дэд бүтцийн чиглэлээр  

№ Зорилтыг хэрэгжүүлэх арга хэмжээ, шалгуур үзүүлэлт, хүрэх түвшин, хүрсэн түвшин 

Арга 

хэмжээний 

нэр, дугаар 

Эрчим хүч хэмнэсэн шинэ дэвшилтэт технологийг нэвтрүүлэх, сэргээгдэх эрчим хүчний судалгааг 

хийж ХОХБТХ хүргүүлнэ.  

Төлөвлөлтийн 

уялдаа:  
Холбогдох хууль тогтоомжийн дагуу  

Гүйцэтгэлийн 

шалгуур 

үзүүлэлт 

Хэрэгжих хугацаа Сар 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Шаардагдах хөрөнгө Санхүүжилтийн эх үүсвэр, тоо хэмжээг бичнэ үү. 

Суурь түвшин 2017 онд 10МВ сэргээгдэх эрчим хүчний нарны цахилгаан станц баригдаж 

ашиглалтанд оруулсан. 2018 онд Улсын болон орон нутгийн төсвийн 
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хөрөнгөөр 4 барилга баригдаж эрчим хүчний хэмнэлттэй дулаалгын 

материалаар баригдсан.  

Шалгуур үзүүлэлт Орон нутгийн төсөв болон гадаад эх үүсвэрээр загвар 

төслийн санал боловсруул, хэрэгжүүлж эхэлсэн байна.  
Хүрсэн эсэх 

Хүрэх түвшин 1-р улиралд: Улсын болон орон нутгийн төсвийн 

хөрөнгөөр хэрэгжүүлэх барилга байгууламжийг эрчим хүч 

хэмнэсэн дулаалгын материалаар зураг төсвийг 

боловсруулах.  

Тийм  

2-р улиралд: Улсын болон орон нутгийн төсвийн 

хөрөнгөөр хэрэгжүүлэх барилга байгууламжийг эрчим хүч 

хэмнэсэн дулаалгын материалаар бариулах  

Тийм  

3-р улиралд: Улсын болон орон нутгийн төсвийн 

хөрөнгөөр хэрэгжүүлэх барилга байгууламжийг эрчим хүч 

хэмнэсэн дулаалгын материалаар бариулах 

Тийм 

4-р улиралд: Улсын болон орон нутгийн төсвийн 

хөрөнгөөр хэрэгжүүлэх барилга байгууламжийг эрчим хүч 

хэмнэсэн дулаалгын материалаар бариулж ашиглалтанд 

оруулах  

Тийм  

Арга 

хэмжээний 

хэрэгжилт 

Хэрэгжилт Улсын болон орон нутгийн төсвийн хөрөнгөөр 12 барилга байгууламж 
баригдаж байна. Барилгын дулаан алдагдал багатай дулаалгын 
материалыг ашиглаж баригдаж байна 

Зарцуулсан хөрөнгө Зарцуулсан мөнгөн дүн, санхүүжилтийн эх үүсвэрийг бичнэ үү. 

Хүрсэн түвшин Жилийн эцэст: Хүрсэн тоон болон чанарын утга 

Төсвийн шууд захирагчийн 
үнэлгээ Хангалттай, Хангалтгүй үнэлгээний аль нэгийг сонгоно уу. 

Арга хэмжээ №1.6-ийг хэрэгжүүлэх ажлын төлөвлөгөө 

Сар Арга хэмжээг хэрэгжүүлэх ажлууд Сар 

1-р улирал  1. Улсын болон орон нутгийн төсвийн хөрөнгөөр хэрэгжүүлэх барилга 

байгууламжийг эрчим хүч хэмнэсэн дулаалгын материалаар зураг төсвийг 

боловсруулах. 

1 2 3 

Гүйцэтгэл: Улсын төсвийн хөрөнгө оруулалтаар аймгийн хэмжээнд баригдах 12 барилгын зураг 

төсөлд хяналт тавьж дулаан алдагдал багатай эрчим хүчний хэмнэлттэй зураг төсөл 

боловсруулсан.  

2-р улирал  2. Улсын болон орон нутгийн төсвийн хөрөнгөөр хэрэгжүүлэх барилга 

байгууламжийг эрчим хүч хэмнэсэн дулаалгын материалаар бариулах 
4 5 6 

Гүйцэтгэл:  

3-р улирал  3. Улсын болон орон нутгийн төсвийн хөрөнгөөр хэрэгжүүлэх барилга 

байгууламжийг эрчим хүч хэмнэсэн дулаалгын материалаар бариулах 
7 8 9 

Гүйцэтгэл: Улсын төсвийн хөрөнгө оруулалтаар 3 баг, 13-р цэцэрлэгийн өргөтгөлийн барилга, 12 

баг 24-р цэцэрлэгийн өргөтгөл, Түвшин холбоо өрхийн эмнэлэгийн өргөтгөл барилгууд эрчим 

хүчний хэмнэлттэй барилга баригдахад захиалагчийн хяналт хийсэн.  

4-р улирал  4. Улсын болон орон нутгийн төсвийн хөрөнгөөр хэрэгжүүлэх барилга 

байгууламжийг эрчим хүч хэмнэсэн дулаалгын материалаар бариулах 
10 11 12 

Гүйцэтгэл: Улсын төсвийн хөрөнгө оруулалтаар 3 баг, 13-р цэцэрлэгийн өргөтгөлийн барилга, 12 

баг 24-р цэцэрлэгийн өргөтгөл, Түвшин холбоо өрхийн эмнэлэгийн өргөтгөл барилгууд эрчим 

хүчний хэмнэлттэй барилгын зураг төслөөр хийж ашиглалтанд оруулсан. 

Гүйцэтгэлийн зорилт №1.7. Инженерийн дэд бүтцийн чиглэлээр 

№ Зорилтыг хэрэгжүүлэх арга хэмжээ, шалгуур үзүүлэлт, хүрэх түвшин, хүрсэн түвшин 

Арга 

хэмжээний 

нэр, дугаар 

Шугам сүлжээний нарийвчилсан судалгааг гаргаж ХОХБТХ хүргүүлнэ. 

Төлөвлөлтийн 

уялдаа:  
Холбогдох хууль тогтоомжийн дагуу 
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Гүйцэтгэлийн 

шалгуур 

үзүүлэлт 

Хэрэгжих хугацаа Сар 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Шаардагдах хөрөнгө Санхүүжилтийн эх үүсвэр, тоо хэмжээг бичнэ үү. 

Суурь түвшин Аймгийн хэмжээнд өргөтгөх, шинэчлэх шинээр татах шугам сүлжээний 

судалгааг 2018 онд аймгийн ХОХБТХ хүргүүлсэн.  

Шалгуур үзүүлэлт 2018 онд судалгаа хийгдсэн.  Хүрсэн эсэх 

Хүрэх түвшин Хагас жил: Шаардлагатай судалгааг хүргүүлсэн байна.  Тийм  

Арга 

хэмжээний 

хэрэгжилт 

Хэрэгжилт 

Дархан сумын төвийн цэвэр усны гэмтэл байнга гардаг 17 цэгийн 
шугамын шинэчлэлтийн зураг төслийн боловсруулан магадлалаар 
оруулан нийт 5.6 тэрбум төгрөгийн санхүүжилт хүсч Барилга хот 
байгуулалтын яаманд хүргүүлээд байна. 

Дархан сумын 15 дугаар баг, Хабитат мангирт хэсгийн гэр 
хорооллыг шугам сүлжээнд холбох эхний ээлжийн ажил 2014 онд 
хийгдэж бүрэн дууссан ч 2 дугаар хэлхээний ажил гүйцэтгэхэд 
шаардлагатай нийт 7.5 тэрбум төгрөгийн саналыг мөн Барилга хот 
байгуулалтын яаманд хүргүүлээд байна. 

      Дархан Сумын 15-р багийн нутаг дэвсгэрт байрладаг ТК80-ТК94 хүртэл 
дулааны шугамын шинэчлэлтийн засварын ажилд шаардагдах хөрөнгө 
оруулалтыг тооцож Эрчим хүчний яаманд хүргүүлсэн. Дархан-Уул аймгийн 
Дархан сумыг найдвартай эрчим хүчээр хангах цахилгааны цагираг сүлжээ 
үүсгэх судалгааны ажил хийгдэж байна. 

Зарцуулсан хөрөнгө Зарцуулсан мөнгөн дүн, санхүүжилтийн эх үүсвэрийг бичнэ үү. 

Хүрсэн түвшин Жилийн эцэст: Хүрсэн тоон болон чанарын утга 

Төсвийн шууд захирагчийн 
үнэлгээ Хангалттай, Хангалтгүй үнэлгээний аль нэгийг сонгоно уу. 

Арга хэмжээ №1.7.-г хэрэгжүүлэх ажлын төлөвлөгөө 

Сар Арга хэмжээг хэрэгжүүлэх ажлууд Сар 

Хагас жил 1. Шугам сүлжээний нарийвчилсан судалгааг гаргаж ХОХБТХ хүргүүлнэ 1 2 3 

Гүйцэтгэл: Дархан сумын төвийн цэвэр усны гэмтэл байнга гардаг 17 цэгийн шугамын 
шинэчлэлтийн зураг төслийн боловсруулан магадлалаар оруулан нийт 5.6 тэрбум 
төгрөгийн санхүүжилт хүсч Барилга хот байгуулалтын яаманд хүргүүлээд байна. 

Дархан сумын 15 дугаар баг, Хабитат мангирт хэсгийн гэр хорооллыг шугам сүлжээнд 
холбох эхний ээлжийн ажил 2014 онд хийгдэж бүрэн дууссан ч 2 дугаар хэлхээний 
ажил гүйцэтгэхэд шаардлагатай нийт 7.5 тэрбум төгрөгийн саналыг мөн Барилга хот 
байгуулалтын яаманд хүргүүлээд байна. 

      Дархан Сумын 15-р багийн нутаг дэвсгэрт байрладаг ТК80-ТК94 хүртэл дулааны 

шугамын шинэчлэлтийн засварын ажилд шаардагдах хөрөнгө оруулалтыг тооцож 

Эрчим хүчний яаманд хүргүүлсэн. Дархан-Уул аймгийн Дархан сумыг найдвартай 

эрчим хүчээр хангах цахилгааны цагираг сүлжээ үүсгэх судалгааны ажил хийгдэж 

байна. 
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ХОЁРДУГААР ХЭСЭГ. ТӨРИЙН ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ЧАНАР, ХҮРТЭЭМЖИЙГ  

САЙЖРУУЛАХ ЗОРИЛТ, АРГА ХЭМЖЭЭНИЙ ХЭРЭГЖИЛТ 

№ Үйлчилгээний төрөл 
Зорилтын 

тоо 

Арга 
хэмжээний 

тоо 

Гүйцэтгэлийн үнэлгээ 
Дундаж  

хувь .....% .....% .....% .....% 

 Геодизи зураг зүй        

1. Аж ахуйн нэгжид чиглэсэн үйлчилгээ  3 3 95 95 95 95 95 

2. Иргэнд чиглэсэн үйлчилгээ 3 3 97 97 97 97 97 

 Суурь судалгаа мониторинг        

1 Аж ахуйн нэгжид чиглэсэн үйлчилгээ  1 3 93 93 93 93 93 

2 Мэргэжилтэй ажилтанд зориулсан 
үйлчилгээ 

- -      

3 Иргэнд чиглэсэн үйлчилгээ - -      

 Газар зохион байгуулалт        

1 Аж ахуйн нэгжид чиглэсэн үйлчилгээ  1 1 95 95 95 95 95 

2 Мэргэжилтэй ажилтанд зориулсан 
үйлчилгээ 

1 1 97 97 97 97 97 

3 Иргэнд чиглэсэн үйлчилгээ 1 2 93 93 93 93 93 

 Кадастр        

1 Аж ахуйн нэгжид чиглэсэн үйлчилгээ  1 1 95 95 95 95 95 

2 Мэргэжилтэй ажилтанд зориулсан 
үйлчилгээ 

1 1 91 91 91 91 91 

3 Иргэнд чиглэсэн үйлчилгээ 1 1 93 93 93 93 93 

 Орон зай мэдээлэл, технологи        

1 Аж ахуйн нэгжид чиглэсэн үйлчилгээ  - -      

2 Мэргэжилтэй ажилтанд зориулсан 
үйлчилгээ 

1 2 90 90 90 90 90 

3 Иргэнд чиглэсэн үйлчилгээ 1 1 97 97 97 97 97 

         

 Хот байгуулалт төлөвлөлт - -      

1 Аж ахуйн нэгжид чиглэсэн үйлчилгээ  1 3- 95 95 95 95 95 

2 Мэргэжилтэй ажилтанд зориулсан 
үйлчилгээ 

1 2 91 91 91 91 91 

3 Иргэнд чиглэсэн үйлчилгээ 1 3 93 93 93 93 93 

         

Нийт   ..... ..... ..... ..... 93.9 
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ХОЁР. ТӨРИЙН ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ЧАНАР, ХҮРТЭЭМЖИЙГ САЙЖРУУЛАХ ЗОРИЛТ, АРГА 

ХЭМЖЭЭНИЙ ХЭРЭГЖИЛТ, ХҮРСЭН ҮР ДҮН 

1.1. ГЕОДЕЗИ, ЗУРАГ ЗҮЙ 

Гүйцэтгэлийн зорилт №1.1.5. Монгол Улсын нутаг дэвсгэрт зохицсон байрлал, өндрийн нэгдсэн 
сүлжээ байгуулж зураглалын үндэслэлээр хангах” 

№ Зорилтыг хэрэгжүүлэх арга хэмжээ, шалгуур үзүүлэлт, хүрэх түвшин 

Арга 
хэмжээний 
нэр, дугаар 

Гүйцэтгэлийн зорилтыг хэрэгжүүлэх . 1.1.5. Асуудал хариуцсан мэргэжилтнийг 
GNSS- ийн байнгын ажиллагаатай станцын сүлжээнд тулгуурлан статик 
хэмжилтийн тэгшитгэн бодолт хийдэг онлайн боловсруулалтын системийн 
туршилтад оролцуулах, хэрэгжилтэд хяналт тавих 

Төлөвлөлтийн 
уялдаа:  

ГТХБ 3.6.2.1, ГЗБГЗЗГ-ын ҮАСЗББӨХ-2.5.1 а 

Гүйцэтгэлийн 
шалгуур 
үзүүлэлт 

Хэрэгжих 
хугацаа 

Сар 4-р сар 5-р сар 

Шаардагдах 
хөрөнгө 

Санхүүжилтийн эх үүсвэр, тоо хэмжээг бичнэ үү. 

Суурь түвшин Монгол Улсын хэмжээнд 43 байнгын ажиллагаатай станц 
суурилагдсан. Аймаг, сумын төв болон томоохон суурингуудад 
зураглалын сүлжээ байгуулагдсан. 

Шалгуур 
үзүүлэлт 

Онлайн боловсруулалтын системээр бодолт хийх 

Хүрэх түвшин Эхний хагас жилд: Аймгийн төвийн гравиметрийн цэг дээр 4 
цагийн тасалдалгүй хэмжилт хийсэн байна. 

Жилийн эцэст: Хэмжилт хийж онлайн боловсруулалтын 
системээр бодуулж үр дүнг урьд өмнөх бодолтын үр дүнтэй 
харьцуулж, хэмжилтийн өгөгдөл болон харьцуулалтын үр дүнг 
ГЗБГЗЗГ-т хүргүүлсэн байна 

Арга 
хэмжээний 
хэрэгжилт 

Хэрэгжилт Аймгуудын ГХБХБГ-ын геодези зураг зүйн асуудар хариуцсан 
мэргэжилтэнгүүдэд 2019 оны 05 сарын 01-03 хооронд хийсэн 
сургалтан дээр 2019 оны 06 дугаар сарын 23-ны өдөр тухайн 
аймгуудад байрлах гравиметрийн цэг дээр нэгэн зэрэг статик 
хэмжилт хийхээр төлөвлөсөн боловч дараа нь тодохойгүй 
шалтгаанаар хэмжилт хийхийг болиулсан. 

Зарцуулсан 
хөрөнгө 

Зарцуулсан мөнгөн дүн, санхүүжилтийн эх үүсвэрийг бичнэ үү. 

Хүрсэн түвшин Жилийн эцэст: Хэмжилт хийгдээгүй. 

Төсвийн шууд захирагчийн 
үнэлгээ Хангалттай, Хангалтгүй үнэлгээний аль нэгийг сонгоно уу 

Арга хэмжээ №1.1.5. Асуудал хариуцсан мэргэжилтнийг GNSS- ийн байнгын ажиллагаатай 
станцын сүлжээнд тулгуурлан статик хэмжилтийн тэгшитгэн бодолт хийдэг онлайн 
боловсруулалтын системийн туршилтад оролцуулах, хэрэгжилтэд хяналт тавих 

Сар Арга хэмжээг хэрэгжүүлэх ажлууд Сар 

2-р 
улирал  

2
. 

Гравиметрийн цэг дээр статик хэмжилт хийх. 4 5 6 

Гүйцэтгэл: Хэмжилт хийгдээгүй. 

 

№1.1.6 Зорилтыг хэрэгжүүлэх арга хэмжээ, шалгуур үзүүлэлт, хүрэх түвшин, хүрсэн түвшин 

Арга 
хэмжээний 

Гүйцэтгэлийн зорилтыг хэрэгжүүлэх . 1.1.6. Байнгын ажиллагаатай станцын сүлжээнд 
гарч байгаа доголдлыг тодорхойлж, гарсан доголдлын талаар тухай бүр ГЗБГЗЗГ-т 
мэдэгдэх, шалтгааныг тодорхойлж зохих арга хэмжээ авах, станцын өгөгдлийг 



Байгууллагын бүтэн жилийн гүйцэтгэлийн тайлан : Нэр: Газрын  харилцаа, барилга, хот байгуулалтын газар 

нэр, дугаар татаж серверт байршуулах ажлыг зохион байгуулах 

Төлөвлөлтийн 
уялдаа:  

ЗГҮАХ-2.85, ЗГҮАХХАХТ 2.81.4, МУЭЗНХҮЧ-8.2, ГТХБ 3.6.2.1, ГЗБГЗЗГ-
ын ҮАСЗББӨХ-2.5.1 а, 3.5.3, 3.5.5 

Гүйцэтгэлийн 
шалгуур 
үзүүлэлт 

Хэрэгжих 
хугацаа 

Сар 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Шаардагдах 
хөрөнгө 

Санхүүжилтийн эх үүсвэр, тоо хэмжээг бичнэ үү. 

Суурь түвшин Монгол Улсын хэмжээнд 43 байнгын ажиллагаатай станц суурилагдсан. 

Шалгуур 
үзүүлэлт 

БАС тасалдалгүй ажиллаж, хэрэглэгчдийг хэмжилт хийх 
нөхцөл бололцоогоор хангах 

Хүрсэн эсэх 

Хүрэх түвшин Эхний хагас жилд: БАС тасалдалгуй ажиллаж, 
хэрэглэгчдийг хэмжилт хийх нөхцөл бололцоогоор 
хангасан байна. БАС-ын өдөр тутмын өгөгдлийг дараа 
сарын 05-ны өдөрт багтаан хадгалсан байна. 

Тийм  

Жилийн эцэст: Байнгын ажиллагаатай станцын хэвийн 
ажиллагаанд мэдээлэл технологи хариуцсан 
мэргэжилтэн, кадастрын мэргэжилтэн, ГЗБГЗЗГ-ын ГЗЗХ-
ийн мэргэжилтэнгүүдтэй хамтран хяналт тавин ажиллана. 
Заасан хугацаанд өгдлийг татан серверт байршуулна.   

Тийм  

Арга 
хэмжээний 
хэрэгжилт 

Хэрэгжилт GNSS-ийн байнгын ажиллагаатай станцын 2019 оны 01 сарын 01-нээс 
05 сарын 31 хүртлэх өгөгдлийг хуулбарлан ГЗБГЗЗГ-т хүргүүлсэн. 
Байнгын ажиллагаатай станцыг анх “МХС” ХК-ны шилэн кабельтай 
дараа нь Жи мобайлын Np-10 Routerтэй  холбон ажилласан боловч 
интернет байнгын тасалдалтай байсан учир ГЗБГЗЗГ-аас гэр 
интернетийг авч холбох саналын дагуу холболт хийн ажиллаж ирлээ.  

 2019 оны 09 дугаар сарын 26-аас гэр интернетийн төхөөрөмжинд 
доголдол гарсан тул ГЗБГЗЗГ-ын мэргэжилтэн Ууганбаяртай холбогдон 
шалгалт хийсэнээр интернетийн төхөөрөмжийг салган авч шалгаж 
засварлах ажлыг хийж гүйцэтгэн 2019 оны 09 сарын 30 нд гэр 
интернетийг холбон ажиллаж байна. 2019 онд байнгын ажиллагаатай 
станц дээр гарч байгаа доголдлыг шалгах, хэвийн ажиллагаанд нь 
хяналт тавих зорилгоор мэргэжилтэн Ч.Анхбаяр, Д.Батчулуун нарын 
хамт 6 удаа очиж шалгалт тохируулга хийсэн. 2019 оны 01 сарын 01-
нээс 05 сарын 15-ны өгөгдлийг хуулж ГЗБГЗЗГ-т хүргүүлсэн.   

Зарцуулсан 
хөрөнгө 

Зарцуулсан мөнгөн дүн, санхүүжилтийн эх үүсвэрийг бичнэ 
үү.Шатахууны үнэ 30.0 төг.ГХБХБГ-ын санхүүгээс. 

Хүрсэн 
түвшин 

Жилийн эцэст: GNSS-ийн байнгын ажиллагаатай станцын хэвийн 
ажиллагаа хангагдсан. 

Төсвийн шууд захирагчийн 
үнэлгээ 

Хангалттай, Хангалтгүй үнэлгээний аль нэгийг сонгоно уу 

Арга хэмжээ №1.1.6. Байнгын ажиллагаатай станцын сүлжээнд гарч байгаа доголдлыг 
тодорхойлж, гарсан доголдлын талаар тухай бүр ГЗБГЗЗГ-т мэдэгдэх, шалтгааныг тодорхойлж 
зохих арга хэмжээ авах, станцын өгөгдлийг татаж серверт байршуулах ажлыг зохион байгуулах 

Сар Арга хэмжээг хэрэгжүүлэх ажлууд Сар 

1-р 
улирал  

1
. 

Доголдол гарсан тухай бүрт арга хэмжээ авч ажиллах. 1 2 3 

Гүйцэтгэл: GNSS-ийн байнгын ажиллагаатай станц дээр 2  удаа очиж үйлчилгээ 
хийсэн. 

2-р 
улирал  

2
. 

Өгөгдлийг татаж серверт байршуулах. 4 5 6 

Гүйцэтгэл: 2019 оны 01 сарын 01-нээс 05 сарын 20-ны өгөгдлийг татаж ГЗЗХ-т 
хүргүүлсэн. 

3-р 3 Доголдол гарсан тухай бүрт арга хэмжээ авч ажиллах. 7 8 9 



Байгууллагын бүтэн жилийн гүйцэтгэлийн тайлан : Нэр: Газрын  харилцаа, барилга, хот байгуулалтын газар 

улирал  . Гүйцэтгэл: GNSS-ийн байнгын ажиллагаатай станц дээр 4 удаа очиж үйлчилгээ 
хийсэн 

4-р 
улирал  

4
. 

Гүйцэтгэлийн зорилт, арга хэмжээг хэрэгжүүлэхээр төлөвлөж буй 
ажлуудыг логик дэс дараалалтай, ойлгомжтой, энгийн үг хэллэгээр 
бичнэ. 

10 11 12 

Гүйцэтгэл: Хийсэн ажлын талаар тодорхой, үнэн зөв ойлголт өгөхөд хангалттай 
мэдээлэл агуулсан байна. 

 

№ Үр дүнгийн үзүүлэлт  
Хэмжих 

нэгж 

Суурь түвшин Хүрэх түвшин / Үр дүнгийн үзүүлэлт 

2018 он Эхний хагас жил Жилийн эцэс 

1. Үр дүнгийн үзүүлэлт №1.1.5 
Асуудал хариуцсан 
мэргэжилтнийг GNSS- ийн 
байнгын ажиллагаатай 
станцын сүлжээнд 
тулгуурлан статик 
хэмжилтийн тэгшитгэн 
бодолт хийдэг онлайн 
боловсруулалтын 
системийн туршилтад 
оролцуулах, хэрэгжилтэд 
хяналт тавих 

1 
хэмжилт 

Монгол Улсын 
хэмжээнд 43 
байнгын 
ажиллагаатай 
станц 
суурилагдсан. 
Аймаг, сумын 
төв болон 
томоохон 
суурингуудад 
зураглалын 
сүлжээ 
байгуулагдсан. 

Аймгийн төвийн 
гравиметрийн 

цэг дээр 4 
цагийн 

тасалдалгүй 
хэмжилт хийсэн 

байна. 

Хэмжилт хийж 
онлайн 
боловсруулалтын 
системээр бодуулж 
үр дүнг урьд өмнөх 
бодолтын үр дүнтэй 
харьцуулж, 
хэмжилтийн 
өгөгдөл болон 
харьцуулалтын үр 
дүнг ГЗБГЗЗГ-т 
хүргүүлсэн байна 

2. Үр дүнгийн үзүүлэлт № 1.1.6. 
Байнгын ажиллагаатай 
станцын сүлжээнд гарч 
байгаа доголдлыг 
тодорхойлж, гарсан 
доголдлын талаар тухай 
бүр ГЗБГЗЗГ-т мэдэгдэх, 
шалтгааныг тодорхойлж 
зохих арга хэмжээ авах, 
станцын өгөгдлийг татаж 
серверт байршуулах 
ажлыг зохион байгуулах 

1 ажил Монгол Улсын 
хэмжээнд 43 
байнгын 
ажиллагаатай 
станц 
суурилагдсан. 

БАС 
тасалдалгуй 
ажиллаж, 
хэрэглэгчдийг 
хэмжилт хийх 
нөхцөл 
бололцоогоор 
хангасан байна. 
БАС-ын өдөр 
тутмын 
өгөгдлийг 
дараа сарын 
05-ны өдөрт 
багтаан 
хадгалсан 
байна. 

Байнгын 
ажиллагаатай 
станцын хэвийн 
ажиллагаанд 
мэдээлэл 
технологи 
хариуцсан 
мэргэжилтэн, 
кадастрын 
мэргэжилтэн, 
ГЗБГЗЗГ-ын ГЗЗХ-
ийн 
мэргэжилтэнгүүдтэй 
хамтран хяналт 
тавин ажиллана. 
Заасан хугацаанд 
өгдлийг татан 
серверт 
байршуулна.   

 

ГҮЙЦЭТГЭЛИЙН ЗОРИЛТ № 1.2. Жижиг, дунд, том масштабын /газар дээрх болон доорх биетийн/ 

байр зүйн тоон зургаар хангах” үйл ажиллагааны гол зорилтын хүрээнд: 
 

№1.1.7 Зорилтыг хэрэгжүүлэх арга хэмжээ, шалгуур үзүүлэлт, хүрэх түвшин, хүрсэн түвшин 

Арга 
хэмжээний 
нэр, дугаар 

Гүйцэтгэлийн зорилтыг хэрэгжүүлэх 1.1.7. Тухайн орон нутагт хийгдэж байгаа бүтээн 
байгуулалт, дэд бүтцийн ажлын геодезийн хэмжилт, зураглалын ажил холбогдох 
хууль, дүрэмд нийцсэн эсэхэд хяналт тавих, тэдгээр ажлуудыг геодезийн байнгын 
цэг тэмдэгт, байр зүйн дэвсгэр зураг зэрэг шаардлагатай мэдээллээр ханган 
гүйцэтгэлийг шалгаж хүлээн авах, ГЗБГЗЗГ-т мэдэгдэх 

Төлөвлөлтийн 
уялдаа:  

ЗГҮАХ-2.85, МУЭЗНХҮЧ-8.2, ГТХБ 3.6.2.1, ГЗБГЗЗГ-ын ҮАСЗББӨХ-
2.5.1 б, 3.5.8, 3.5.10, 3.5.11 

Гүйцэтгэлийн 
шалгуур 

Хэрэгжих 
хугацаа 

Сар 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 



Байгууллагын бүтэн жилийн гүйцэтгэлийн тайлан : Нэр: Газрын  харилцаа, барилга, хот байгуулалтын газар 

үзүүлэлт Шаардагдах 
хөрөнгө 

Санхүүжилтийн эх үүсвэр, тоо хэмжээг бичнэ үү. 

Суурь түвшин 21 аймаг 330 сумын төвийн 1:1000-ны  масштабтай байр зүйн зураг 
тоон зураг хийгдсэн. 

Шалгуур 
үзүүлэлт 

Мөрдөж буй норм, дүрэм, стандартын шаардлага 
хангасан байх. 

Хүрсэн эсэх 

Хүрэх түвшин Эхний хагас жилд: Орон нутагт хийгдэж буй бүтээн 
байгуулалтын ажлыг геодезийн байнгын цэг тэмдэгт, 
суурь зургаар хангасан байна.  

 

Тийм  

 

Жилийн эцэст: Геодезийн хэмжилт, зураглалын 
ажил холбогдох хууль, дүрэмд нийцсэн эсэхэд 
хяналт тавих, тэдгээр ажлуудыг геодезийн байнгын 
цэг тэмдэгт, байр зүйн дэвсгэр зураг зэрэг 
шаардлагатай мэдээллээр ханган гүйцэтгэлийг 
шалгаж хүлээн авах, ГЗБГЗЗГ-т мэдэгдэх 

Тийм  

Арга 
хэмжээний 
хэрэгжилт 

Хэрэгжилт Геодези, зураг зүйн болон газар зохион байгуулалт , кадастрын 
чиглэлээр ажил гүйцэтгэж байгаа аж ахуй нэгжүүдын ажлыг WGS-84 
солбицол, Балтийн тэнгэсийн өндрийн тогтолцоо UTM тусгагт 
хийлгэн  хяналт тавьж хамтран ажиллаж байна. Орхон сумын 82 
айлын орон сууцны цэвэр бохирын шугам, 5-р баг гэр хорооллын 
инженерийн шугам сүлжээ, Дархан арьс ширний цогцолбор, Парк 
таун-2 үйлчилгээтэй орон сууцны хотхоны Г,Д, Е блок зэрэг 55-н 
ажлын гүйцэтгэл болон улаан шугамын ажлыг шалгаж хүлээн авч  
мэдээллийн санд оруулсан.  

Зарцуулсан 
хөрөнгө 

Зарцуулсан мөнгөн дүн, санхүүжилтийн эх үүсвэрийг бичнэ үү. 

Хүрсэн түвшин Жилийн эцэст: Геодези, зураг зүйн чиглэлээр хийгдсэн 55 
ажлын гүйцэтгэлийг хүлээн авч мэдээллийн санд оруулсан. 

Төсвийн шууд захирагчийн 
үнэлгээ 

Хангалттай, Хангалтгүй үнэлгээний аль нэгийг сонгоно уу 

 

Арга хэмжээ №1.1.7. Тухайн орон нутагт хийгдэж байгаа бүтээн байгуулалт, дэд бүтцийн ажлын 
геодезийн хэмжилт, зураглалын ажил холбогдох хууль, дүрэмд нийцсэн эсэхэд хяналт тавих, 
тэдгээр ажлуудыг геодезийн байнгын цэг тэмдэгт, байр зүйн дэвсгэр зураг зэрэг шаардлагатай 
мэдээллээр ханган гүйцэтгэлийг шалгаж хүлээн авах, ГЗБГЗЗГ-т мэдэгдэх 

Сар Арга хэмжээг хэрэгжүүлэх ажлууд Сар 

1-р 
улирал  

1
. 

Геодези, зураг зүй, кадастрын чиглээр хийгдсэн ажлыг шалгаж 
хүлээн авах. 

1 2 3 

Гүйцэтгэл: Дархан сумын 13,14,16 дугаар баг 1,10-р хороолол бохир усны шугам 
сүлжээний өргөтгөл В1, В2 зэрэг 8-н ажил  

2-р 
улирал  

2
. 

Геодези, зураг зүй, кадастрын чиглээр хийгдсэн ажлыг шалгаж 
хүлээн авах. 

4 5 6 

Гүйцэтгэл: 50-н ортой төрөх нэмнэлэгийн барилга, Дархан хотын бохир усны 
менежметийг сайжруулах МОН3244, 3245 хийгдсэн цэвэрлэх байгууламжийн 
өргөтгөл, Хараа голын гүүрнээс Ширээ нуруу хүртлэх хатуу хучилттай авто 
зам  зэрэг 16-н ажил.  

3-р 
улирал  

3
. 

Геодези, зураг зүй, кадастрын чиглээр хийгдсэн ажлыг шалгаж 
хүлээн авах. 

7 8 9 

Гүйцэтгэл: Орхон сумын 82 айлын орон сууцны цэвэр бохирын шугам, 5-р баг гэр 
хорооллын инженерийн шугам сүлжээ, Дархан арьс ширний цогцолбор, Парк 
таун-2 үйлчилгээтэй орон сууцны хотхоны Г,Д, Е блок зэрэг 20-н ажил 



Байгууллагын бүтэн жилийн гүйцэтгэлийн тайлан : Нэр: Газрын  харилцаа, барилга, хот байгуулалтын газар 

4-р 
улирал  

4
. 

Геодези, зураг зүй, кадастрын чиглээр хийгдсэн ажлыг шалгаж 
хүлээн авах. 

10 11 12 

Гүйцэтгэл: ОУХТ-өөс 15-р баг 4-р хэсэг чиглэлийн хатуу хучилттай авто зам, 
Хонгор сум 2-р баг арьс ширний цогцолбор, 6-р баг 100-н хүүхдийн цэцэрлэгийн 
барилга, Хонгор сум 1-р баг 150-н хүүхдийн цэцэрлэгийн барилга зэрэг 12 ажил. 

 

 

№1.1.8 Зорилтыг хэрэгжүүлэх арга хэмжээ, шалгуур үзүүлэлт, хүрэх түвшин, хүрсэн түвшин 

Арга 
хэмжээний 
нэр, дугаар 

Гүйцэтгэлийн зорилтыг хэрэгжүүлэх 1.1.8-р арга хэмжээ 

Геодезийн байнгын цэг, тэмдэгтийг гэмтээх, устгах магадлал бүхий бүтээн 
байгуулалтын ажил явагдаж буй талаарх мэдээллийг иргэд, олон нийт сайн 
дураараа ирүүлдэг байх талаар хэвлэл, мэдээллийн хэрэгслээр сурталчилгаа 
хийх 

Төлөвлөлтийн 
уялдаа:  

ЗГҮАХХАХТ 2.81.10, ГТХБ 3.6.2.1, ГЗБГЗЗГ-ын ҮАСЗББӨХ-2.5.1 а 

Гүйцэтгэлийн 
шалгуур 
үзүүлэлт 

Хэрэгжих 
хугацаа 

Сар 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Шаардагдах 
хөрөнгө 

Санхүүжилтийн эх үүсвэр, тоо хэмжээг бичнэ үү. 

Суурь түвшин Геодезийн байнгын цэг тэмдэгтийн мэдээллийн сан байгуулагдсан. 
Жил бүр тооллого судалгаа хийгддэг. 

Шалгуур 
үзүүлэлт 

Сурталчилгаа хийсэн тоо 
Хүрсэн эсэх 

Хүрэх түвшин Эхний хагас жилд: Хэвлэл, мэдээллийн хэрэгслээр 
сурталчилгаа хийж,  иргэдээс мэдээлэл хүлээн авч, 
геодезийн байнгын цэг тэмдэгтийг устгахаас 
сэргийлэх ажлыг зохион байгуулсан байна.  

 

Тийм  

 

Жилийн эцэст: Иргэд геодезийн байнгын цэг 
тэмдэгтийн талаар зохих хэмжээний мэдээлэл, 
мэдлэгтэй болсон байна.  

Тийм  

Арга 
хэмжээний 
хэрэгжилт 

Хэрэгжилт Агентлагаас хүргүүлсэн “Монгол улсын геодезийн сүлжээ” сэдэвт 
телевизийн 10 минутын нэвтрүүлгийг байгуулгын вэб сайт болон 
зааланд байрлах мэдээллийн дэлгэцээр ажлын 5-н өдөрт 30 
минутын давтамжтай гаргах зэргээр цэг тэмдэгтийн талаархи 
суртчилгааны  ажлыг хийж гүйцэтгэж ирлээ.   

Хөрөнгө санхүүгийн асуудал шийдэгдээгүй учир орон нутгийн 
телевизээр  суртчилгаа хийгдээгүй.  

Зарцуулсан 
хөрөнгө 

Зарцуулсан мөнгөн дүн, санхүүжилтийн эх үүсвэрийг бичнэ үү. 

Хүрсэн түвшин Жилийн эцэст: “Монгол улсын геодезийн сүлжээ” сэдэвт 
телевизийн 10 минутын нэвтрүүлгийг байгуулгын вэб сайт 
болон зааланд байрлах мэдээллийн дэлгэцээр гаргах зэргээр 
цэг тэмдэгтийн талаархи суртчилгааны  ажлыг хийж 
гүйцэтгэж ирлээ.   

 

Төсвийн шууд захирагчийн 
үнэлгээ 

Хангалттай, Хангалтгүй үнэлгээний аль нэгийг сонгоно уу 

 

Арга хэмжээ № 1.1.2. Геодезийн байнгын цэг, тэмдэгтийг гэмтээх, устгах магадлал бүхий бүтээн 
байгуулалтын ажил явагдаж буй талаарх мэдээллийг иргэд, олон нийт сайн дураараа ирүүлдэг 
байх талаар хэвлэл, мэдээллийн хэрэгслээр сурталчилгаа хийх 



Байгууллагын бүтэн жилийн гүйцэтгэлийн тайлан : Нэр: Газрын  харилцаа, барилга, хот байгуулалтын газар 

Сар Арга хэмжээг хэрэгжүүлэх ажлууд Сар 

1-р 
улирал  

1
. 

“Монгол улсын геодезийн сүлжээ” сэдэвт телевизийн 10 минутын 
нэвтрүүлгийг байгуулгын вэб сайт болон зааланд байрлах 
мэдээллийн дэлгэцээр суртчилах. 

1 2 3 

Гүйцэтгэл: “Монгол улсын геодезийн сүлжээ” сэдэвт телевизийн 10 минутын 
нэвтрүүлгийг зааланд байрлах байгууллагын мэдээллийн дэлгэцээр ажлын 5 
өдөр 30 минут гаргаж байна.   

Гүйцэтгэл: Хуулийн шинэчилсэн найруулгатай танилцан   

4-р 
улирал  

4
. 

Гүйцэтгэлийн зорилт, арга хэмжээг хэрэгжүүлэхээр төлөвлөж буй 
ажлуудыг логик дэс дараалалтай, ойлгомжтой, энгийн үг хэллэгээр 
бичнэ. 

10 11 12 

Гүйцэтгэл: Хийсэн ажлын талаар тодорхой, үнэн зөв ойлголт өгөхөд хангалттай 
мэдээлэл агуулсан байна. 

 

Гүйцэтгэлийн зорилт №...-ийн үр дүн: 

№ Үр дүнгийн үзүүлэлт  
Хэмжих 

нэгж 

Суурь түвшин Хүрэх түвшин / Үр дүнгийн үзүүлэлт 

2018 он Эхний хагас жил Жилийн эцэс 

1. Үр дүнгийн үзүүлэлт № 1.1.7. 
Тухайн орон нутагт 
хийгдэж байгаа бүтээн 
байгуулалт, дэд бүтцийн 
ажлын геодезийн хэмжилт, 
зураглалын ажил 
холбогдох хууль, дүрэмд 
нийцсэн эсэхэд хяналт 
тавих, тэдгээр ажлуудыг 
геодезийн байнгын цэг 
тэмдэгт, байр зүйн дэвсгэр 
зураг зэрэг шаардлагатай 
мэдээллээр ханган 
гүйцэтгэлийг шалгаж 
хүлээн авах, ГЗБГЗЗГ-т 
мэдэгдэх 

1 ажил 21 аймаг 330 
сумын төвийн 
1:1000-ны  
масштабтай 
байр зүйн 
зураг тоон 
зураг 
хийгдсэн. 

Орон нутагт 
хийгдэж буй 

бүтээн 
байгуулалтын 

ажлыг 
геодезийн 

байнгын цэг 
тэмдэгт, суурь 

зургаар 
хангасан байна. 

Геодезийн 
хэмжилт, 
зураглалын ажил 
холбогдох хууль, 
дүрэмд нийцсэн 
эсэхэд хяналт 
тавих, тэдгээр 
ажлуудыг 
геодезийн байнгын 
цэг тэмдэгт, байр 
зүйн дэвсгэр зураг 
зэрэг 
шаардлагатай 
мэдээллээр ханган 
гүйцэтгэлийг 
шалгаж хүлээн 
авах, ГЗБГЗЗГ-т 
мэдэгдэх 

2. Үр дүнгийн үзүүлэлт № 1.1.8 

Геодезийн байнгын цэг, 
тэмдэгтийг гэмтээх, устгах 
магадлал бүхий бүтээн 
байгуулалтын ажил 
явагдаж буй талаарх 
мэдээллийг иргэд, олон 
нийт сайн дураараа 
ирүүлдэг байх талаар 
хэвлэл, мэдээллийн 
хэрэгслээр сурталчилгаа 
хийх 

1 ажил Геодезийн 
байнгын цэг 
тэмдэгтийн 
мэдээллийн 
сан 
байгуулагдсан. 
Жил бүр 
тооллого 
судалгаа 
хийгддэг.. 

Хэвлэл, 
мэдээллийн 
хэрэгслээр 
сурталчилгаа 
хийж,  иргэдээс 
мэдээлэл 
хүлээн авч, 
геодезийн 
байнгын цэг 
тэмдэгтийг 
устгахаас 
сэргийлэх 
ажлыг зохион 
байгуулсан 
байна.. 

Иргэд геодезийн 
байнгын цэг 
тэмдэгтийн талаар 
зохих хэмжээний 
мэдээлэл, 
мэдлэгтэй болсон 
байна. 

 

 

ГҮЙЦЭТГЭЛИЙН ЗОРИЛТ №1.3. Бүх төрлийн масштабын сэдэвчилсэн тоон зураглалын ажлуудыг 
баталгаат сууриар хангах” үйл ажиллагааны гол зорилтын хүрээнд: 
 



Байгууллагын бүтэн жилийн гүйцэтгэлийн тайлан : Нэр: Газрын  харилцаа, барилга, хот байгуулалтын газар 

№1.3.1 Зорилтыг хэрэгжүүлэх арга хэмжээ, шалгуур үзүүлэлт, хүрэх түвшин, хүрсэн 
түвшин 

Арга 
хэмжээний 
нэр, дугаар 

Гүйцэтгэлийн зорилтыг хэрэгжүүлэх 1.3.1. Шинээр байгуулсан суурин, хороолол, 
гудамж, зам, талбайд нэр, дугаар, хаяг өгч баталгаажуулах ажлыг “Геодези, зураг 
зүйн тухай”, “ Хаягжуулалтын тухай” хууль болон холбогдох журмын дагуу 
зохион байгуулж, хаягийн зурагт оруулан мэдээллийн санг баяжуулах, 
хэрэгжилтэд хяналт тавих 

Төлөвлөлтийн 
уялдаа:  

ХНСББТ /Засгийн газрын 2008 оны 77-р тогтоол/, ЗГҮАХ-2.85, 
ЗГҮАХХАХТ-2.81.10, МУЭЗНХҮЧ-8.2, ГТХБ-3.6.2.1, ГЗБГЗЗГ-ын 
ҮАСЗББӨХ-2.5.1 в, г, 3.5.9, 3.5.11 

Гүйцэтгэлийн 
шалгуур 
үзүүлэлт 

Хэрэгжих 
хугацаа 

Сар 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Шаардагдах 
хөрөнгө 

Санхүүжилтийн эх үүсвэр, тоо хэмжээг бичнэ үү. 

Суурь түвшин 21 аймаг 330 сум, Улаанбаатар хотын 1:1000, 1:100000-ны 
масштабтай хаягийн зураг хийгдсэн. 

Шалгуур 
үзүүлэлт 

1:1 000, 1:100 000-ны масштабтай хаягийн зургийг 
түүх соёл, байгалийн дурсгалт газар, үл хөдлөх 
хөрөнгө (өвөлжөө, хаваржаа, амралт сувиллын 
газар), түүнд хүрч очих авто замууд, тэдгээрт гарсан 
өөрчлөлтөөр баяжуулан мэдээллийн санг шинэчлэх, 

Хүрсэн эсэх 

Хүрэх түвшин Эхний хагас жилд: 1:1000-ны масштабтай хаягийн 
зургийг шинэчлэн, нэр дугаар хаяг авсан гудамж, 
зам талбай, шинээр баригдсан байшин барилга, үл 
хөдлөх хөрөнгө зэргийг оруулан баяжуулж хаягийн 
зургаар байгууллага, иргэн, аж ахуйн нэгжид 
үйлчилгээ үзүүлэх ажлыг зохион байгуулж, 
хэрэгжилтэд хяналт тавих, 

 

Тийм  

 

Жилийн эцэст: Шинэчлэгдсэн хаягийн зураг, 
мэдээллийн сангийн мэдээллийг заасан хугацаанд 2 
удаа ГЗБГЗЗГ-т хүргүүлсэн байна. Хаягийн зургаар 
хэрэглэгчдэд үйлчилгээ үзүүлж хэрэглээнд 
нэвтрүүлсэн байна. 

Тийм  

Арга 
хэмжээний 
хэрэгжилт 

Хэрэгжилт Шинээр баригдсан 25 объект үл хөдлөх хөрөнгийг хаягийн зурагт 
оруулж хаяг дугаар олгосон байна.  

2019 оны 11 сарын 19-ны өдөр хуралдсан Дархан сумын ИТХ-ын 
тэргүүлэгчдийн хуралд Дархан сумын 5, 8, 13, Малчин багуудад 
байрлах “ДИ БИ ЭС” ХХК , “ДСЦТС” ХК, “Мобиком” ХХК -уудын 
эзэмшлийн Холбоо мэдээлэл хүлээн авах станцын газар, 
“Монсуль” ХХК-ны ШТС-ын зориулалтын газрын хаяг дугаар 
олгуулах хүсэлтийг танилцуулж  Сумын ИТХ-ын тэргүүлэгчдийн 42  
дугаар тогтоол гаргуулсан.    

2019 оны 12 сарын байдлаар 117 аж ахуйн нэгж, 162 иргэнд 
шинэчилсэн хаягийн зургийн дагуу хаяг дугаар олгосон. 

 

Зарцуулсан 
хөрөнгө 

Зарцуулсан мөнгөн дүн, санхүүжилтийн эх үүсвэрийг бичнэ үү. 

Хүрсэн түвшин Жилийн эцэст: Шинээр баригдсан 25 объект үл хөдлөх 
хөрөнгийг хаягийн зурагт оруулж хаяг дугаар олгосон байна.  

2019 оны 12 сарын байдлаар 117 аж ахуйн нэгж, 162 иргэнд 
шинэчилсэн хаягийн зургийн дагуу хаяг дугаар олгосон. 

 

Төсвийн шууд захирагчийн 
үнэлгээ 

Хангалттай, Хангалтгүй үнэлгээний аль нэгийг сонгоно уу 



Байгууллагын бүтэн жилийн гүйцэтгэлийн тайлан : Нэр: Газрын  харилцаа, барилга, хот байгуулалтын газар 

Арга хэмжээ № 1.3.3. Шинээр байгуулсан суурин, хороолол, гудамж, зам, талбайд нэр, дугаар, 
хаяг өгч баталгаажуулах ажлыг “Геодези, зураг зүйн тухай”, “ Хаягжуулалтын тухай” хууль болон 
холбогдох журмын дагуу зохион байгуулж, хаягийн зурагт оруулан мэдээллийн санг баяжуулах, 
хэрэгжилтэд хяналт тавих 

Сар Арга хэмжээг хэрэгжүүлэх ажлууд Сар 

1-р 
улирал  

1
. 

Шинээр баригдсан объект үл хөдлөх хөрөнгийг хаягийн зурагт оруулж 
хаяг дугаар олгох 

1 2 3 

Гүйцэтгэл: 8-н объектийг хаягийн зурагт оруулж хаяг дугаар олгосон. 

2-р 
улирал  

2
. 

Шинээр баригдсан объект үл хөдлөх хөрөнгийг хаягийн зурагт оруулж 
хаяг дугаар олгох 

4 5 6 

Гүйцэтгэл: 5-н объектийг хаягийн зурагт оруулж хаяг дугаар олгосон.. 

3-р 
улирал  

3
. 

Шинээр баригдсан объект үл хөдлөх хөрөнгийг хаягийн зурагт оруулж 
хаяг дугаар олгох 

7 8 9 

Гүйцэтгэл: 10-н объектийг хаягийн зурагт оруулж хаяг дугаар олгосон. 

4-р 
улирал  

4
. 

Шинээр баригдсан объект үл хөдлөх хөрөнгийг хаягийн зурагт оруулж 
хаяг дугаар олгох 

10 11 12 

Гүйцэтгэл: 2-н объектийг хаягийн зурагт оруулж хаяг дугаар олгосон. 

 

№1.3.4 Зорилтыг хэрэгжүүлэх арга хэмжээ, шалгуур үзүүлэлт, хүрэх түвшин, хүрсэн 
түвшин 

Арга 
хэмжээний 
нэр, дугаар 

Гүйцэтгэлийн зорилтыг хэрэгжүүлэх 1.3 4 Орон нутгийн төсөвт хаягийн тэмдгийг 
суурилуулах ажлын зардлыг тусгах,  Монгол Улсын Засгийн газрын 2019 оны 325 
дугаар тогтоолоор батлагдсан Гудамж, зам, талбай, үл хөдлөх эд хөрөнгийг 
хаягжуулах журам”-ын дагуу хаягийн тэмдэг, тэмдэглэгээг суурилуулах ажлыг 
зохион байгуулах 

Төлөвлөлтийн 
уялдаа:  

ХНСББТ /Засгийн газрын 2008 оны 77-р тогтоол/, ЗГҮАХ-2.85, 
ЗГҮАХХАХТ-2.81.10, МУЭЗНХҮЧ-8.2, ГТХБ-3.6.2.1, ГЗБГЗЗГ-ын 
ҮАСЗББӨХ-2.5.1 в, г, 3.5.9, 3.5.11 

Гүйцэтгэлийн 
шалгуур 
үзүүлэлт 

Хэрэгжих 
хугацаа 

Сар 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Шаардагдах 
хөрөнгө 

Санхүүжилтийн эх үүсвэр, тоо хэмжээг бичнэ үү. 

Суурь түвшин 2018 онд орон нутгийн төсөвт 10.3 сая төг суулгуулж  19-н 

гудамжны уулзварт хаягийн тэмдэг байршуулсан. 2019 оны төсөвт 

30.0 сая төг тусгуулсан. 

Шалгуур 
үзүүлэлт 

Засгийн газрын 2019 оны 325 дугаар тогтоол 
Хүрсэн эсэх 

Хүрэх түвшин Эхний хагас жилд: Орон нутгийн төсөвт хаягийн 
тэмдэг тэмдэглээ хийх ажлын зардлыг тусгуулах 
ажлыг зохион байгуулсан байна. 
Хаягийн тэмдэг, тэмдэглэгээ хийх гүйцэтгэгчийг 
сонгон шалгаруулсан байна. 

 

Тийм/Үгүй  

 

Жилийн эцэст: Хаягийн тэмдэг, тэмдэглэгээ хийх 
ажлыг шалгаж, хүлээн авсан байна. 

Тийм  

Арга 
хэмжээний 
хэрэгжилт 

Хэрэгжилт Орон нутгийн төсөвт хаягийн тэмдгийг суурилуулах ажлын зардлыг 
тусгуулах ажлыг зохион байгуулж, Монгол Улсын Засгийн газрын 
2019 оны 325 дугаар тогтоолоор батлагдсан “Гудамж, зам, талбай, 
үл хөдлөх эд хөрөнгийг хаягжуулах журам”-ын дагуу хаягийн тэмдэг 
үйлдвэрлэх,  байршуулах зардал 30.0 сая төрөгийг орон нутгийг 
төсөвт суулгасан.   

Энэ ажлын хүрээнд Дархан сумын 4,5,7,8, Өргөө багуудийн гудамж, 
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өргөн чөлөөний хаягийн тэмдгийн самбар, 4-16, Өргөө багт 
байрлах  нийтийн орон сууцны барилгын дугаарын тэмдгийн 
самбар үйлдвэрлэх, байршуулах ажлыг хийж гүйцэтгүүлэхээр 
ажлын даалгаварыг бичиж 2019 оны 01 сарын 28-ны өдрийн 58 
тоот албан бичгээр ХОХБТХ-д хүргүүлсэн. Тодорхой бус 
шалтгаанаар сонгон шалгаруулалт хийгдээгүй 30.0 сая төгрөг 
буцааж татагдсан. 

       Дархан суманд үйл ажиллагаа эрхлэж байгаа байгууллага, 
иргэн, аж ахуйн нэгжүүд өөрсдийн эзэмшил, ашиглалтанд байгаа 
үл хөдлөх эд хөрөнгийн хаяг дугаарыг MNS5283:2014 стандартын 
дагуу үйлдвэрлэх, байршуулах ажлын зардлыг гаргаж  шинэ хаяг 
дугаарын тэмдгийг хийлгэж байршуулах тухай албан бичгийг 5 
иргэн 19 аж ахуйн нэгжид хүргүүлсэнээр 8-н аж ахуйн нэгж хаяг 
дугаараа байршуулаад байна. 

Дархан сумын 4 дүгээр багийн нутаг дэвсгэрт байрлах 21 нийтийн 
орон сууцны дугаарын тэмдэгийг шинэчилсэн хаягийн зургийн 
дагуу үйлдвэрлэх, байршуулах ажлыг Хөдөлмөр халамж 
үйлчилгээний нийтийг хамарсан ажлын хүрээнд 5.0 сая төргөгөөр  
“Бат хан жаргалант” ХХК  хийж гүйцэтгэсэн.  

Зарцуулсан 
хөрөнгө 

Зарцуулсан мөнгөн дүн, санхүүжилтийн эх үүсвэрийг бичнэ үү. 

Хүрсэн түвшин Жилийн эцэст: 21-н нийтийн орон сууц, 8-н аж ахуйн нэгж хаяг 
дугаараа байршуулаад байна 

Төсвийн шууд захирагчийн 
үнэлгээ 

Хангалттай, Хангалтгүй үнэлгээний аль нэгийг сонгоно уу 

 

Арга хэмжээ № 1.3.4. Орон нутгийн төсөвт хаягийн тэмдгийг суурилуулах ажлын зардлыг тусгах, 
зарим томоохон аж ахуйн нэгжээс /тухайлбал: уул уурхай, амралт, аялал жуулчлалын газар гэх 
мэт суурин газраас алслагдмал байрлалтай/ хаягийн тэмдгийг суурилуулах ажлын зардлыг 
Монгол Улсын Засгийн газрын 2019 оны 325 дугаар тогтоолоор батлагдсан Гудамж, зам, талбай, 
үл хөдлөх эд хөрөнгийг хаягжуулах журам”-ын дагуу хаягийн тэмдэг, тэмдэглэгээг суурилуулах 
ажлыг зохион байгуулах 

Сар Арга хэмжээг хэрэгжүүлэх ажлууд Сар 

1-р 
улирал  

1
. 

Орон нутгийн төсөвт хаягийн тэмдгийг суурилуулах ажлын зардлыг 
тусгуулах ажлыг зохион байгуулах,  

Барилгын дугаарын тэмдгийн самбар үйлдвэрлэх, байршуулах  
ажлын даалгаварыг бичиж ХОХБТХ-т хүргүүлэх 

1 2 3 

Гүйцэтгэл: Монгол Улсын Засгийн газрын 2019 оны 325 дугаар тогтоолоор 
батлагдсан “Гудамж, зам, талбай, үл хөдлөх эд хөрөнгийг хаягжуулах журам”-
ын дагуу хаягийн тэмдэг үйлдвэрлэх,  байршуулах зардал 30.0 сая төрөгийг 
орон нутгийг төсөвт суулгасан.   

Ажлын даалгаварыг бичиж 2019 оны 01 сарын 28-ны өдрийн 58 тоот албан 
бичгээр ХОХБТХ-д хүргүүлсэн. Тодорхой бус шалтгаанаар сонгон 
шалгаруулалт хийгдээгүй 30.0 сая төгрөг буцааж татагдсан. 

2-р 
улирал  

2
. 

Дархан суманд үйл ажиллагаа эрхлэж байгаа байгууллага, иргэн, аж 
ахуйн нэгжүүд өөрсдийн эзэмшил, ашиглалтанд байгаа үл хөдлөх эд 
хөрөнгийн хаягжуулах ажлыг хийж гүйцэтгэх.  

4 5 6 

Гүйцэтгэл: Шинэчилсэн хаягийн зургийн дагуу  хаяг дугаарын тэмдгийг хийлгэж 
байршуулах тухай албан бичгийг 5 иргэн 19 аж ахуйн нэгжид хүргүүлсэн. 

иргэн аж ахуйн нэгж хаяг дугаараа байршуулаад байна. 

 

3-р 
улирал  

3
. 

Дархан сумын 4 дүгээр багт орон нутгийн төсөвийн хөрөнгөөр 
хийгдэх хаяг дугаар үйлдвэрлэх, байршуулах ажилд хяналт тавьж 
хамтран ажиллах. 

7 8 9 

Гүйцэтгэл: Дархан сумын 4 дүгээр багийн нутаг дэвсгэрт байрлах 21 нийтийн 
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орон сууцны дугаарын тэмдэгийг шинэчилсэн хаягийн зургийн дагуу 
үйлдвэрлэх, байршуулах ажлыг Хөдөлмөр халамж үйлчилгээний нийтийг 
хамарсан ажлын хүрээнд 5.0 сая төргөгөөр  “Бат хан жаргалант” ХХК  хийж 
гүйцэтгэсэн. 

 

Гүйцэтгэлийн зорилт №...-ийн үр дүн: 

№ Үр дүнгийн үзүүлэлт  
Хэмжих 

нэгж 

Суурь түвшин Хүрэх түвшин / Үр дүнгийн үзүүлэлт 

2018 он Эхний хагас жил Жилийн эцэс 

1. Үр дүнгийн үзүүлэлт № 1.3.1. 
Шинээр байгуулсан суурин, 
хороолол, гудамж, зам, 
талбайд нэр, дугаар, хаяг өгч 
баталгаажуулах ажлыг 
“Геодези, зураг зүйн тухай”, 
“ Хаягжуулалтын тухай” 
хууль болон холбогдох 
журмын дагуу зохион 
байгуулж, хаягийн зурагт 
оруулан мэдээллийн санг 
баяжуулах, хэрэгжилтэд 
хяналт тавих 

1 ажил 21 аймаг 330 
сум, 
Улаанбаатар 
хотын 1:1000, 
1:100000-ны 
масштабтай 
хаягийн зураг 
хийгдсэн. 

1:1000-ны 
масштабтай 
хаягийн зургийг 
шинэчлэн, нэр 
дугаар хаяг 
авсан гудамж, 
зам талбай, 
шинээр 
баригдсан 
байшин барилга, 
үл хөдлөх 
хөрөнгө зэргийг 
оруулан 
баяжуулж 
хаягийн зургаар 
байгууллага, 
иргэн, аж ахуйн 
нэгжид 
үйлчилгээ 
үзүүлэх ажлыг 
зохион байгуулж, 
хэрэгжилтэд 
хяналт тавих, 

Шинэчлэгдсэн 
хаягийн зураг, 
мэдээллийн 
сангийн 
мэдээллийг 
заасан 
хугацаанд 2 
удаа ГЗБГЗЗГ-т 
хүргүүлсэн 
байна. Хаягийн 
зургаар 
хэрэглэгчдэд 
үйлчилгээ 
үзүүлж 
хэрэглээнд 
нэвтрүүлсэн 
байна. 

 Үр дүнгийн үзүүлэлт № 1.3 4 
Орон нутгийн төсөвт хаягийн 
тэмдгийг суурилуулах 
ажлын зардлыг тусгах,  
Монгол Улсын Засгийн 
газрын 2019 оны 325 дугаар 
тогтоолоор батлагдсан 
Гудамж, зам, талбай, үл 
хөдлөх эд хөрөнгийг 
хаягжуулах журам”-ын дагуу 
хаягийн тэмдэг, тэмдэглэгээг 
суурилуулах ажлыг зохион 
байгуулах 

1 ажил 2018 онд 
орон нутгийн 
төсөвт 10.3 
сая төг 
суулгуулж  
19-н 
гудамжны 
уулзварт 
хаягийн 
тэмдэг 
байршуулсан. 
2019 оны 
төсөвт 30.0 
сая төг 
тусгуулсан.. 

Орон нутгийн 
төсөвт хаягийн 
тэмдэг тэмдэглээ 
хийх ажлын 
зардлыг 
тусгуулах ажлыг 
зохион 
байгуулсан 
байна. 

Хаягийн тэмдэг, 
тэмдэглэгээ хийх 
гүйцэтгэгчийг 
сонгон 
шалгаруулсан 
байна. 

Хаягийн тэмдэг, 
тэмдэглэгээ 
хийх ажлыг 
шалгаж, хүлээн 
авсан байна. 
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1.2. ГАЗРЫН ТӨЛБӨР, ТАТВАР 

№2.1 Зорилтыг хэрэгжүүлэх арга хэмжээ, шалгуур үзүүлэлт, хүрэх түвшин, хүрсэн түвшин 

Арга 
хэмжээний 
нэр, дугаар 

Гүйцэтгэлийн зорилтыг хэрэгжүүлэх арга хэмжээ 

Газар өмчлөгч нарт газрын татвар, газар эзэмшигч, ашиглагч нарт газрын төлбөрийг 
газрын кадастрын мэдээллийн сангийн Лэнд менежер програм хангамжийг ашиглан бүрэн 
ногдуулах, төвлөрүүлэх ажлыг зохион байгуулах 

Төлөвлөлтийн 
уялдаа:  

Дархан-Уул аймгийн ИТХ-ын 2018.12.05-ний өдрийн 12/04 дүгээр тогтоолоор 2019 
онд Дархан-Уул аймгийн хэмжээнд газрын төлбөрийн орлогоос 745.2 сая төгрөгийг 
төлөвлөрүүлэх 

Гүйцэтгэлийн 
шалгуур 
үзүүлэлт 

Хэрэгжих хугацаа Сар 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Шаардагдах хөрөнгө - 

Суурь түвшин Газар эзэмших, ашиглах гэрээнүүд хуучин газрын төлбөрөөр ногдол хийгдсэн 
байгаа 

Шалгуур үзүүлэлт 2019.01.01-ний өдрөөс эхлэн газрын төлбөр өөрчлөгдсөн Хүрсэн эсэх 

Хүрэх түвшин 1-р улиралд: Газрын төлбөр шинэчлэгдсэнтэй холбоотой, 
шинэ төлбөрөөр ногдлыг үүсгэж, газрын төлбөрийг улирал 
тутам төвлөрүүлэх 

Тийм 

2-р улиралд: Газрын төлбөр шинэчлэгдсэнтэй холбоотой, 
шинэ төлбөрөөр ногдлыг үүсгэж, газрын төлбөрийг улирал 
тутам төвлөрүүлэх 

Тийм 

3-р улиралд: Газрын төлбөр шинэчлэгдсэнтэй холбоотой, 
шинэ төлбөрөөр ногдлыг үүсгэж, газрын төлбөрийг улирал 
тутам төвлөрүүлэх 

Тийм 

4-р улиралд: Газрын төлбөр шинэчлэгдсэнтэй холбоотой, 

шинэ төлбөрөөр ногдлыг үүсгэж, газрын төлбөрийг улирал 
тутам төвлөрүүлэх  

Тийм 

Арга 
хэмжээний 
хэрэгжилт 

Хэрэгжилт Нийт 5990 гэрээ шинэчлэхээс 4516 гэрээг шинэ төлбөрөөр ногдуулж 
ГЗБГЗЗГ-т вэб судалгааг хүргүүлсэн. 

Зарцуулсан хөрөнгө Байгууллагаас 140646 төгрөг 

Хүрсэн түвшин Жилийн эцэст: Газрын кадастрын мэдээллийн сангийн Лэнд менежер 

програм хангамжийн вэб хувилбараас газар эзэмшигч, ашиглагч иргэн, 
хуулийн этгээдийн гэрээг автоматаар татаж, 2019 оны ГТМ-04 тайланг 
хийж, судалгааг нэгтгэн 2020.01.04-ний өдөр ГЗБГЗЗГ-т цахимаар 
хүргүүлсэн. Орон нутгийн төсөвт 745.2 сая төгрөг төвлөрүүлэхээс 
тайлангийн хугацаанд 1061.2 сая төгрөгийг төвлөрүүлж, төлөвлөгөөний 
гүйцэтгэл 142.4 хувьтай биелэлээ. 

Төсвийн шууд захирагчийн үнэлгээ Хангалттай, Хангалтгүй үнэлгээний аль нэгийг сонгоно уу 

 

Арга хэмжээ №2.1-г хэрэгжүүлэх ажлын төлөвлөгөө 

Сар Арга хэмжээг хэрэгжүүлэх ажлууд Сар 

1-р улирал  1. Газрын гэрээ шинэчлэх тухай мэдээ, мэдээллийг иргэн, аж ахуйн нэгж 
байгууллагад хүргүүлэх, олон нийтэд сурталчлах ажлыг зохион байгуулах, 
газрын төлбөрийн тооцоо нийлсэн акт үйлдэх, газрын төлбөрийг төвлөрүүлэх  

1 2 3 

Гүйцэтгэл:  

1. Дархан-Уул аймгийн хэмжээнд үйл ажиллагаа явуулж байгаа 319 томоохон аж ахуйн нэгж 
байгууллага болон төрийн байгууллага, төрийн өмчит үйлдвэрийн газруудад газрын төлбөр 
өөрчлөгдсөнтэй холбоотой албан тоот хүргүүлсэн.  
2. Улсын бүртгэлийн хэлтэстэй хамтран Хэвлэлийн бага хурлыг 2019.01.23-ний өдөр хамтран 

зохион байгуулсан. Улсын бүртгэлийн ерөнхий хууль, Эд хөрөнгийн эрхийн улсын бүртгэлийн 
тухай хууль шинэчлэн батлагдсанаар Газрын харилцаа - Улсын бүртгэлийн хэлтэс Цахим 
мэдээллийн сан болон газрын кадастрын мэдээллийн сангийн хооронд мэдээлэл 
солилцох боломжийг бүрдүүлж, Дундын мэдээллийн сан бий болж газрын  гэрээ, 

гэрчилгээг шинэчлэн байгуулж байгаа талаар дэлгэрэнгүй мэдээлэл хийсэн. 
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3. Дархан-Уул аймагт үйл ажиллагаа явуулж байгаа Арилжааны 11 банкны төлөөлөлтэй 

уулзалт зохион байгуулсан. 2019 оны байдлаар 963 газрын гэрчилгээ банкны барьцаанд байгаа 
судалгаа гаргаж, банкны эзийн засагч нарт танилцуулж, газрын гэрээ, гэрчилгээг шинэчлэх, 
газрын төлбөрийг барагдуулан ажиллах тал дээр хамтран ажиллахыг уриалсан. Учир нь урт 
хугацаанд газрын гэрчилгээг барьцаанд тавьсан иргэн, аж ахуйн нэгж байгууллага газрын 
төлбөрөө төлөхгүй байх нөхцөлд газар эзэмших эрхийн гэрчилгээг хүчингүй болгох үндэслэл 
үүсч, банкинд эрсдэл учрахыг ойлгуулсан. Мөн 2019.01.01-с эхлэн газрын төлбөр нэмэгдэж 
байгаатай холбоотой газрын гэрээ өөрчлөх эрхийг газар эзэмшигч  хүлээнэ гэсэн гэрээний 
заалтыг тайлбарлаж, 2020.01.01-с эхлэн газрын төлбөрийн тайлан Татварын цахим системд 
шилжихтэй холбоотой газрын кадастрын мэдээллийн санд газар эзэмшигч, ашиглагчийн 
мэдээллийг заавал шинэчлэх шаардлагатай болсон талаар дэлгэрэнгүй мэдээллийг өгч 
ажилласан. Үүний үр дүнд 2 байгууллагын хооронд газрын гэрээ шинэчлэх ажил саадгүй 
үргэлжлэн явж байна. 
4. Газрын төлбөрийн тооцоо нийлсэн актыг 50 иргэн, хуулийн этгээдтэй байгуулсан байна. 
5. 1-р улирлын байдлаар газрын төлбөрийн орлого 158.4 сая төгрөг, гүйцэтгэл 85.0 хувьтай 

биелэсэн. 

2-р улирал  2. Газрын гэрээ шинэчлэх тухай мэдээ, мэдээллийг иргэн, аж ахуйн нэгж 
байгууллагад хүргүүлэх, олон нийтэд сурталчлах ажлыг зохион байгуулах, 
газрын төлбөрийг төвлөрүүлэх 

4 5 6 

Гүйцэтгэл:  

1.Газрын төлбөр барагдуулах, гэрээг дүгнүүлэх мэдээллийг мессежээр хүргэх зорилгоор 
“Мобиком корпораци” ХХК-тай хамтран мобайл сурталчилгааны үйлчилгээг 2019.05.21-нд 

4262 газар эзэмшигч, ашиглагч нарт мэдээлэл хүргэсэн.  

2. Газрын төлбөрийн тооцоо нийлсэн актыг өссөн дүнгээр 115 иргэн, хуулийн этгээдтэй 
байгуулсан байна. 

3. 2-р улирлын байдлаар газрын төлбөрийн орлого өссөн дүнгээр 344.2 сая төгрөг, 
гүйцэтгэл 92.3 хувьтай биелэсэн. 

3-р улирал  3. Газрын гэрээ шинэчлэх тухай мэдээ, мэдээллийг иргэн, аж ахуйн нэгж 
байгууллагад хүргүүлэх, олон нийтэд сурталчлах ажлыг зохион байгуулах, 
газрын төлбөрийг төвлөрүүлэх 

7 8 9 

Гүйцэтгэл:  

1.2019.09.16-2019.09.19-ний хооронд ГЗБГЗЗГ-т төлбөрийн чиглэлээр сургалтад хамрагдаж, 
2020.01.01-ээс эхлэн Татварын цахим системд газрын төлбөр шилжихтэй холбоотой газрын 
төлбөрийн өр авлагыг дуусгах, гэрээ шинэчлэх уриалга, мэдээллийг Ди би эс, RGB телевизэд 
2019.09.23-ны өдөр өгсөн.  

2. Газрын төлбөрийн тооцоо нийлсэн актыг өссөн дүнгээр 306 иргэн, хуулийн этгээдтэй 
байгуулсан байна. 

3. 3-р улирлын байдлаар газрын төлбөрийн орлого өссөн дүнгээр 505.3 сая төгрөг, гүйцэтгэл 
90.4 хувьтай биелэсэн. 

4-р улирал  4. Газрын төлбөр барагдуулах ажлыг зохион байгуулах 10 11 12 

Гүйцэтгэл:  

1. Төрийн Аудитын 2019.06.05-ний өдрийн 40/13 тоот албан шаардлагын дагуу 850 иргэн, 

хуулийн этгээдийн 259.1 сая төгрөгийг барагдуулах ажлыг зохион байгуулж ажилласан. Үүнд: 

Нийт 327 иргэн, хуулийн этгээдийн 117.6 сая төгрөгийг бүрэн барагдуулж, гүйцэтгэл 45.4 хувийн 
гүйцэтгэлтэй байна. 

2. Газрын төлбөрийн тооцоо нийлсэн актыг өссөн дүнгээр 1164 иргэн, хуулийн этгээдтэй 
байгуулсан байна. 

3. 4-р улирлын байдлаар газрын төлбөрийн орлого өссөн дүнгээр 1061.2 сая төгрөг, 
гүйцэтгэл 142.4 хувьтай биелэсэн. 

Гүйцэтгэлийн зорилт №2.1-ийн үр дүн:  

№ Үр дүнгийн шалгуур үзүүлэлт  
Хэмжих 

нэгж 

Суурь 
түвшин 

Хүрэх түвшин / Хүрсэн түвшин / Үр дүнгийн үзүүлэлт 

2018 он 
2019 оны эхний хагас 2019 оны жилийн эцэс 

Төл. Гүй. Төл. Гүй. 

1. Үр дүнгийн үзүүлэлт №3.2 Сая.төг 702.1 372.6 344.2 745.2 1061.2 
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1.3.ГАЗАР ЗОХИОН БАЙГУУЛАЛТ 

№ Зорилтыг хэрэгжүүлэх арга хэмжээ, шалгуур үзүүлэлт, хүрэх түвшин, хүрсэн 
түвшин 

 

Арга 
хэмжээний 
нэр, дугаар 

Гүйцэтгэлийн зорилтыг хэрэгжүүлэх 2.1.1 арга хэмжээ  

Газар өмчлөгч, эзэмшигч, ашиглагч нарыг газрын кадастрын мэдээллийн сангийн Лэнд 
менежер, QGIS 2.18 програм хангажмийг ашиглан газар эзэмшүүлэх гэрээг шинэчлэх 

Төлөвлөлтийн 
уялдаа: 

Холбогдох хууль тогтоомж, журам зааврын дагуу 

 

 

Гүйцэтгэлийн 
шалгуур 
үзүүлэлт 

Хэрэгжих 
хугацаа 

Сар 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Шаардагдах 
хөрөнгө 

- 

Суурь түвшин Мэдээллийн санд ороогүй, хуучин нэгж талбарын дугаартай 
байсан 

Шалгуур 
үзүүлэлт 

ГЗБГЗЗГ-ын даргын тушаалд нийцүүлэн 
мэдээллийн санг шинэчлэн хөтлөх, ажлыг зохион 
байгуулсан байна 

Хүрсэн эсэх 

Хүрэх түвшин Дархан сумын нутаг дэвсгэр болох 1, 2, 3, Малчин, 
5, 6, 7, 8, 15 дугаар багуудын өмчлөгч, эзэмшигч, 
ашиглагч нарын газар эзэмших эрхийн гэрчилгээг 
шинэчилсэн байна 

Тийм  

 

 

Арга 
хэмжээний 
хэрэгжилт 

Хэрэгжилт 1, 2, 3, Малчин, 5, 6, 7, 8, 15 дугаар багуудын өмчлөгч, эзэмшигч, 
ашиглагч нартай нийт  396 иргэн, аж ахуйн нэгж байгууллага, 
төрийн байгууллагатай газар эзэмших эрхийн гэрчилгээ, 
гэрээг шинэчлэн байгуулсан байна 

Зарцуулсан 
хөрөнгө 

- 

Хүрсэн түвшин Жилийн эцэст:  

Дархан сумын 1, 2, 3, Малчин, 5, 6, 7, 8, 15 дугаар багуудын 
өмчлөгч, эзэмшигч, ашиглагч нартай газар эзэмших эрхийн 
гэрчилгээ, гэрээг шинэчлэн байгуулсан байна 

1.4. КАДАСТР 

Гүйцэтгэлийн зорилт № 2.1 Газрын кадастрын мэдээллийн сангийн “Лэнд менежер” програм 
хангамжийн нэмэлт хөгжүүлэлтийн ажлыг зохион байгуулах, туршилт хийх, аймгийн хэмжээнд 
нэвтрүүлэх. 

№ 1.2.1 Зорилтыг хэрэгжүүлэх арга хэмжээ, шалгуур үзүүлэлт, хүрэх түвшин 

Арга 
хэмжээний 
нэр, дугаар 

Гүйцэтгэлийн зорилтыг хэрэгжүүлэх 2.1.1-р арга хэмжээ:  

Газрын кадастрын мэдээллийн сангийн “Лэнд менежер” програм хангамжийн 

нэмэлт хөгжүүлэлтийн ажилд санал боловсруулж, ГЗБГЗЗГ-т хүргүүлэх 

Төлөвлөлтийн 
уялдаа:  

Зорилтын дугаар -1.2.1 

Гүйцэтгэлийн 
шалгуур 
үзүүлэлт 

Хэрэгжих 
хугацаа 

Улирал 1-р улирал 2-р улирал 
3-р 

улирал 
4-р улирал 

Шаардагдах 
хөрөнгө 

Үйл ажиллагаа 

Суурь түвшин Аймгийн хэмжээнд Лэнд менежер програм хангамж бүрэн нэвтэрсэн. 

Шалгуур 
үзүүлэлт 

ГЗБГЗЗГ-т хүргүүлсэн саналын тоо Хүрсэн эсэх 
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Хүрэх түвшин 

Эхний хагас жилд: Програм хангамжийн 

хөгжүүлэлтийн талаар холбогдох мэргэжилтэн, 

газрын даамлуудаас гарсан саналыг тухай бүр 

ГЗБГЗЗГ-т хүргүүлж, тусгуулах арга хэмжээг 

зохион байгуулсан байна. 

Тийм  

Жилийн эцэст: Програм хангамжийн 

хөгжүүлэлтийн талаар холбогдох мэргэжилтэн, 

газрын даамлуудаас гарсан саналыг тухай бүр 

ГЗБГЗЗГ-т хүргүүлж, тусгуулах арга хэмжээг 

зохион байгуулсан байна. 

Тийм 

Арга 
хэмжээний 
хэрэгжилт 

Хэрэгжилт ГЗБГЗЗГ-т албан тоотоор 1 хүсэлт, Кадастртай холбоотой асуудлаа 
шийдэх хуудас нэртэй facebook цахим хуудсанд 6 модулд 36 санал 
оруулсан байна.  

Зарцуулсан 

хөрөнгө - 

Хүрсэн 

түвшин 
Байгууллагын газрын эрх зүйн харилцаа үүсгэх эрх бүхий 6 
мэргэжилтэн, 4 сумын газрын даамлууд Лэнд менежер” програм 
хангамжийн веб хувилбарыг бүрэн эзэмшээд байна. 

Төсвийн шууд 

захирагчийн 

үнэлгээ 
Хангалттай, Хангалтгүй үнэлгээний аль нэгийг сонгоно уу 

 
Арга хэмжээ №2.1.-ийг хэрэгжүүлэх ажлын төлөвлөгөө 

Жил  Арга хэмжээг хэрэгжүүлэх ажлууд Улирал 

Эхний 
хагас 
жилд: 

1
. 

Газрын удирдлагын хэлтэсийн мэргэжилтэн, газрын даамлуудаас 
“Лэнд менежер” програм хангамжийн нэмэлт хөгжүүлэлтийн ажилд 
тухай бүрт гарсан саналыг хүргүүлнэ. 

1 2 

..
. 

Гүйцэтгэл: 
ГЗБГЗЗГ-т 2019 оны 65 тоот албан бичгээр 5 төрлийн модул дээр гарч байгаа алдаа 
болон хэрхэн хөгжүүлэх талаар санал хүргүүлсэн. Мөн Кадастртай холбоотой асуудлаа 
шийдэх хуудас нэртэй facebook цахим хуудсанд 5 модулд 30 санал оруулж 
шийдвэрлүүлсэн байна. 

Жилийн 
эцэст: 

2
. 

Газрын удирдлагын хэлтэсийн мэргэжилтэн, газрын даамлуудаас 
“Лэнд менежер” програм хангамж, вэб хувилбарын нэмэлт 
хөгжүүлэлтийн ажилд тухай бүрт гарсан саналыг хүргүүлнэ. 

3 4 

..
. 

Гүйцэтгэл:  
ГЗБГЗЗГ-т албан тоотоор 1 хүсэлт, Кадастртай холбоотой асуудлаа шийдэх хуудас 
нэртэй facebook цахим хуудсанд 6 модулд 36 санал, 22 алдааг засварлуулахаар хүсэлт 
оруулсан байна. 

 
 

№ 1.2.2 Зорилтыг хэрэгжүүлэх арга хэмжээ, шалгуур үзүүлэлт, хүрэх түвшин 

Арга 
хэмжээний 
нэр, дугаар 

Гүйцэтгэлийн зорилтыг хэрэгжүүлэх 2.1.2-р арга хэмжээ:  

Шинээр томилогдсон албан хаагчийг Газрын кадастрын мэдээллийн сангийн 

“Лэнд менежер, вэб хувилбар” програм хангамжийн гэрчилгээ олгох сургалтанд 

хамруулах  ажлыг зохион байгуулах 

Төлөвлөлтийн 
уялдаа:  

 

Гүйцэтгэлийн 
шалгуур 
үзүүлэлт 

Хэрэгжих 
хугацаа 

Улирал 1-р улирал 2-р улирал 
3-р 

улирал 
4-р улирал 

Шаардагдах 
хөрөнгө 

Үйл ажиллагаа 

Суурь түвшин ГЗБГЗЗГ-ын даргын тушаалын дагуу хамруулах. 

Шалгуур 
үзүүлэлт 

Сургалтад хамрагдаж, гэрчилгээ авсан албан 
хаагчдын тоо 

Хүрсэн эсэх 

Хүрэх түвшин 

Эхний хагас жилд: Шинээр томилогдсон албан 

хаагчийг батлагдсан хуваарийн дагуу сургалтад 

хамруулсан байна. 
Тийм  

Жилийн эцэст: Шинээр томилогдсон албан 

хаагчийг батлагдсан хуваарийн дагуу сургалтад Тийм 
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хамруулсан байна. 

Арга 
хэмжээний 
хэрэгжилт 

Хэрэгжилт ГЗБГЗЗГ-ын даргын 2019-10-23-ны өдрийн 1/2562 дугаартай албан 
бичгийн дагуу сургалтанд хамруулсан. 

Зарцуулсан 

хөрөнгө 
Э.Гүрханд, Д.Ганцэцэг нар нь өөрсдийн зардлаар сургалтанд 
хамрагдсан. 

Хүрсэн 

түвшин 

ГЗБГЗЗГ-ын даргын 2017 оны А/139 дугаар тушаалын хүрээнд Дархан 
сумын газрын даамалаар томилогдох Э.Гүрханд, Шарын гол сумын 
газрын даамлаар томилогдох Д.Ганцэцэг нарыг сургалтанд хамруулан 
хэрэглээний түвшинд ажиллах эрхийн гэрчилгээтэй болгосон. 

Төсвийн шууд 

захирагчийн 

үнэлгээ 
Хангалттай, Хангалтгүй үнэлгээний аль нэгийг сонгоно уу 

 
Арга хэмжээ №2.1.2-ийг хэрэгжүүлэх ажлын төлөвлөгөө 

Жил  Арга хэмжээг хэрэгжүүлэх ажлууд Улирал 

Эхний 
хагас 
жилд: 

1
. 

ГЗБГЗЗГ-аас ирүүлсэн албан бичгийн дагуу сургалтанд хамруулна. 
1 2 

..
. 

Гүйцэтгэл:  
ГЗБГЗЗГ-аас сургалтанд хамруулах албан бичиг ирээгүй. Мөн манай байгууллагад 
шинээр албан хаагч томилогдоогүй.  

Жилийн 
эцэст: 

2
. 

ГЗБГЗЗГ-аас ирүүлсэн албан бичгийн дагуу хамрагдах хүмүүсийн 
нэрсийг хүргүүлж, сургалтанд хамруулж, эрхийн гэрчилгээ авсан 
тохиолдолд программд хандах эрхийг олгуулна. 

3 4 

..
. 

Гүйцэтгэл:  
ГЗБГЗЗГ-ын даргын 2017 оны А/139 дугаар тушаалын хүрээнд Дархан сумын газрын 
даамалаар томилогдох Э.Гүрханд, Шарын гол сумын газрын даамлаар томилогдох 
Д.Ганцэцэг нарыг сургалтанд хамруулахаар namkhainyambuu.g@gazar.gov.mn хаягаар 
холбогдох мэдээллийг 2019-10-25-нд хүргүүлсэн. Хэрэглээний түвшинд ажиллах эрхийн 
гэрчилгээтэй болсон учир байгууллагын даргын 2019-11-21-ны өдрийн 764 дугаар албан 
тоотоор эрх нээлгэх тухай хүсэлтйг хүргүүлж, хэрэглэгчийн нэр, нууц үгийг олгуулсан. 

 
 

№ 1.2.3 Зорилтыг хэрэгжүүлэх арга хэмжээ, шалгуур үзүүлэлт, хүрэх түвшин 

Арга 
хэмжээний 
нэр, дугаар 

Гүйцэтгэлийн зорилтыг хэрэгжүүлэх 2.1.3-р арга хэмжээ:  

Орон нутгийн тусгай хэрэгцээний газрын судалгааг гарган ГЗБГЗЗГ-т хүргүүлэх, 

Газрын кадастрын нэгдсэн системд бүртгэж, баталгаажуулах ажлыг зохион 

байгуулах 

Төлөвлөлтийн 
уялдаа:  

 

Гүйцэтгэлийн 
шалгуур 
үзүүлэлт 

Хэрэгжих 
хугацаа 

Улирал 1-р улирал 2-р улирал 
3-р 

улирал 
4-р улирал 

Шаардагдах 
хөрөнгө 

Үйл ажиллагаа 

Суурь түвшин Аймаг, сумын ИТХ-ын тогтоол гаргасан талбайг хүргүүлэх. 

Шалгуур 
үзүүлэлт 

Сургалтад хамрагдаж, гэрчилгээ авсан албан 
хаагчдын тоо 

Хүрсэн эсэх 

Хүрэх түвшин 

Эхний хагас жилд: Орон нутгийн тусгай 

хэрэгцээний газрын судалгааг гарган ГЗБГЗЗГ-т 

хүргүүлж, Газрын кадастрын нэгдсэн системд 

бүртгэж, баталгаажуулах ажлыг аймгийн 

хэмжээнд зохион байгуулж, мэдээллийн сантай 

болсон байна. 

Тийм  

Жилийн эцэст:  Бүх орон нутгийн тусгай 

хэрэгцээний газрын судалгааг гарган ГЗБГЗЗГ-т 

хүргүүлж, Газрын кадастрын нэгдсэн системд 

бүртгэж, баталгаажуулах ажлыг аймгийн 

хэмжээнд зохион байгуулж, мэдээллийн сантай 

болсон байна 

Тийм 

mailto:namkhainyambuu.g@gazar.gov.mn


Байгууллагын бүтэн жилийн гүйцэтгэлийн тайлан : Нэр: Газрын  харилцаа, барилга, хот байгуулалтын газар 

Арга 
хэмжээний 
хэрэгжилт 

Хэрэгжилт Дархан-Уул аймгийн Дархан сумын ИТХ-ын хуралдааны 2019-05-22-ны 
өдрийн 11/02 дугаар тогтоолоор зарим газрын орон нутгийн тусгай 
хэрэгцээнд авсан. 

Зарцуулсан 

хөрөнгө - 

Хүрсэн 

түвшин Газрын мэдээллийн сангийн Лэнд менежер программд бүртгэсэн 

Төсвийн шууд 

захирагчийн 

үнэлгээ 
Хангалттай, Хангалтгүй үнэлгээний аль нэгийг сонгоно уу 

 
 
Арга хэмжээ №2.1.3-ийг хэрэгжүүлэх ажлын төлөвлөгөө 

Сар Арга хэмжээг хэрэгжүүлэх ажлууд Улирал 

Эхний 
хагас 
жилд: 

1
. 

Аймаг, сумын ИТХ-ын хуралдаанд санал оруулж танилцуулах 
1 2 

..
. 

Гүйцэтгэл:  
Дархан-Уул аймгийн Дархан сумын ИТХ-ын хуралдааны 2019-05-22-ны өдрийн 11/02 
дугаар тогтоолоор Газрын ургамал, гол, усны нөөц газар болон байгалийн тодорхой 
төрлийн баялгийг хамгаалах зорилгоор Малчин багийн Хараа голын эрэг орчмын 1848 
га, 5-р баг, Хүнсчидийн зүүн хойд, Малчин багийн Хөтөл хорооллын урд хэсгийн 16,4 га 
8-р багийн Нарантолгойн 39,4 га газруудыг орон нутгийн тусгай хамгаалтанд авсан. 

Жилийн 
эцэст: 

2
. 

Бүх орон нутгийн тусгай хэрэгцээний газрын судалгааг гарган 
ГЗБГЗЗГ-т хүргүүлж, Газрын кадастрын нэгдсэн системд бүртгэж, 
баталгаажуулах ажлыг зохион байгуулж, мэдээллийн сантай болох 

3 4 

..
. 

Гүйцэтгэл:  
Газрын кадастрын нэгдсэн системд бүртгэж, баталгаажуулахаар ГЗБГЗЗГ-т Кадастрын 
хэлтэст хүргүүлж, Лэнд менежер программд оруулахаар *shp файлыг хүргүүлснээр 
мэдээллийн санд бүргэгдсэн. 

 
 

1.5.ОРОН ЗАЙ МЭДЭЭЛЭЛ, ТЕХНОЛОГИ 

Гүйцэтгэлийн зорилт №2.5.1. Салбарын хэмжээнд мэдээллийн технологи, газар зүйн мэдээллийн 
системийн дэвшилтэт шийдлийг нэвтрүүлэх замаар байгууллагын болон орон нутгийн сүлжээ, 
техник, програм хангамжийн хэвийн, аюулгүй, найдвартай үйл ажиллагааг хангах 

№2.5.1.1 Зорилтыг хэрэгжүүлэх арга хэмжээ, шалгуур үзүүлэлт, хүрэх түвшин, хүрсэн түвшин 

Арга 
хэмжээний 
нэр, дугаар 

Гүйцэтгэлийн зорилтыг хэрэгжүүлэх 2.5.1.1-р арга хэмжээ 

Байгууллагын дотоод болон салбарын тоон мэдээлэл дамжуулах байнгын 
холболт /VPN/, интернэтийн сүлжээний аюулгүй байдал, хэвийн ажиллагааг 
хангах, түүнд хяналт тавих 

Төлөвлөлтийн 
уялдаа:  

ГЗБГЗЗГ-ын ҮАСЗББӨХ 2.5.5.а  

Гүйцэтгэлийн 
шалгуур 
үзүүлэлт 

Хэрэгжих 
хугацаа 

Сар 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Шаардагдах 
хөрөнгө 

Үйл ажиллагаа 

Суурь түвшин Байгууллага, нийслэл, 21 аймаг тоон мэдээлэл дамжуулах байнгын 
холболтод холбогдсон. Мэдээллийн аюулгүй байдлын газрын 
Төрийн холболтын нэгдсэн сүлжээнд холбогдсон. Байгууллага, 
нийслэл, 21 аймаг, 330 сум интернэтийн сүлжээнд холбогдсон. 

Шалгуур 
үзүүлэлт 

Байгууллагын дотоод удирдлагын систем хэвийн 
ажилласан байх Хүрсэн 

Хүрэх түвшин 1-р улиралд: Байгууллагын дотоод болон салбарын 
мэдээллийн системийн хэвийн тасралтгүй, 
найдвартай ажиллагаа хангагдсан байна. 

Тийм  



Байгууллагын бүтэн жилийн гүйцэтгэлийн тайлан : Нэр: Газрын  харилцаа, барилга, хот байгуулалтын газар 

2-р улиралд: Байгууллагын дотоод болон салбарын 
мэдээллийн системийн хэвийн тасралтгүй, 
найдвартай ажиллагаа хангагдсан байна. 

Тийм  

3-р улиралд: Байгууллагын дотоод болон салбарын 
мэдээллийн системийн хэвийн тасралтгүй, 
найдвартай ажиллагаа хангагдсан байна. 

Тийм  

4-р улиралд: Байгууллагын дотоод болон салбарын 
мэдээллийн системийн хэвийн тасралтгүй, 
найдвартай ажиллагаа хангагдсан байна. 

Тийм  

Арга 
хэмжээний 
хэрэгжилт 

Хэрэгжилт - 4-р сарын 3 дахь 7 хоногт аймгийн ГХБХБГ-ын VPN холболтын 
Cisco RI042 router эвдэрсэн тул агентлаг руу засуулахаар 
явуулж, байгууллагын интернэтийг юнивишн-тэй хамтран VPN-
гүйгээр шууд холбож үйл ажиллагааг тасалдуулалгүй 
ажиллуулав. 2019-04-30-нд засагдсан Cisco RI042 төхөөрөмжөө 
авчирч холбон юнивишн компаниар тохиргоог хийлгэн 
байгууллагын VPN сүлжээг хэвийн байдалд оруулав.  

- 5-р сарын 1 дэх 7 хоногт Байгууллага руу орж ирж буй шилэн 
кабельд гарсан гэмтлийг юнивишн компани руу холбогдон 
засуулж, хэвийн ажиллагаанд оруулав. 

Зарцуулсан 
хөрөнгө 

Үйл ажиллагаа 

Хүрсэн түвшин Жилийн эцэст: Байгууллагын дотоод болон салбарын мэдээллийн 
системийн хэвийн тасралтгүй, найдвартай ажиллагаа хангагдсан 
байна. 

Төсвийн шууд захирагчийн 
үнэлгээ Хангалттай, Хангалтгүй үнэлгээний аль нэгийг сонгоно уу 

Арга хэмжээ №2.5.1.1-ийг хэрэгжүүлэх ажлын төлөвлөгөө 

Сар Арга хэмжээг хэрэгжүүлэх ажлууд Сар 

1-р 
улирал  

1
. 

Аймгийн ГХБХБГ-ын агентлагтай холбогдсон тоон мэдээлэл 
дамжуулах байнгын холболтын VPN тусгаарласан сүлжээ болон 
интернэтийн сүлжээ хэвийн ажиллагаанд тогтмол шалгалт хийж 
байх. 

1 2 3 

Гүйцэтгэл: Аймгийн ГХБХБГ-ын агентлагтай холбогдсон тоон мэдээлэл дамжуулах 
байнгын холболтын VPN тусгаарласан сүлжээ болон интернэтийн сүлжээ хэвийн 
ажиллагаанд өдөр бүр шалгалт хийж байв. 

2-р 
улирал  

2
. 

Аймгийн ГХБХБГ-ын агентлагтай холбогдсон тоон мэдээлэл 
дамжуулах байнгын холболтын VPN тусгаарласан сүлжээ болон 
интернэтийн сүлжээ хэвийн ажиллагаанд тогтмол шалгалт хийж 
байх. 

4 5 6 

Гүйцэтгэл: Аймгийн ГХБХБГ-ын агентлагтай холбогдсон тоон мэдээлэл дамжуулах 
байнгын холболтын VPN тусгаарласан сүлжээ болон интернэтийн сүлжээ хэвийн 
ажиллагаанд өдөр бүр шалгалт хийж байв. 

3-р 
улирал  

3
. 

Аймгийн ГХБХБГ-ын агентлагтай холбогдсон тоон мэдээлэл 
дамжуулах байнгын холболтын VPN тусгаарласан сүлжээ болон 
интернэтийн сүлжээ хэвийн ажиллагаанд тогтмол шалгалт хийж 
байх. 

7 8 9 

Гүйцэтгэл: Аймгийн ГХБХБГ-ын агентлагтай холбогдсон тоон мэдээлэл дамжуулах 
байнгын холболтын VPN тусгаарласан сүлжээ болон интернэтийн сүлжээ хэвийн 
ажиллагаанд өдөр бүр шалгалт хийж байв. 

4-р 
улирал  

4
. 

Аймгийн ГХБХБГ-ын агентлагтай холбогдсон тоон мэдээлэл 
дамжуулах байнгын холболтын VPN тусгаарласан сүлжээ болон 
интернэтийн сүлжээ хэвийн ажиллагаанд тогтмол шалгалт хийж 
байх. 

10 11 12 



Байгууллагын бүтэн жилийн гүйцэтгэлийн тайлан : Нэр: Газрын  харилцаа, барилга, хот байгуулалтын газар 

Гүйцэтгэл: Аймгийн ГХБХБГ-ын агентлагтай холбогдсон тоон мэдээлэл дамжуулах 
байнгын холболтын VPN тусгаарласан сүлжээ болон интернэтийн сүлжээ хэвийн 
ажиллагаанд өдөр бүр шалгалт хийж байв. 

Санамж: Хэрэгжүүлсэн хугацааг тэмдэглэхдээ саруудын суурь өнгийг будна уу.  

№2.5.1.2 Зорилтыг хэрэгжүүлэх арга хэмжээ, шалгуур үзүүлэлт, хүрэх түвшин, хүрсэн түвшин 

Арга 
хэмжээний 
нэр, дугаар 

Гүйцэтгэлийн зорилтыг хэрэгжүүлэх 2.5.1.2-р арга хэмжээ 

Тоон мэдээлэл дамжуулах сүлжээ, интернэт, дотоод сүлжээ, техник хангамж, 
системийн хадгалалт, хамгаалалт, мэдээллийн нууцлалын найдвартай байдлыг 
хангаж ажиллах. 

Төлөвлөлтийн 
уялдаа:  

ГЗБГЗЗГ-ын ҮАСЗББӨХ 2.5.5. 

Гүйцэтгэлийн 
шалгуур 
үзүүлэлт 

Хэрэгжих 
хугацаа 

Сар 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Шаардагдах 
хөрөнгө 

Үйл ажиллагаа 

Суурь түвшин  Байгууллагын дотоод болон салбарын мэдээллийн системийн 
ажиллагаа хэвийн. 

 Серверийн өрөөний стандарт нөхцөл байдал, серверийн 
тасалдалгүй найдвартай ажиллагааг хангаж ажилладаг. 

 Сумын газрын даамлуудыг вэб камераар хангасан. 

Шалгуур 
үзүүлэлт 

 Мэдээллийн системийн нэвтрэх эрхийг 
хэрэглэгчдэд холбогдох журмын дагуу үүсгэх 
/Спарк, Эйбл, цахим шуудан болон бусад/ 

 Албан хаагчид, сумын даамлын компьютер, 
техник хангамж, программ хангамжийн хэвийн 
ажиллагааг хангах,  

 Газрын кадастрын мэдээллийн системийн хэвийн 
ажиллагааг хангах 

 Серверийн өрөө болон серверийн хэвийн 
ажиллагааг хангах, 

 Сумдын даамлуудыг цахим хурлын системтэй 
холбох 

Хүрсэн 

Хүрэх түвшин Эхний хагас жилд: Мэдээллийн системийн нэвтрэх 
эрхийг хэрэглэгчдэд холбогдох журмын дагуу 
үүсгэсэн байна. / Спарк, Эйбл, цахим шуудан болон 
бусад/ 

Албан хаагчид, сумын даамлын компьютер, техник 
хангамж, программ хангамжийн хэвийн ажиллагааг 
хангаж, засвар үйлчилгээ хийж, бүртгэл хөтлөсөн 
байна. 

Газрын кадастрын мэдээллийн системийн хэвийн 
ажиллагааг хангаж тасалдал үүссэн тухай бүр 
шаардлагатай арга хэмжээг цаг алдалгүй авсан 
байна. 

Серверийн өрөө болон серверийн хэвийн 
ажиллагааг хангах, тогтмол хяналт тавьж ажилласан 
байна. 

Сумдын даамлуудыг цахим хурлын системтэй 
холбосон байна. 

Тийм  

Жилийн эцэст: Мэдээллийн системийн нэвтрэх 
эрхийг хэрэглэгчдэд холбогдох журмын дагуу 
үүсгэсэн байна. /Спарк, Эйбл, цахим шуудан болон 
бусад/ 

Албан хаагчид, сумын даамлын компьютер, техник 
хангамж, программ хангамжийн хэвийн ажиллагааг 
хангаж, засвар үйлчилгээ хийж, бүртгэл хөтлөсөн 

Тийм  



Байгууллагын бүтэн жилийн гүйцэтгэлийн тайлан : Нэр: Газрын  харилцаа, барилга, хот байгуулалтын газар 

байна. 

Газрын кадастрын мэдээллийн системийн хэвийн 
ажиллагааг хангаж тасалдал үүссэн тухай бүр 
шаардлагатай арга хэмжээг цаг алдалгүй авсан 
байна. 

Серверийн өрөө болон серверийн хэвийн 
ажиллагааг хангах, тогтмол хяналт тавьж ажилласан 
байна. 

Сумдын даамлуудыг цахим хурлын системтэй 
холбосон байна. 

Арга 
хэмжээний 
хэрэгжилт 

Хэрэгжилт Сервер компьютерийн үйл ажиллагааны байнгын хяналт хийх 
боломжийг олгодог Dell сервер компьютерийн Open Manage Server 
Administrator програм хангамж, серверийн өрөөний өдөр тутмын, 7 
хоног тутмын, сар тутмын, улирал тутмын, жил тутмын аюулгүй 
байдал, байнгын шалгалтын тэмдэглэлийг хийх талаар судалгаа 
хийж, ОЗМТХ-тэй зөвлөлдсөн.  

Дархан-Уул аймгийн ГХБХБГ-ын бүх албан хаагчдад Мэдээллийн 
системийн нэвтрэх эрхийг хэрэглэгчдэд холбогдох журмын дагуу 
үүсгэсэн. Албан тушаал өөрчлөгдөх /Газар зохион байгуулалт, 
төлөвлөлтийн асуудал хариуцсан мэргэжилтэн У.Энхбатыг Дархан 
сумын газрын даамлаар томилогдох/, Газар зохион байгуулалт, 
төлөвлөлтийн асуудал хариуцсан мэргэжилтэн Б.Баярмаа, Орхон 
сумын газрын даамал Үүрийнтуяа, Дархан сумын газрын даамал 
Э.Гүрханд, Шарын гол сумын газрын даамал Д.Ганцэцэг нарын 
шинээр томилогдсон албан хаагчдад тухай бүрт нь Спарк, Эйбл, 
цахим шуудан болон бусад эрхүүдийг үүсгэж өгч ажиллав.  

Газрын дарга Ганбаяр, Геодези, зураг зүйн асуудал хариуцсан 
мэргэжилтэн Мөнхчулуун, Архив бичиг хэргийн эрхлэгч Цэнд-Аюуш, 
Мэдээллийн технологийн асуудал хариуцсан мэргэжилтэн 
Түмэнжаргалын  компьютерийг форматлаж, үйлдлийн  систем болон 
шаардлагатай хэрэглээний програм хангамжуудыг суулгаж 
идэвхжүүлэв. Шарын гол сумын даамал Оюундарийн компьютерт 
Microsoft Office, Internet browser, принтер таниулагч програмууд 
суулгаж өгөв.   

Нягтлан бодогч Мөнхзул өөр өрөөнд түр хугацаагаар шилжиж суух 
шаардлагатай болсон тул зөөврийн компьютерт роутер, свич тавьж 
интернэт, дотоод сүлжээнд холбож суурин болон зөөврийн 
компьютерт хэвлэгчийг таниулж, тохиргоо хийж өгөв. Дархан сумын 
даамал Мягмарсүрэнгийн хэвлэгчид шинэ хор таарахгүй байсан тул 
хорны чипийг авч тохируулж өгөв. Epson Stylus Photo 1390 маркын 
өнгөт хэвлэгчийг авч яван тоолуурыг тэглүүлэх програм уншуулан 
тэглүүлэв. Шарын гол сумын газрын даамал Оюундарийн гэр 
интернэтийн симийг сэргээлгэж, тохиргоог нь юнитель компаниар 
хийлгэж, хэвийн ажиллагаанд нь оруулав. Орхон сумын даамал 
Үүрийнтуяад Brother ADS 2200 сканерыг таниулагч CD-н хамт 2019-
07-01-нд компьютерт нь таниулан хүлээлгэн өгч, 2019-07-05-нд 
буцааж хүлээн авав. Дархан сумын даамлын компьютерт суулгасан 
Epson DS 350 сканерийн драйверын гэмтлийг засварлаж 
ажиллагаанд оруулав. Байгууллагад шинээр ирсэн Brother ADS 2400 
сканерыг өөрийн компьютер болон кадастрын мэргэжилтний 
компьютерт драйверыг суулган туршиж, хэрэглэх боломжоор хангав. 
Мөн мэдрэгчтэй дэлгэцтэй компьютерыг зааланд байрлуулж 
ажиллагаанд оруулав. Орхон, Хонгор сумдын даамлуудын 
компьютерт АВВҮҮ Finereader програм суулгаж, идэвхжүүлэв. 

Албан хаагчид, сумын даамлын компьютерт засвар үйлчилгээ хийх 
бүрдээ, бүртгэл хөтлөсөн.  

Газрын кадастрын мэдээллийн системийн хэвийн ажиллагааг хангаж 
тасалдал үүссэн тухай бүр шаардлагатай арга хэмжээг цаг алдалгүй 
авсан. 

Серверийн өрөө болон серверийн хэвийн ажиллагааг хангах, 
тогтмол хяналт тавьж ажилласан. 
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Сумдын даамлуудыг цахим хурлын системтэй холбосон. 

Зарцуулсан 
хөрөнгө 

Үйл ажиллагаа 

Хүрсэн түвшин Мэдээллийн системийн нэвтрэх эрхийг хэрэглэгчдэд холбогдох 
журмын дагуу үүсгэсэн байна. /Файл, Спарк, Эйбл, цахим шуудан 
болон бусад/ 

Албан хаагчид, сумын даамлын компьютер, техник хангамж, 
программ хангамжийн хэвийн ажиллагааг хангаж, засвар үйлчилгээ 
хийж, бүртгэл хөтлөсөн байна. 

Газрын кадастрын мэдээллийн системийн хэвийн ажиллагааг хангаж 
тасалдал үүссэн тухай бүр шаардлагатай арга хэмжээг цаг алдалгүй 
авсан байна. 

Серверийн өрөө болон серверийн хэвийн ажиллагааг хангах, 
тогтмол хяналт тавьж ажилласан байна. 

Сумдын даамлуудыг цахим хурлын системтэй холбосон байна. 

Төсвийн шууд захирагчийн 
үнэлгээ Хангалттай, Хангалтгүй үнэлгээний аль нэгийг сонгоно уу 

 

Арга хэмжээ №2.5.1.2-ийг хэрэгжүүлэх ажлын төлөвлөгөө 

Сар Арга хэмжээг хэрэгжүүлэх ажлууд Сар 

1-р 
улирал  

1
. 

Мэдээллийн системд хандах эрхийн зохицуулалт өөрчлөгдөх 
болгонд бүртгэл хөтлөх,  

Байгууллагын албан хаагчдын болон сумын даамлын компьютер, 
техник хангамж, программ хангамжид эвдрэл, гэмтэл үүсэх тухай 
бүрт засвар үйлчилгээг хурдан шуурхай хийх,  

Газрын кадастрын мэдээллийн системийн хэвийн ажиллагааг хангаж 
тасалдал үүссэн тухай бүр шаардлагатай арга хэмжээг цаг алдалгүй 
авсан байна. 

Серверийн өрөө болон серверийн хэвийн ажиллагааг хангах, тогтмол 
хяналт тавьж ажилласан байна. 

Сумдын даамлуудыг цахим хурлын системтэй холбосон байна. 

1 2 3 

Гүйцэтгэл: Газрын дарга Ганбаяр, Геодези, зураг зүйн асуудал хариуцсан мэргэжилтэн 
Мөнхчулууны компьютерийг форматлаж, үйлдлийн  систем болон шаардлагатай 
хэрэглээний програм хангамжуудыг суулгаж идэвхжүүлэв. Шарын гол сумын даамал 
Оюундарийн компьютерт Microsoft Office, Internet browser, принтер таниулагч 
програмууд суулгаж өгөв.   

Нягтлан бодогч Мөнхзул өөр өрөөнд түр хугацаагаар шилжиж суух шаардлагатай 
болсон тул зөөврийн компьютерт роутер, свич тавьж интернэт, дотоод сүлжээнд 
холбож суурин болон зөөврийн компьютерт хэвлэгчийг таниулж, тохиргоо хийж өгөв. 

Серверийн өрөөний кондишны илүүдэл усыг 14 хоногт 1 удаа асгаж цэвэрлэж байна.  

2-р 
улирал  

2
. 

Мэдээллийн системд хандах эрхийн зохицуулалт өөрчлөгдөх 
болгонд бүртгэл хөтлөх,  

Байгууллагын албан хаагчдын болон сумын даамлын компьютер, 
техник хангамж, программ хангамжид эвдрэл, гэмтэл үүсэх тухай 
бүрт засвар үйлчилгээг хурдан шуурхай хийх,  

Газрын кадастрын мэдээллийн системийн хэвийн ажиллагааг хангаж 
тасалдал үүссэн тухай бүр шаардлагатай арга хэмжээг цаг алдалгүй 
авсан байна. 

Серверийн өрөө болон серверийн хэвийн ажиллагааг хангах, тогтмол 
хяналт тавьж ажилласан байна. 

Сумдын даамлуудыг цахим хурлын системтэй холбосон байна. 

4 5 6 

Гүйцэтгэл: Сервер компьютерийн үйл ажиллагааны байнгын хяналт хийх боломжийг 
олгодог Dell сервер компьютерийн Open Manage Server Administrator програм хангамж, 
серверийн өрөөний өдөр тутмын, 7 хоног тутмын, сар тутмын, улирал тутмын, жил 
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тутмын аюулгүй байдал, байнгын шалгалтын тэмдэглэлийг хийх талаар судалгаа хийж, 
ОЗМТХ-тэй зөвлөлдсөн. 
Дархан сумын даамал Мягмарсүрэнгийн хэвлэгчид шинэ хор таарахгүй байсан тул 
хорны чипийг авч тохируулж өгөв. Epson Stylus Photo 1390 маркын өнгөт хэвлэгчийг авч 
яван тоолуурыг тэглүүлэх програм уншуулан тэглүүлэв. 
Албаны цахим шуудангийн нууц үгээ мартсан 4 албан хаагчийн нууц үгийг сэргээж өгөв.  

Серверийн өрөөний кондишны илүүдэл усыг 7 хоногт 1 удаа асгаж цэвэрлэж байна. 

3-р 
улирал  

3
. 

Мэдээллийн системд хандах эрхийн зохицуулалт өөрчлөгдөх 
болгонд бүртгэл хөтлөх,  

Байгууллагын албан хаагчдын болон сумын даамлын компьютер, 
техник хангамж, программ хангамжид эвдрэл, гэмтэл үүсэх тухай 
бүрт засвар үйлчилгээг хурдан шуурхай хийх,  

Газрын кадастрын мэдээллийн системийн хэвийн ажиллагааг хангаж 
тасалдал үүссэн тухай бүр шаардлагатай арга хэмжээг цаг алдалгүй 
авсан байна. 

Серверийн өрөө болон серверийн хэвийн ажиллагааг хангах, тогтмол 
хяналт тавьж ажилласан байна. 

Сумдын даамлуудыг цахим хурлын системтэй холбосон байна. 

7 8 9 

Гүйцэтгэл: Шарын гол сумын газрын даамал Оюундарийн гэр интернэтийн симийг 
сэргээлгэж, тохиргоог нь юнитель компаниар хийлгэж, хэвийн ажиллагаанд нь оруулав. 
Орхон сумын даамал Үүрийнтуяад Brother ADS 2200 сканерыг таниулагч CD-н хамт 
2019-07-01-нд компьютерт нь таниулан хүлээлгэн өгч, 2019-07-05-нд буцааж хүлээн 
авав. Дархан сумын даамлын компьютерт суулгасан Epson DS 350 сканерийн 
драйверын гэмтлийг засварлаж ажиллагаанд оруулав. Байгууллагад шинээр ирсэн 
Brother ADS 2400 сканерыг өөрийн компьютер болон кадастрын мэргэжилтний 
компьютерт драйверыг суулган туршиж, хэрэглэх боломжоор хангав. Мөн мэдрэгчтэй 
дэлгэцтэй компьютерыг зааланд байрлуулж ажиллагаанд оруулав. 

Серверийн өрөөний кондишны илүүдэл усыг 7 хоногт 1 удаа асгаж цэвэрлэж байна. 

4-р 
улирал  

4
. 

Мэдээллийн системд хандах эрхийн зохицуулалт өөрчлөгдөх 
болгонд бүртгэл хөтлөх,  

Байгууллагын албан хаагчдын болон сумын даамлын компьютер, 
техник хангамж, программ хангамжид эвдрэл, гэмтэл үүсэх тухай 
бүрт засвар үйлчилгээг хурдан шуурхай хийх,  

Газрын кадастрын мэдээллийн системийн хэвийн ажиллагааг хангаж 
тасалдал үүссэн тухай бүр шаардлагатай арга хэмжээг цаг алдалгүй 
авсан байна. 

Серверийн өрөө болон серверийн хэвийн ажиллагааг хангах, тогтмол 
хяналт тавьж ажилласан байна. 

Сумдын даамлуудыг цахим хурлын системтэй холбосон байна. 

10 11 12 

Гүйцэтгэл: Орхон, Хонгор сумдын даамлуудын компьютерт АВВҮҮ Finereader програм 
суулгаж, идэвхжүүлэв. 

Серверийн өрөөний кондишны илүүдэл усыг 14 хоногт 1 удаа асгаж цэвэрлэж байна. 

Санамж: Хэрэгжүүлсэн хугацааг тэмдэглэхдээ саруудын суурь өнгийг будна уу.  

Гүйцэтгэлийн зорилт №...-ийн үр дүн: 

№ 
Үр дүнгийн 
үзүүлэлт  

Хэмжих нэгж 
Суурь түвшин Хүрэх түвшин / Үр дүнгийн үзүүлэлт 

2018 он Эхний хагас жил Жилийн эцэс 

1. Үр дүнгийн 
үзүүлэлт № 
2.5.1.1 

Байгууллагын 
дотоод болон 
салбарын тоон 
мэдээлэл 
дамжуулах 
байнгын холболт 

Сүлжээний 
хэвийн үйл 
ажиллагаа 

Байгууллага, 
нийслэл, 21 аймаг 
тоон мэдээлэл 
дамжуулах 
байнгын 
холболтод 
холбогдсон. 
Мэдээллийн 
аюулгүй байдлын 

Байгууллагын 
дотоод болон 
салбарын 
мэдээллийн 
системийн хэвийн 
тасралтгүй, 
найдвартай 
ажиллагаа 
хангагдсан байна. 

Байгууллагын 
дотоод болон 
салбарын 
мэдээллийн 
системийн хэвийн 
тасралтгүй, 
найдвартай 
ажиллагаа 
хангагдсан байна. 
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/VPN/, 
интернэтийн 
сүлжээний 
аюулгүй байдал, 
хэвийн 
ажиллагааг 
хангах, түүнд 
хяналт тавих 

газрын Төрийн 
холболтын 
нэгдсэн сүлжээнд 
холбогдсон. 
Байгууллага, 
нийслэл, 21 
аймаг, 330 сум 
интернэтийн 
сүлжээнд 
холбогдсон. 

 Үр дүнгийн 
үзүүлэлт № 
2.5.1.2 

Тоон мэдээлэл 
дамжуулах 
сүлжээ, 
интернэт, дотоод 
сүлжээ, техник 
хангамж, 
системийн 
хадгалалт, 
хамгаалалт, 
мэдээллийн 
нууцлалын 
найдвартай 
байдлыг хангаж 
ажиллах 

Үүсгэсэн 
эрхийн тоо 

Засаж 
сайжруулсан 
тоног 
төхөөрөмжийн 
тоо 

Сервер, 
сүлжээ, 
мэдээллийн 
системийн 
хэвийн 
ажиллагаа 

 

Байгууллагын 
дотоод болон 
салбарын 
мэдээллийн 
системийн 
ажиллагаа 
хэвийн. 
Серверийн 
өрөөний стандарт 
нөхцөл байдал, 
серверийн 
тасалдалгүй 
найдвартай 
ажиллагааг 
хангаж 
ажилладаг. 

Сумын газрын 
даамлуудыг вэб 
камераар 
хангасан. 

Мэдээллийн 
системийн нэвтрэх 
эрхийг 
хэрэглэгчдэд 
холбогдох журмын 
дагуу үүсгэсэн 
байна. /Файл, 
Спарк, Эйбл, цахим 
шуудан болон 
бусад/ 

Албан хаагчид, 
сумын даамлын 
компьютер, техник 
хангамж, программ 
хангамжийн хэвийн 
ажиллагааг хангаж, 
засвар үйлчилгээ 
хийж, бүртгэл 
хөтлөсөн байна. 

Газрын кадастрын 
мэдээллийн 
системийн хэвийн 
ажиллагааг хангаж 
тасалдал үүссэн 
тухай бүр 
шаардлагатай арга 
хэмжээг цаг 
алдалгүй авсан 
байна. 

Серверийн өрөө 
болон серверийн 
хэвийн ажиллагааг 
хангах, тогтмол 
хяналт тавьж 
ажилласан байна. 

Сумдын 
даамлуудыг цахим 
хурлын системтэй 
холбосон байна. 

Мэдээллийн 
системийн 
нэвтрэх эрхийг 
хэрэглэгчдэд 
холбогдох 
журмын дагуу 
үүсгэсэн байна. 
/Файл, Спарк, 
Эйбл, цахим 
шуудан болон 
бусад/ 

Албан хаагчид, 
сумын даамлын 
компьютер, 
техник хангамж, 
программ 
хангамжийн 
хэвийн 
ажиллагааг 
хангаж, засвар 
үйлчилгээ хийж, 
бүртгэл хөтлөсөн 
байна. 

Газрын кадастрын 
мэдээллийн 
системийн хэвийн 
ажиллагааг 
хангаж тасалдал 
үүссэн тухай бүр 
шаардлагатай 
арга хэмжээг цаг 
алдалгүй авсан 
байна. 

Серверийн өрөө 
болон серверийн 
хэвийн 
ажиллагааг 
хангах, тогтмол 
хяналт тавьж 
ажилласан байна. 

Сумдын 
даамлуудыг 
цахим хурлын 
системтэй 
холбосон байна. 

 
 

Гүйцэтгэлийн зорилт №2.5.1.1 Байгууллагын дотоод болон салбарын тоон мэдээлэл дамжуулах 
байнгын холболт /VPN/, интернэтийн сүлжээний аюулгүй байдал, хэвийн ажиллагааг хангах, түүнд 
хяналт тавих 
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Гүйцэтгэлийн зорилт №2.5.1.1-ийн үр дүн: 4-р сарын 3 дахь 7 хоногт аймгийн ГХБХБГ-ын VPN 

холболтын Cisco RI042 router эвдэрсэн тул агентлаг руу засуулахаар явуулж, байгууллагын интернэтийг 

юнивишн-тэй хамтран VPN-гүйгээр шууд холбож үйл ажиллагааг тасалдуулалгүй ажиллуулав. 2019-04-

30-нд засагдсан Cisco RI042 төхөөрөмжөө авчирч холбон юнивишн компаниар тохиргоог хийлгэн 

байгууллагын VPN сүлжээг хэвийн байдалд оруулав. 5-р сарын 1 дэх 7 хоногт Байгууллага руу орж ирж 

буй шилэн кабельд гарсан гэмтлийг юнивишн компани руу холбогдон засуулж, хэвийн ажиллагаанд 

оруулав.  

Байгууллагын дотоод болон салбарын мэдээллийн системийн хэвийн тасралтгүй, найдвартай ажиллагаа 

хангагдаж ажилласан. 

Гүйцэтгэлийн зорилт №2.5.1.2  Тоон мэдээлэл дамжуулах сүлжээ, интернэт, дотоод сүлжээ, техник 

хангамж, системийн хадгалалт, хамгаалалт, мэдээллийн нууцлалын найдвартай байдлыг хангаж 

ажиллах 

Гүйцэтгэлийн зорилт №2.5.1.2-ийн үр дүн: Сервер компьютерийн үйл ажиллагааны байнгын хяналт 

хийх боломжийг олгодог Dell сервер компьютерийн Open Manage Server Administrator програм хангамж, 

серверийн өрөөний өдөр тутмын, 7 хоног тутмын, сар тутмын, улирал тутмын, жил тутмын аюулгүй 

байдал, байнгын шалгалтын тэмдэглэлийг хийх талаар судалгаа хийж, ОЗМТХ-тэй зөвлөлдсөн.  

Дархан-Уул аймгийн ГХБХБГ-ын бүх албан хаагчдад Мэдээллийн системийн нэвтрэх эрхийг 

хэрэглэгчдэд холбогдох журмын дагуу үүсгэсэн. Албан тушаал өөрчлөгдөх /Газар зохион байгуулалт, 

төлөвлөлтийн асуудал хариуцсан мэргэжилтэн У.Энхбатыг Дархан сумын газрын даамлаар томилогдох/, 

Газар зохион байгуулалт, төлөвлөлтийн асуудал хариуцсан мэргэжилтэн Б.Баярмаа, Орхон сумын 

газрын даамал Үүрийнтуяа, Дархан сумын газрын даамал Э.Гүрханд, Шарын гол сумын газрын даамал 

Д.Ганцэцэг нарын шинээр томилогдсон албан хаагчдад тухай бүрт нь Спарк, Эйбл, цахим шуудан болон 

бусад эрхүүдийг үүсгэж өгч ажиллав.  

Газрын дарга Ганбаяр, Геодези, зураг зүйн асуудал хариуцсан мэргэжилтэн Мөнхчулуун, Архив бичиг 

хэргийн эрхлэгч Цэнд-Аюуш, Мэдээллийн технологийн асуудал хариуцсан мэргэжилтэн Түмэнжаргалын  

компьютерийг форматлаж, үйлдлийн  систем болон шаардлагатай хэрэглээний програм хангамжуудыг 

суулгаж идэвхжүүлэв. Шарын гол сумын даамал Оюундарийн компьютерт Microsoft Office, Internet 

browser, принтер таниулагч програмууд суулгаж өгөв.   

Нягтлан бодогч Мөнхзул өөр өрөөнд түр хугацаагаар шилжиж суух шаардлагатай болсон тул зөөврийн 

компьютерт роутер, свич тавьж интернэт, дотоод сүлжээнд холбож суурин болон зөөврийн компьютерт 

хэвлэгчийг таниулж, тохиргоо хийж өгөв. Дархан сумын даамал Мягмарсүрэнгийн хэвлэгчид шинэ хор 

таарахгүй байсан тул хорны чипийг авч тохируулж өгөв. Epson Stylus Photo 1390 маркын өнгөт 

хэвлэгчийг авч яван тоолуурыг тэглүүлэх програм уншуулан тэглүүлэв. Шарын гол сумын газрын даамал 

Оюундарийн гэр интернэтийн симийг сэргээлгэж, тохиргоог нь юнитель компаниар хийлгэж, хэвийн 

ажиллагаанд нь оруулав. Орхон сумын даамал Үүрийнтуяад Brother ADS 2200 сканерыг таниулагч CD-н 

хамт 2019-07-01-нд компьютерт нь таниулан хүлээлгэн өгч, 2019-07-05-нд буцааж хүлээн авав. Дархан 

сумын даамлын компьютерт суулгасан Epson DS 350 сканерийн драйверын гэмтлийг засварлаж 

ажиллагаанд оруулав. Байгууллагад шинээр ирсэн Brother ADS 2400 сканерыг өөрийн компьютер болон 

кадастрын мэргэжилтний компьютерт драйверыг суулган туршиж, хэрэглэх боломжоор хангав. Мөн 

мэдрэгчтэй дэлгэцтэй компьютерыг зааланд байрлуулж ажиллагаанд оруулав. Орхон, Хонгор сумдын 

даамлуудын компьютерт АВВҮҮ Finereader програм суулгаж, идэвхжүүлэв. Албан хаагчид, сумын 

даамлын компьютерт засвар үйлчилгээ хийх бүрдээ, бүртгэл хөтлөсөн.  

Газрын кадастрын мэдээллийн системийн хэвийн ажиллагааг хангаж тасалдал үүссэн тухай бүр 

шаардлагатай арга хэмжээг цаг алдалгүй авсан.  

Серверийн өрөө болон серверийн хэвийн ажиллагааг хангах, өдөр бүр хяналт тавьж, 7-14 хоног тутамд 

серверийн өрөөний кондишны илүүдэл усыг асгаж цэвэрлэж ажилласан. 

Сумдын даамлуудыг цахим хурлын системтэй холбосон. 

 

1.7. ХОТ БАЙГУУЛАЛТЫН ТӨЛӨВЛӨЛТ 

 

Гүйцэтгэлийн зорилт №  Инженерийн дэд бүтцийн чиглэлээр  

№ Зорилтыг хэрэгжүүлэх арга хэмжээ, шалгуур үзүүлэлт, хүрэх түвшин, хүрсэн түвшин 

Арга 

хэмжээний 

Инженерийн дэд бүтцийн мэдээллийн сан бүрдүүлэх, боловсронгуй болгох ажлыг зохион 

байгуулах, зохицуулах хэрэглэгчдийг мэдээллээр хангах.  
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нэр, дугаар Төлөвлөлтийн 

уялдаа:  
Хот байгуулалтын кадастрын мэдээллийн сан үүсгэх журам  

Гүйцэтгэлийн 

шалгуур 

үзүүлэлт 

Хэрэгжих хугацаа Сар 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Шаардагдах хөрөнгө Санхүүжилтийн эх үүсвэр, тоо хэмжээг бичнэ үү. 

Суурь түвшин Мэдээллийн сан үүсгэхжижүүрийн хөтлөлтийн тайланг ГЗБГЗЗГ-т 2019.02 

сард хүргүүлсэн.  

Шалгуур үзүүлэлт Мэдээлэл үнэн зөв байх  Хүрсэн эсэх 

Хүрэх түвшин Бүтэн жил : Гүйцэтгэлийн зургийг хүлээн авч 

баталгаажуулах  
Тийм / Үгүй 

Арга 

хэмжээний 

хэрэгжилт 

Хэрэгжилт Орон нутагт шинээр баригдсан 24 барилга, 2 авто зам, 11 инженерийн 
шугам сүлжээ нийт 37 гүйцэтгэлийн зургийг хүлээн авч мэдээллийн санд 
оруулаад байна. 2020.02.15 өдрийн дотор жижүүрийн хөтөлөлтийн тайланг  
ГЗБГЗЗГ-т хүргүүлнэ. Орон нутагт хувийн хөрөнгө оруулалтаар 
баригдахаар төлөвлөж барилгын ЕТ хийхэд шаардлагатай дэвсгэр зургийг 
8 аж ахуй нэгжид хүсэлтийн дагуу өгсөн.  

Зарцуулсан хөрөнгө Зарцуулсан мөнгөн дүн, санхүүжилтийн эх үүсвэрийг бичнэ үү. 

Хүрсэн түвшин Жилийн эцэст: Хүрсэн тоон болон чанарын утга 

Төсвийн шууд захирагчийн 

үнэлгээ  

Хангалттай, Хангалтгүй үнэлгээний аль нэгийг сонгоно уу. 

Арга хэмжээ №...-ийг хэрэгжүүлэх ажлын төлөвлөгөө 

Сар Арга хэмжээг хэрэгжүүлэх ажлууд Сар 

1-р улирал  1. Гүйцэтгэлийн зургийг хүлээн авч баталгаажуулах 1 2 3 

Гүйцэтгэл: Орон нутагт шинээр баригдсан 24 барилга, 2 авто зам, 11 инженерийн шугам сүлжээ 

нийт 37 гүйцэтгэлийн зургийг хүлээн авч мэдээллийн санд оруулаад байна. 2020.02.15 өдрийн 

дотор жижүүрийн хөтөлөлтийн тайланг  ГЗБГЗЗГ-т хүргүүлнэ. Орон нутагт хувийн хөрөнгө 

оруулалтаар баригдахаар төлөвлөж барилгын ЕТ хийхэд шаардлагатай дэвсгэр зургийг 8 аж 

ахуй нэгжид хүсэлтийн дагуу өгсөн. 

Гүйцэтгэлийн зорилт №2.1-ийн үр дүн:  

№ 
Үр дүнгийн шалгуур 
үзүүлэлт  

Хэмжих 
нэгж 

Суурь 
түвшин 

Хүрэх түвшин / Хүрсэн түвшин / Үр дүнгийн үзүүлэлт 

2018 он 
2019 оны эхний хагас 2019 оны жилийн эцэс 

Төл. Гүй. Төл. Гүй. 

1. Гүйцэтгэлийн зорилт 
№2.1.  

 2018 оны 
тайланг 
хүргүүлсэн  

2018 оны 
жижүүрийн 
хөтлөлтийн 
тайланг 
ГЗБГЗЗГ 
хүргүүлэх 
Жижүүрийн 
хөтлөлтийг 
хийж 
баяжилтыг 
тухай бүрт 
хийх   

 

2019.02.15 
өдөр 
ГЗБГЗЗГ 
хугацаанд 
нь 
хүргүүлсэн. 

 

Жижүүрийн 
хөтлөлтийг 
хийж 
баяжилтыг 
тухай бүрт 
хийх   

Орон нутагт 
шинээр 
баригдсан 
24 барилга, 
2 авто зам, 
11 
инженерийн 
шугам 
сүлжээ нийт 
37 
гүйцэтгэлийн 
зургийг 
хүлээн авч 
мэдээллийн 
санд 
оруулаад 
байна. 
2020.02.15 
өдрийн 
дотор 
жижүүрийн 
хөтөлөлтийн 
тайланг  
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ГЗБГЗЗГ-т 
хүргүүлнэ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ГУРАВДУГААР ХЭСЭГ. ХУУЛИАР ОЛГОСОН ЧИГ ҮҮРГИЙГ ХЭРЭГЖҮҮЛЭХ  

ЗОРИЛТ, АРГА ХЭМЖЭЭНИЙ ХЭРЭГЖИЛТ 

/ 3.1. ХУУЛИАР ТУСГАЙЛАН ОЛГОСОН ЧИГ ҮҮРЭГ / 

№ Эрх зүйн акт 
Зорилтын 
тоо 

Арга 
хэмжээний 
тоо 

Гүйцэтгэлийн үнэлгээ 
Дундаж  
хувь .....% .....% .....% .....% 

1. Геодези зураг зүйн тухай хууль 10 10 96 96 96 96 96 

2. Төрийн болон албаны нууцын тухай 
хууль 

2 2 95 95 95 95 95 

3. Авлигын тухай, Нийтийн албанд 
нийтийн болон хувийн ашиг сонирхлыг 
зохицуулах, ашиг сонирхлын зөрчлөөс 
урьдчилан сэргийлэх тухай хуулийн 
хүрээнд хийсэн ажлын тайланг 
ГЗБГЗЗГ-т хүргүүлэх 

1 10 94 94 94 94 94 

4. Кадастрын тухай хууль 1 2 96 96 96 96 96 

5. ГЗБГЗЗГ-ын даргын тушаал 2 2 98 98 98 98 98 

6. Цахим гарын үсгийн тухай 1 1 91 91 91 91 91 

7         

Нийт ..... ..... ..... ..... ..... ..... 95 
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ГУРАВ. ХУУЛИАР ТУСГАЙЛАН ОЛГОСОН ЧИГ ҮҮРГИЙГ ХЭРЭГЖҮҮЛЭХ ЗОРИЛТ, АРГА ХЭМЖЭЭНИЙ 
ХЭРЭГЖИЛТ, ХҮРСЭН ҮР ДҮН 

1.1. ГЕОДЕЗИ, ЗУРАГ ЗҮЙ 

ГҮЙЦЭТГЭЛИЙН ЗОРИЛТ №1. Монгол Улсын нутаг дэвсгэрийн хэмжээнд геодезийн бүх төрлийн 
сүлжээ, байр зүйн болон сэдэвчилсэн тоон зураглалын тогтолцоог байгуулж, хэрэглээг арга 
зүйгээр хангах"   

 

№1.1.1 Зорилтыг хэрэгжүүлэх арга хэмжээ, шалгуур үзүүлэлт, хүрэх түвшин, хүрсэн түвшин 

Арга 
хэмжээний 
нэр, дугаар 

Гүйцэтгэлийн зорилтыг хэрэгжүүлэх . 1.1.1-р арга хэмжээ Нутаг дэвсгэртээ хамаарах 
геодезийн цэг, тэмдэгтүүдийн бүрэн бүтэн байдал, газар олголт, бүтээн 
байгуулалтын ажлын хүрээнд устах, гэмтэх магадлалтай эсэхэд хяналт тавих, 
тооллого хийх ажлыг зохион байгуулж үр дүнг 2019 оны 10 дугаар сарын 15-ны 
өдрийн дотор ГЗБГЗЗГ-т хүргүүлэх 

Төлөвлөлтийн 
уялдаа:  

ЗГҮАХХАХТ 2.81.10, ГТХБ 3.6.2.1, ГЗБГЗЗГ-ын ҮАСЗББӨХ-2.5.1 а 

Гүйцэтгэлийн 
шалгуур 
үзүүлэлт 

Хэрэгжих 
хугацаа 

Сар 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Шаардагдах 
хөрөнгө 

Санхүүжилтийн эх үүсвэр, тоо хэмжээг бичнэ үү. 

Суурь түвшин 2018 оны цэг тэмдэгтийн тооллогоор Дархан суманд 54, Орхон суманд 
11 цэг, Шарын гол суманд 5 цэг, Хонгор сумын төв болон төвийн орчмын 
15  цэг тэмдэгт тооллого бүртгэлд  хамрагдсан. 

Шалгуур 
үзүүлэлт 

Хууль, дүрмийн шаардлага хангасан байх. 
Хүрсэн эсэх 

Хүрэх түвшин Эхний хагас жилд: Аймгийн хэмжээнд бүртгэлтэй 
байгаа геодезийн цэг тэмдэгтийн тооллогийн ажлыг 
төлөвлөгөөний дагуу хийж гүйцэтгэнэ.  

Тийм  

Жилийн эцэст: Аймгийн цэг, тэмдэгтийн тооллогын 
мэдээллийг ГЗБГЗЗГ-т хүргүүлсэн байна. Геодези, зураг 
зүйн тухай хуулийн 5 дугаар зүйлийн 5.8 дахь хэсгийн 
5.8.2 дахь заалт хэрэгжинэ. 

Тийм  

Арга 
хэмжээний 
хэрэгжилт 

Хэрэгжилт Тухайн жилийн газар зохион байгуулалтын төлөвлөгөө, хот 
байгуулалтыг төлөвлөгөөнд тусгагдсан, дуудлага худалдаа, төсөл 
сонгон шалгарууллатаар олгогдох газрууд дээр хяналт тавин 
ажилласанаар  иргэн Д.Болдод олгох газарт GPS-ийн сүлжээний ГЦТ-
5471 байрлаж байгааг тодоруулж байршлыг шилжүүлэн цэг тэмдэгтийг 
чөлөөлсөн.  

Дархан-Уул аймгийн нутаг дэвсгэрт байрлах геодезийн байнгын цэг 
тэмдэгтийн тооллого судалгаа хийх ажлын төлөвлөгөө гарган 
байгууллагын даргаар баталуулсан. 

Дархан суманд байрлах 54 цэг тэмдэгтийг хамруулан тооллого 
судалгааны ажлыг хийж гүйцэтгэлээ. 2019 оны 10 сарын 22-24-ны 
хооронд нийт 51 цэг тэмдэгтийг газар дээр нь очиж тооллого судалгаа 
хийж фото зургаар баталгаажууллаа. 

Дархан-Уул аймгийн Хонгор сумын төвийн ойролцоо байрлах 15 цэг, 
Шарын гол суманд байрлах 5 цэг, Орхон байрлах 11 цэг тэмдэгтийг 
тооллого судалгаанд хамрууллаа.  

Хонгор сумын төвөөс алслагдсан байршилтай 54 цэг тэмдэгт тооллогод 
хамрагдаагүй. 

Зарцуулсан 
хөрөнгө 

Зарцуулсан мөнгөн дүн, санхүүжилтийн эх үүсвэр: Шатахууны үнэ 50 
000 төгрөг ГХБХБГ-ын санхүүгээс. 

Хүрсэн 
түвшин 

Жилийн эцэст: Геодезийн 82  цэг тэмдэгт тооллого судалгаанд 
хамрагдсан. 



Байгууллагын бүтэн жилийн гүйцэтгэлийн тайлан : Нэр: Газрын  харилцаа, барилга, хот байгуулалтын газар 

Төсвийн шууд захирагчийн 
үнэлгээ 

Хангалттай, Хангалтгүй үнэлгээний аль нэгийг сонгоно уу. 

Арга хэмжээ № 1.1.1. Нутаг дэвсгэртээ хамаарах геодезийн цэг, тэмдэгтүүдийн бүрэн бүтэн 
байдал, газар олголт, бүтээн байгуулалтын ажлын хүрээнд устах, гэмтэх магадлалтай эсэхэд 
хяналт тавих, тооллого хийх ажлыг зохион байгуулж үр дүнг 2019 оны 10 дугаар сарын 15-ны 
өдрийн дотор ГЗБГЗЗГ-т хүргүүлэх 

Сар Арга хэмжээг хэрэгжүүлэх ажлууд Сар 

3-р 
улирал  

3
. 

Цэг тэмдэгтийн тооллого хийх төлөвлөгөө, маршрутыг гарган 
баталуулах. 

7 8 9 

Гүйцэтгэл: Төлөвлөгөө маршрутыг гарган ГХБХБГ-ын даргаар баталуулсан.  
Дархан суманд байрлах 54 цэг тэмдэгтийг хамруулан тооллого судалгааны 
ажлыг хийж гүйцэтгэлээ. 2019 оны 10 сарын 22-24-ны хооронд нийт 51 цэг 
тэмдэгтийг газар дээр нь очиж тооллого судалгаа хийж фото зургаар 
баталгаажууллаа. 

Дархан-Уул аймгийн Хонгор сумын төвийн ойролцоо байрлах 15 цэг, Шарын 
гол суманд байрлах 5 цэг, Орхон байрлах 11 цэг тэмдэгтийг тооллого 
судалгаанд хамрууллаа. 

4-р 
улирал  

4
. 

Цэг тэмдэгтийн тооллого хийх тухай Дархан, Хонгор, Орхон, Шарын 
гол сумдад албан бичиг хүргүүлэх. 

10 11 12 

Гүйцэтгэл: Геодезийн цэг тэмдэгтийн хадгалалт хамгаалалтанд хяналт тавьж 
тооллого хийх тухай 219 оны 10 сарын 02 өдрийн №588, 585, 586, 587 тоот 
албан бичгийг Дархан, Хонгор, Орхон, Шарын гол сумдад тооллого хийхэд 
гарах зардлын төсвийн хамт хүргүүлсэн.  

 Дархан суманд байрлах 54 

Орхон суманд байрлах 11 

Шарын гол суманд байрлах 5  

Хонгор сумын төвийн ойролцоо байрлах 11 цэг тэмдэгтийг тооллогод 
хамруулаад  байна.  

Хонгор сумын төвөөс алслагдсан байршилтай 54 цэг тэмдэгт тооллогод 
хамрагдаагүй байна. 

..

. 
................................................................................ 

 

 

№1.1.2 Зорилтыг хэрэгжүүлэх арга хэмжээ, шалгуур үзүүлэлт, хүрэх түвшин, хүрсэн түвшин 

Арга 
хэмжээний 
нэр, дугаар 

Гүйцэтгэлийн зорилтыг хэрэгжүүлэх . 1.1.2. Геодезийн байнгын цэг, тэмдэгтийг 
гэмтээсэн, устгасан, хэмжилт хийх нөхцлийг алдагдуулсан этгээдийг олж тогтоон, 
зардлыг гэм буруутай этгээдээс гаргуулан нөхөн сэргээх ажлыг зохион байгуулах, 
тотмол хяналт тавих, 

Төлөвлөлтийн 
уялдаа:  

ЗГҮАХХАХТ 2.81.10, ГТХБ 3.6.2.1, ГЗБГЗЗГ-ын ҮАСЗББӨХ-2.5.1 а 

Гүйцэтгэлийн 
шалгуур 
үзүүлэлт 

Хэрэгжих 
хугацаа 

Сар 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Шаардагдах 
хөрөнгө 

Санхүүжилтийн эх үүсвэр, тоо хэмжээг бичнэ үү. 

Суурь түвшин Дархан-Уул аймгийн нутаг дэвсгэрт байрлах 85 цэг тэмдэгтийн тооллого 
хийгдсэн.  

Шалгуур 
үзүүлэлт 

Геодези, зураг зүйн тухай хуулийн 10 дугаар зүйлийн 
10.4 дэх хэсгийн 10.4.4 дэх заалт. 

Хүрсэн эсэх 



Байгууллагын бүтэн жилийн гүйцэтгэлийн тайлан : Нэр: Газрын  харилцаа, барилга, хот байгуулалтын газар 

Хүрэх түвшин Эхний хагас жилд: Геодезийн байнгын цэг, тэмдэгтийг 
гэмтээсэн, устгасан, тохиолдол бүрийг тогтоох, тухай 
бүрт хяналт тавьж ажиллах 

Тийм  

Жилийн эцэст: Геодезийн байнгын цэг, тэмдэгтийг 
гэмтээсэн, устгасан, тохиолдол бүрийг тогтоож зардлыг 
гэм буруутай этгээдээр гаргуулж нөхөн сэргээх ажлыг 
зохион байгуулсан байна. 

Тийм  

Арга 
хэмжээний 
хэрэгжилт 

Хэрэгжилт Аймгийн тамгийн газрын ХОХБТХ-тэй №02 тоот нөхөн олговорын гэрээ 
байгуулан бохирын шугам хоолойг шинэчлэх ажлын нөлөөлөлд өртөж 
буй ГЦТ-5904 дугаартай геодезийн цэг тэмдэгтийг шилжүүлэхэд гарах 
344.894 төгрөгийг  гаргуулсан.  

ГЗБГЗЗГ-аас геодезийн цэг тэмдэгтийг нүүлгэн шилжүүлэх, зөвшөөрөл 
олгох журам батлагдаж ирээгүй байгаа учир ГЦТ-5904 цэгийг 
шилжүүлэн суулгаж хэмжилт хийх ажил хүлээгдэж байна.  

Аймгийн Засаг даргын тамгын газрын захиалгаар “Цагаан зуун” ХХК нь 
Дархан сумын 8 дугаар багийн нутаг дэвсгэр Манхан толгойд  дулааны 
узель /ТП/  барихдаа геодезийн байнгын цэг тэмдэгт ГЦТ-5043-ийг 
устгасан байна. Геодези зураг зүйн тухай хуулийн 10.4.4-д  заасаны 
дагуу цэг тэмдэгтийг нөхөн сэргээх ажлыг хийж гүйцэтгэх тухай 
мэдэгдэл өгсөн. “Цагаан зуун” ХХК нь нөхөн сэргээх зардлыг гаргахыг 
зөвшөөрсөн тул нөхөн сэргээх зардлын тооцоог гаргаж хүргүүлсэн.  

Зарцуулсан 
хөрөнгө 

Зарцуулсан мөнгөн дүн, санхүүжилтийн эх үүсвэр: ГЦТ-5904-ийг нөхөн 
сэргээх зардал 344.894 мянган төргөгийг  гаргуулсан.  

Хүрсэн 
түвшин 

Жилийн эцэст: Геодезийн 85-н цэг тэмдэгт тооллого 
судалгаанд хамрагдсан. “Цагаан зуун” ХХК нь нөхөн сэргээх 
зардлыг гаргахыг зөвшөөрсөн тул нөхөн сэргээх зардлын 
тооцоог гаргаж хүргүүлсэн. 

Төсвийн шууд захирагчийн 
үнэлгээ 

Хангалттай, Хангалтгүй үнэлгээний аль нэгийг сонгоно уу 

Арга хэмжээ № 1.1.3. Геодезийн байнгын цэг, тэмдэгтийг гэмтээсэн, устгасан, хэмжилт хийх 
нөхцлийг алдагдуулсан этгээдийг олж тогтоон, зардлыг гэм буруутай этгээдээс гаргуулан нөхөн 
сэргээх ажлыг зохион байгуулах, тотмол хяналт тавих, 

Сар Арга хэмжээг хэрэгжүүлэх ажлууд Сар 

2-р 
улирал  

2
. 

Улсын болон орон нутгийн хөрөнгө оруулалт болон төсөл 
хөтөлбөрөөр хийгдэж байгаа бүтээн байгуулалтын ажил геодезийн 
цэг тэмдэгт байрлаж байгаа байршлыг дайран өнгөрч байгаа эсэхэд 
байнга хяналт тавьж ажиллана. 

4 5 6 

Гүйцэтгэл: Тухайн жилийн газар зохион байгуулалтын төлөвлөгөө, хот 
байгуулалтыг төлөвлөгөөнд тусгагдсан, дуудлага худалдаа, төсөл сонгон 
шалгарууллатаар олгогдох газрууд дээр хяналт тавин ажилласанаар  иргэн 
Д.Болдод олгох газарт GPS-ийн сүлжээний ГЦТ-5471 байрлаж байгааг тодоруулж 
байршлыг шилжүүлэн цэг тэмдэгтийг чөлөөлсөн. 

4-р 
улирал  

4
. 

Геодезийн байнгын цэг тэмдэгтийн тооллого хийх. 10 11 12 

Гүйцэтгэл: Дархан суманд байрлах 54, Орхон суманд байрлах 11, Шарын гол 
суманд байрлах 5 , Хонгор сумын төвийн ойролцоо байрлах 11 цэг тэмдэгтийг 
тооллогод хамруулсан.  

Хонгор сумын төвөөс алслагдсан байршилтай 54 цэг тэмдэгт тооллогод 
хамрагдаагүй байна. 

 

№1.1.4 Зорилтыг хэрэгжүүлэх арга хэмжээ, шалгуур үзүүлэлт, хүрэх түвшин, хүрсэн түвшин 

Арга 
хэмжээний 

Гүйцэтгэлийн зорилтыг хэрэгжүүлэх 1.1.4. Асуудал хариуцсан мэргэжилтнээр 
геодезийн байнгын цэг, тэмдэгтийн мэдээллийн санд цэг тэмдэгтийн тооллогын 



Байгууллагын бүтэн жилийн гүйцэтгэлийн тайлан : Нэр: Газрын  харилцаа, барилга, хот байгуулалтын газар 

нэр, дугаар мэдээллийг батлагдсан загварын дагуу бэлтгэж оруулах, хэрэгжилтэд хяналт 
тавих 

Төлөвлөлтийн 
уялдаа:  

ЗГҮАХХАХТ 2.81.10, ГТХБ 3.6.2.1, ГЗБГЗЗГ-ын ҮАСЗББӨХ-2.5.1 а 

Гүйцэтгэлийн 
шалгуур 
үзүүлэлт 

Хэрэгжих 
хугацаа 

Сар 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Шаардагдах 
хөрөнгө 

Санхүүжилтийн эх үүсвэр, тоо хэмжээг бичнэ үү. 

Суурь түвшин ГЗБГЗЗГ-ын даргын 2018 оны 10дугаар сарын 02-ний А/101 
тушаалаар “Геодезийн цэг тэмдэгтийн  мэдээллийн сангийн загвар 
батлагдсан. 

Шалгуур 
үзүүлэлт 

Геодезийн байнгын цэг, тэмдэгтийн мэдээллийн 
сангийн загварт нийцсэн байх. 

Хүрсэн эсэх 

Хүрэх түвшин Эхний хагас жилд: Цэг тэмдэгтийн тооллогыг хийж 
гүйцэтгэсэн байна. 

Тийм  

 

Жилийн эцэст:  ГЗБГЗЗГ-ын  даргын 2018 оны 10 
дугаар сарын 02-ны өдрийн А/161 дугаар тушаалаар 
батлуулагдсан загварын дагуу  2019 тоологдсон   
цэг тэмдэгтийг мэдээллийн санд оруулсан байна. 

Тийм  

 

Арга 
хэмжээний 
хэрэгжилт 

Хэрэгжилт ГЗБГЗЗГ-ын  даргын 2018 оны 10 дугаар сарын 02-ны өдрийн А/161 
дугаар тушаалаар батлуулагдсан загварын дагуу  2019 тоологдсон 
Дархан сумын 54-н  цэг тэмдэгтийг мэдээллийн санд оруулсан. 

Зарцуулсан 
хөрөнгө 

Зарцуулсан мөнгөн дүн, санхүүжилтийн эх үүсвэрийг бичнэ үү. 

Хүрсэн түвшин Жилийн эцэст: Шинэ загварын дагуу 54 цэг тэмдэгтийг 
мэдээллийн санд оруулсан.  

Төсвийн шууд захирагчийн 
үнэлгээ 

Хангалттай, Хангалтгүй үнэлгээний аль нэгийг сонгоно уу 

Арга хэмжээ №1.1.4. Асуудал хариуцсан мэргэжилтнээр геодезийн байнгын цэг, тэмдэгтийн 
мэдээллийн санд цэг тэмдэгтийн тооллогын мэдээллийг батлагдсан загварын дагуу бэлтгэж 
оруулах, хэрэгжилтэд хяналт тавих 

Сар Арга хэмжээг хэрэгжүүлэх ажлууд Сар 

4-р 
улирал  

4
. 

ГЗБГЗЗГ-ын  даргын 2018 оны 10 дугаар сарын 02-ны өдрийн А/161 
дугаар тушаалаар батлуулагдсан загварын дагуу  2019 тоологдсон   
цэг тэмдэгтийг мэдээллийн санд оруулах. 

10 11 12 

Гүйцэтгэл: Шинэ загварын дагуу 54 цэг тэмдэгтийг мэдээллийн санд оруулсан. 

Гүйцэтгэлийн зорилт №...-ийн үр дүн: 

№ Үр дүнгийн үзүүлэлт  
Хэмжих 

нэгж 

Суурь түвшин Хүрэх түвшин / Үр дүнгийн үзүүлэлт 

2018 он Эхний хагас жил Жилийн эцэс 

1. Үр дүнгийн үзүүлэлт №2.1.1.1  

Нутаг дэвсгэртээ хамаарах 

геодезийн цэг, 

тэмдэгтүүдийн бүрэн бүтэн 

байдал, газар олголт, бүтээн 

байгуулалтын ажлын 

хүрээнд устах, гэмтэх 

магадлалтай эсэхэд хяналт 

тавих, тооллого хийх ажлыг 

зохион байгуулж үр дүнг 2019 

1 ажил 2018 оны цэг 

тэмдэгтийн 

тооллогоор 

Дархан 

суманд 54, 

Орхон 

суманд 11 

цэг, Шарын 

гол суманд 5 

цэг, Хонгор 

Аймгийн 

хэмжээнд 

бүртгэлтэй 

байгаа геодезийн 

цэг тэмдэгтийн 

тооллогийн 

ажлыг 

төлөвлөгөөний 

дагуу хийж 

гүйцэтгэнэ.. 

Аймгийн цэг, 

тэмдэгтийн 

тооллогын 

мэдээллийг 

ГЗБГЗЗГ-т 

хүргүүлсэн байна. 

Геодези, зураг 

зүйн тухай 

хуулийн 5 дугаар 

зүйлийн 5.8 дахь 



Байгууллагын бүтэн жилийн гүйцэтгэлийн тайлан : Нэр: Газрын  харилцаа, барилга, хот байгуулалтын газар 

оны 10 дугаар сарын 15-ны 

өдрийн дотор ГЗБГЗЗГ-т 

хүргүүлэх 

сумын төв 

болон төвийн 

орчмын 15  

цэг тэмдэгт 

тооллого 

бүртгэлд  

хамрагдсан. 

хэсгийн 5.8.2 дахь 

заалт хэрэгжинэ. 

 Үр дүнгийн үзүүлэлт № 1.1.3. 

Геодезийн байнгын цэг, 

тэмдэгтийг гэмтээсэн, 

устгасан, хэмжилт хийх 

нөхцлийг алдагдуулсан 

этгээдийг олж тогтоон, 

зардлыг гэм буруутай 

этгээдээс гаргуулан нөхөн 

сэргээх ажлыг зохион 

байгуулах, тотмол хяналт 

тавих, 

1 ажил Дархан-Уул 

аймгийн 

нутаг 

дэвсгэрт 

байрлах 85 

цэг 

тэмдэгтийн 

тооллого 

хийгдсэн. 

Геодезийн 

байнгын цэг, 

тэмдэгтийг 

гэмтээсэн, 

устгасан, 

тохиолдол 

бүрийг тогтоох, 

тухай бүрт 

хяналт тавьж 

ажиллах.  

Геодезийн 

байнгын цэг, 

тэмдэгтийг 

гэмтээсэн, 

устгасан, 

тохиолдол бүрийг 

тогтоож зардлыг 

гэм буруутай 

этгээдээр 

гаргуулж нөхөн 

сэргээх ажлыг 

зохион 

байгуулсан 

байна. 

 Үр дүнгийн үзүүлэлт № 1.1.4. 

Асуудал хариуцсан 

мэргэжилтнээр геодезийн 

байнгын цэг, тэмдэгтийн 

мэдээллийн санд цэг 

тэмдэгтийн тооллогын 

мэдээллийг батлагдсан 

загварын дагуу бэлтгэж 

оруулах, хэрэгжилтэд хяналт 

тавих 

1 ажил ГЗБГЗЗГ-ын 

даргын 2018 

оны 

10дугаар 

сарын 02-ний 

А/101 

тушаалаар 

“Геодезийн 

цэг 

тэмдэгтийн  

мэдээллийн 

сангийн 

загвар 

батлагдсан. 

Цэг тэмдэгтийн 

тооллогыг хийж 

гүйцэтгэсэн 

байна. 

ГЗБГЗЗГ-ын  

даргын 2018 оны 

10 дугаар сарын 

02-ны өдрийн 

А/161 дугаар 

тушаалаар 

батлуулагдсан 

загварын дагуу  

2019 тоологдсон   

цэг тэмдэгтийг 

мэдээллийн санд 

оруулсан байна. 

 

ГҮЙЦЭТГЭЛИЙН ЗОРИЛТ №1.1.8. Геодези, зураг зүйн үйлдвэрлэл, үйлчилгээ эрхэлж буй аж ахуйн 
нэгжүүдийн үйл ажиллагаанд хяналт тавих 

№1.1.8 Зорилтыг хэрэгжүүлэх арга хэмжээ, шалгуур үзүүлэлт, хүрэх түвшин, хүрсэн түвшин 

Арга 
хэмжээний 
нэр, дугаар 

Гүйцэтгэлийн зорилтыг хэрэгжүүлэх . 1.1.8. Орон нутагт  геодези, зураг зүйн 
үйлдвэрлэл, үйлчилгээ эрхэлж буй аж ахуйн нэгжүүдэд тусгай зөвшөөрөлтэй эсэх, 
геодезийн хэмжлийн багаж хэрэгслээ баталгаажуулсан эсэх, хэмжлийг солбицол 
өндрийн нэгдсэн тогтолцоонд хийсэн эсэхэд хяналт тавих 

Төлөвлөлтийн 
уялдаа:  

ЗГҮАХХАХТ 2.81.10, ГТХБ 3.6.2.1, ГЗБГЗЗГ-ын ҮАСЗББӨХ-2.5.1 а 

Гүйцэтгэлийн 
шалгуур 
үзүүлэлт 

Хэрэгжих 
хугацаа 

Сар 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Шаардагдах 
хөрөнгө 

Санхүүжилтийн эх үүсвэр, тоо хэмжээг бичнэ үү. 

Суурь түвшин Тусгай зөвшөөрлийн хугацаа сунгагдсан, багаж баталгаажуулалт 
хийгдсэн 

 

Шалгуур Холбогдох хууль, дүрмийн дагуу Хүрсэн эсэх 



Байгууллагын бүтэн жилийн гүйцэтгэлийн тайлан : Нэр: Газрын  харилцаа, барилга, хот байгуулалтын газар 

үзүүлэлт  

Хүрэх түвшин Эхний хагас жилд: Тухайн орон нутагт үйл ажиллагаа 
явуулж буй аж ахуйн нэгжүүдийн тусгай зөвшөөрөл, 
багаж баталгаажуулалт хийлгэн  хяналт  тавина. 

Тийм  

Жилийн эцэст: Тухайн орон нутагт үйл ажиллагаа 
явуулж буй аж ахуйн нэгжүүдийн тусгай зөвшөөрөл, 
багаж баталгаажуулалт, гүйцэтгэж буй ажилд хяналт 
тавина. 

Тийм  

Арга 
хэмжээний 
хэрэгжилт 

Хэрэгжилт Орон нутагт  геодези, зураг зүйн үйлдвэрлэл, үйлчилгээ эрхэлж буй аж 
ахуйн нэгжүүдийн хэмжилтийг WGS-84 солбицол, Балтийн тэнгэсийн 
өндрийн тогтолцоо UTM тусгагт хийлгэн  хяналт тавихын зэрэгцээ   
тусгай зөвшөөрөлийн гэрчилгээ, багаж баталгаажуулсан гэрчилгээг 
хуулбарлан авсан,   

Тусгай зөвшөөрлийн хугацаа -“ Ёлт сүрвэй” ХХК 2016.07.20 өдөр 3 
жилийн хугацаатай авсан. Дуусах хугацаа 2019.07.20. Багаж 
баталгаажуулалт: 2020.11.21 

“Гео од” ХХК 2018.08.05 өдөр 3 жилийн хугацаатай авсан. Дуусах 
хугацаа 2021.08.05.   Багаж баталгаажуулалт:  2019.12.17 

“Гео глоб мэп” ХХК 2018.05.22 өдөр 3 жилийн хугацаатай авсан. Дуусах 
хугацаа  2021. 05.22 Багаж баталгаажуулалт 2019.05.02, 2019.09.25 

Тусгай зөвшөөрөл олгох жураманд өөрчлөлт орсон тул “Ёлт сүрвэй” 
ХХК-ны тусгай зөвшөөрөлөө сунгуулахаар өгсөн хүсэлт шийдэгдээгүй 
байна. 

 

Зарцуулсан 
хөрөнгө 

Зарцуулсан мөнгөн дүн, санхүүжилтийн эх үүсвэр:  

Хүрсэн 
түвшин 

Жилийн эцэст: “Гео од, Ёлт сүрвэй, Гео глоб мэп ХХК-ын тусгай 
зөвшөөрлйн болон багаж баталгаажуулалтын гэрчилгээг хүлээн 
авсан. 29 ажлыг хүлээн авч мэдээллийн санд оруулсан. 

Төсвийн шууд захирагчийн 
үнэлгээ 

Хангалттай, Хангалтгүй үнэлгээний аль нэгийг сонгоно уу 

Арга хэмжээ № 1.1.8. Орон нутагт  геодези, зураг зүйн үйлдвэрлэл, үйлчилгээ эрхэлж буй аж 
ахуйн нэгжүүдэд тусгай зөвшөөрөлтэй эсэх, геодезийн хэмжлийн багаж хэрэгслээ 
баталгаажуулсан эсэх, хэмжлийг солбицол өндрийн нэгдсэн тогтолцоонд хийсэн эсэхэд хяналт 
тавих 

Сар Арга хэмжээг хэрэгжүүлэх ажлууд Сар 

1-р 
улирал  

1
. 

Тусгай зөвшөөрөлтэй аж ахуйн нэгжийн тусгай зөвшөөрөлийн 
хугацаа, багаж баталгаажуулалтыг шалгах. 

1 2 3 

Гүйцэтгэл: Тусгай зөвшөөрлийн хугацаа -“ Ёлт сүрвэй” ХХК 2016.07.20 өдөр 3 жилийн 
хугацаатай авсан. Дуусах хугацаа 2019.07.20. Багаж баталгаажуулалт: 2020.11.21 

“Гео од” ХХК 2018.08.05 өдөр 3 жилийн хугацаатай авсан. Дуусах хугацаа 2021.08.05.   
Багаж баталгаажуулалт:  2019.12.17 

“Гео глоб мэп” ХХК 2018.05.22 өдөр 3 жилийн хугацаатай авсан. Дуусах хугацаа  2021. 
05.22 Багаж баталгаажуулалт 2019.05.02, 2019.09.25 

Тусгай зөвшөөрөл олгох жураманд өөрчлөлт орсон тул “Ёлт сүрвэй” ХХК-ны тусгай 
зөвшөөрөлөө сунгуулахаар өгсөн хүсэлт шийдэгдээгүй байна. 

 

Гүйцэтгэлийн зорилт №...-ийн үр дүн: 

№ Үр дүнгийн үзүүлэлт  
Хэмжих 

нэгж 

Суурь түвшин 
Хүрэх түвшин / Үр дүнгийн 

үзүүлэлт 

2018 он Эхний хагас жил Жилийн эцэс 



Байгууллагын бүтэн жилийн гүйцэтгэлийн тайлан : Нэр: Газрын  харилцаа, барилга, хот байгуулалтын газар 

1. Үр дүнгийн үзүүлэлт № 1.1.8. 

Орон нутагт  геодези, зураг 

зүйн үйлдвэрлэл, үйлчилгээ 

эрхэлж буй аж ахуйн 

нэгжүүдэд тусгай 

зөвшөөрөлтэй эсэх, 

геодезийн хэмжлийн багаж 

хэрэгслээ баталгаажуулсан 

эсэх, хэмжлийг солбицол 

өндрийн нэгдсэн тогтолцоонд 

хийсэн эсэхэд хяналт тавих 

 Тусгай 

зөвшөөрлийн 

хугацаа 

сунгагдсан, 

багаж 

баталгаажуулалт 

хийгдсэн 

 

 Тухайн орон 

нутагт үйл 

ажиллагаа 

явуулж буй аж 

ахуйн 

нэгжүүдийн 

тусгай 

зөвшөөрөл, 

багаж 

баталгаажуулалт 

хийлгэн  хяналт  

тавина. 

 

ГҮЙЦЭТГЭЛИЙН ЗОРИЛТ № 2.1.2. Жижиг, дунд, том масштабын /газар дээрх болон доорх биетийн/ 
байр зүйн тоон зургаар хангах 

№2.1.2 Зорилтыг хэрэгжүүлэх арга хэмжээ, шалгуур үзүүлэлт, хүрэх түвшин, хүрсэн 
түвшин 

Арга 
хэмжээний 
нэр, дугаар 

Гүйцэтгэлийн зорилтыг хэрэгжүүлэх 2.1.2.1-р арга хэмжээ 

Байр зүйн тоон зураг, инженерийн шугам сүлжээний мэдээллийн санг байнга 
шинэчлэх 

Төлөвлөлтийн 
уялдаа:  

ЗГҮАХ-2.85, МУЭЗНХҮЧ-8.2, ГТХБ 3.6.2.1, ГЗБГЗЗГ-ын ҮАСЗББӨХ-
2.5.1 б, 3.5.8, 3.5.10 

Гүйцэтгэлийн 
шалгуур 
үзүүлэлт 

Хэрэгжих 
хугацаа 

Сар 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Шаардагдах 
хөрөнгө 

Санхүүжилтийн эх үүсвэр, тоо хэмжээг бичнэ үү. 

Суурь түвшин 1:1000-ны масштабтай байр зүйн тоон зураг болон ГДШС-ний 
мэдээллийн сан хийгдсэн. 

Шалгуур 
үзүүлэлт 

1:1000-ны масштабтай байр зүйн тоон зургийг МNS 

6702:2017 стандартад шилжүүлэх Шинээр 

байгуулагдсан болон өөрчлөгдсөн обьектыг 

мэдээллийн санд оруулах. 

Хүрсэн эсэх 

Хүрэх түвшин Эхний хагас жилд: 1:1000-ны масштабын байр 
зүйн тоон зургийг МNS 6702:2017 стандарт 
шилжүүлж, таних тэмдэгжүүлэн, хэрэглээнд 
нэвтрүүлсэн байна. 

 

Тийм  

 

Жилийн эцэст: Байр зүйн тоон зураг, инженерийн 
дэд бүтцийн мэдээллийн санг хэмжилт болон 
гүйцэтгэлийн зургаар шинэчилж ГЗБГЗЗГ-т бүтэн 
жилд орсон өөрчлөлтийн талаарх тайлангийн хамт 
хүргүүлсэн байна. 

Тийм  

Арга 
хэмжээний 
хэрэгжилт 

Хэрэгжилт Дархан-Уул аймгийн Дархан сумын нутаг дэвсгэрт шинээр 
баригдаж ашиглалтанд орсон байрилга байгууламжийн 
гүйцэтгэлийн  болон инженерийн шугам сүлжээний өргөтгөл 
шинэчлэлийн ажил нилээд хийгдсэн бөгөөд тухайн ажлын 
гүйцэтгэлийг Барилга хот байгуулалтын хэлтэсийн инженерийн 
шугам сүлжээ хариуцсан мэргэжилтэн Б.Төмөрийн хамт шалган акт 
үйлдэн хүлээн авч мэдээллийн санд оруулан ажиллаж ирлээ. 
Засгийн газрын 2009 оны 25 дугаар тогтоолын дагуу Геодези, зураг 
зүйн болон газар зохион байгуулалт , кадастрын чиглэлээр ажил 
гүйцэтгэж байгаа аж ахуй нэгжүүдын ажлыг WGS-84 солбицол, 
Балтийн тэнгэсийн өндрийн тогтолцоо UTM тусгагт хийлгэн  хяналт 
тавьж хамтран ажиллаж байна.  Уг солбицолын систем, тусгагт 
хийсэн 26-н ажлыг хүлээн авч мэдээллийн санд орууллаа . Үүнд:  



Байгууллагын бүтэн жилийн гүйцэтгэлийн тайлан : Нэр: Газрын  харилцаа, барилга, хот байгуулалтын газар 

 Хараа голын гүүрнээс Ширээ нуруу хүртлэх хатуу хучилттай 
авто зам 

 5, 6, 7, 8 дугаар багуудад хийсэн  инженерийн шугам 
сүлжээний ажил. 

 6, 7 дугаар багт хатуу хучилттай авто зам. /1.83 км / 
 15 дугаар баг 10-р хэсгээс цагаан хаалга хүртлэх 2.084 км 

хатуу хучилттай авто зам. 
 ОУХТ-өөс 4-р хэсэг хүртлэх 1.5 км хатуу хучилттай авто 

зам  

зэрэг нийт 26 ажлыг хүлээн авч шугам сүлжээний мэдээллийн 
санд оруулсан. 

2020 оны 02 дугаар сард ГЗБГЗЗГ-т хүргүүлнэ. 

Зарцуулсан 
хөрөнгө 

Зарцуулсан мөнгөн дүн, санхүүжилтийн эх үүсвэрийг бичнэ үү. 

Хүрсэн түвшин Жилийн эцэст: 55 ажлыг хүлээн авч шугам сүлжээний 
мэдээллийн санд оруулсан. 

Төсвийн шууд захирагчийн 
үнэлгээ 

Хангалттай, Хангалтгүй үнэлгээний аль нэгийг сонгоно уу 

 
 
Арга хэмжээ № 2.1.2.1. Байр зүйн тоон зураг, инженерийн шугам сүлжээний мэдээллийн санг 

байнга шинэчлэх 

Сар Арга хэмжээг хэрэгжүүлэх ажлууд Сар 

2-р 
улирал  

2
. 

Орон нутагт хийгдсэн инженерийн шугам сүлжээний ажлын шалгаж 
хүлээн авч мэдээллийн санд оруулах.  

4 5 6 

Дархан-Уул аймгийн Дархан сумын нутаг дэвсгэрт шинээр баригдаж 
ашиглалтанд орсон байрилга байгууламжийн гүйцэтгэлийн  болон инженерийн 
шугам сүлжээний өргөтгөл шинэчлэлийн ажил нилээд хийгдсэн бөгөөд тухайн 
ажлын гүйцэтгэлийг Барилга хот байгуулалтын хэлтэсийн инженерийн 
шугам сүлжээ хариуцсан мэргэжилтэн Б.Төмөрийн хамт шалган акт үйлдэн 
хүлээн авч мэдээллийн санд оруулан ажиллаж ирлээ. 

 Гүйцэтгэл: 5, 6, 7, 8 дугаар багуудад хийсэн, хийгдэж байгаа инженерийн 
шугам сүлжээний ажил.  

 Хараа голын гүүрнээс Ширээ нуруу хүртлэх хатуу хучилттай авто зам 
 6, 7 дугаар багт хатуу хучилттай авто зам. /1.83 км / 
 15 дугаар баг 10-р хэсгээс цагаан хаалга хүртлэх 2.084 км хатуу 

хучилттай авто зам. 
 ОУХТ-өөс 4-р хэсэг хүртлэх 1.5 км хатуу хучилттай авто зам 26 ажлыг 

хүлээн авч шугам сүлжээний мэдээллийн санд оруулсан. 

 

 
Гүйцэтгэлийн зорилт №...-ийн үр дүн: 

№ Үр дүнгийн үзүүлэлт  
Хэмжих 

нэгж 

Суурь түвшин Хүрэх түвшин / Үр дүнгийн үзүүлэлт 

2018 он Эхний хагас жил Жилийн эцэс 

1. Үр дүнгийн үзүүлэлт № 2.1.2.1 

Байр зүйн тоон зураг, 

инженерийн шугам сүлжээний 

мэдээллийн санг байнга 

шинэчлэх 

 1:1000-ны 

масштабтай 

байр зүйн тоон 

зураг болон 

ГДШС-ний 

мэдээллийн сан 

хийгдсэн. 

1:1000-ны 

масштабын 

байр зүйн тоон 

зургийг МNS 

6702:2017 

стандарт 

шилжүүлж, 

таних 

тэмдэгжүүлэн, 

хэрэглээнд 

нэвтрүүлсэн 

Байр зүйн тоон 

зураг, 

инженерийн 

дэд бүтцийн 

мэдээллийн 

санг хэмжилт 

болон 

гүйцэтгэлийн 

зургаар 

шинэчилж 

ГЗБГЗЗГ-т 



Байгууллагын бүтэн жилийн гүйцэтгэлийн тайлан : Нэр: Газрын  харилцаа, барилга, хот байгуулалтын газар 

байна. бүтэн жилд 

орсон 

өөрчлөлтийн 

талаарх 

тайлангийн 

хамт 

хүргүүлсэн 

байна. 

 
 
ГҮЙЦЭТГЭЛИЙН ЗОРИЛТ № 2.1.6. Геодези, зураг зүйн салбар, бүтээгдэхүүн, үйл ажиллагаа, 
үйлчилгээг олон нийтэд сурталчлах 
 

№2.1.6.1 Зорилтыг хэрэгжүүлэх арга хэмжээ, шалгуур үзүүлэлт, хүрэх түвшин, хүрсэн 
түвшин 

Арга 
хэмжээний 
нэр, дугаар 

Гүйцэтгэлийн зорилтыг хэрэгжүүлэх 2.1.6.1-р арга хэмжээ 

Геодези, зураг зүйн бүтээгдэхүүн, үйл ажиллагаа, үйлчилгээний талаар олон 
нийтэд сурталчлах 

Төлөвлөлтийн 
уялдаа:  

ГЗБГЗЗГ-ын ҮАСЗББӨХ-2.5.1 а, б, в, г, д 

Гүйцэтгэлийн 
шалгуур 
үзүүлэлт 

Хэрэгжих 
хугацаа 

Сар 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Шаардагдах 
хөрөнгө 

Санхүүжилтийн эх үүсвэр, тоо хэмжээг бичнэ үү. 

Суурь түвшин ГЗБГЗЗГ-аас “Монгол улсын геодезийн сүлжээ” сэдэвт ТВ-ийн 10 
минутын нэвтрүүлэг, “Монгол орны зурагжуулалт”  ТВ-ийн 10 
минутын нэвтрүүлэг, бичлэгийг хүлээн авсан.  

Шалгуур 
үзүүлэлт 

“Монгол улсын геодезийн сүлжээ” сэдэвт ТВ-ийн 10 

минутын нэвтрүүлэг, Монгол орны зурагжуулалтын 

талаар ТВ-ийн 10 минутын нэвтрүүлэг, 
Хүрсэн эсэх 

Хүрэх түвшин Эхний хагас жилд: Монгол улсын геодезийн 
сүлжээ” сэдэвт ТВ-ийн 10 минутын нэвтрүүлэг, 
Монгол орны зурагжуулалтын талаар ТВ-ийн 10 
минутын нэвтрүүлгүүдийг орон нутгийн ТВ-ээр 
цацсан байна. 

 

Үгүй 

 

Жилийн эцэст: Орон нутгийн телевизээр 
нэвтрүүлэх, байгууллагын мэдээллийн дэлгэцээр 
гаргах зэрэг олон нийтэд суртчилах ажлыг зохион 
байгуулан ажиллана.  

Тийм  

Арга 
хэмжээний 
хэрэгжилт 

Хэрэгжилт “Монгол улсын геодезийн сүлжээ” сэдэвт ТВ-ийн 10 минутын 
нэвтрүүлэг, “Монгол орны зурагжуулалт”  ТВ-ийн 10 минутын 
нэвтрүүлэг, бичлэгийг хүлээн авч байгуулгын вэб сайт болон 
зааланд байрлах мэдээллийн дэлгэцээр ажлын 5-н өдөрт 20-30 
минутын давтамжтай  байнга гаргах, боршуур хийж тараах  зэргээр 
Геодези, зураг зүйн бүтээгдэхүүн, үйл ажиллагаа, үйлчилгээний 
талаар олон нийтэд сурталчлах ажлыг хийж гүйцэтгэж ирлээ.   

Хөрөнгө санхүүгийн асуудал шийдэгдээгүй учир орон нутгийн 
телевизээр  суртчилгаа хийгдээгүй. 

Зарцуулсан 
хөрөнгө 

Зарцуулсан мөнгөн дүн, санхүүжилтийн эх үүсвэрийг бичнэ үү. 

Хүрсэн түвшин Жилийн эцэст: Байгуулгын вэб сайт болон зааланд байрлах 
мэдээллийн дэлгэцээр байнга гаргаж байна.  

Төсвийн шууд захирагчийн 
үнэлгээ 

Хангалттай, Хангалтгүй үнэлгээний аль нэгийг сонгоно уу 

 



Байгууллагын бүтэн жилийн гүйцэтгэлийн тайлан : Нэр: Газрын  харилцаа, барилга, хот байгуулалтын газар 

Арга хэмжээ № 2.1.6.1. Геодези, зураг зүйн бүтээгдэхүүн, үйл ажиллагаа, үйлчилгээний талаар 

олон нийтэд сурталчлах 

Сар Арга хэмжээг хэрэгжүүлэх ажлууд Сар 

1-р 
улирал  

1
. 

Геодези, зураг зүйн бүтээгдэхүүн, үйл ажиллагаа, үйлчилгээний 
талаар олон нийтэд сурталчлах ажлыг зохион байгуулах. 

1 2 3 

Гүйцэтгэл: “Монгол улсын геодезийн сүлжээ” сэдэвт ТВ-ийн 10 минутын 
нэвтрүүлэг, “Монгол орны зурагжуулалт”  ТВ-ийн 10 минутын нэвтрүүлэг, 
бичлэгийг хүлээн авч байгуулгын вэб сайт болон зааланд байрлах мэдээллийн 
дэлгэцээр ажлын 5-н өдөрт 20-30 минутын давтамжтай  байнга гаргах, 
боршуур хийж тараах  зэргээр Геодези, зураг зүйн бүтээгдэхүүн, үйл 
ажиллагаа, үйлчилгээний талаар олон нийтэд сурталчлах ажлыг хийж 
гүйцэтгэж ирлээ.   

Хөрөнгө санхүүгийн асуудал шийдэгдээгүй учир орон нутгийн телевизээр  
суртчилгаа хийгдээгүй. 

   

Гүйцэтгэлийн зорилт №...-ийн үр дүн: 

№ Үр дүнгийн үзүүлэлт  
Хэмжих 

нэгж 

Суурь түвшин Хүрэх түвшин / Үр дүнгийн үзүүлэлт 

2018 он Эхний хагас жил Жилийн эцэс 

1. Үр дүнгийн үзүүлэлт № 

2.1.6.1 

Геодези, зураг зүйн 

бүтээгдэхүүн, үйл ажиллагаа, 

үйлчилгээний талаар олон 

нийтэд сурталчлах 

 ГЗБГЗЗГ-аас 

“Монгол улсын 

геодезийн 

сүлжээ” сэдэвт 

ТВ-ийн 10 

минутын 

нэвтрүүлэг, 

“Монгол орны 

зурагжуулалт”  

ТВ-ийн 10 

минутын 

нэвтрүүлэг, 

бичлэгийг 

хүлээн авсан. 

Монгол улсын 

геодезийн 

сүлжээ” сэдэвт 

ТВ-ийн 10 

минутын 

нэвтрүүлэг, 

Монгол орны 

зурагжуулалтын 

талаар ТВ-ийн 

10 минутын 

нэвтрүүлгүүдийг 

орон нутгийн 

ТВ-ээр цацсан 

байна. 

Орон нутгийн 

телевизээр 

нэвтрүүлэх, 

байгууллагын 

мэдээллийн 

дэлгэцээр гаргах 

зэрэг олон 

нийтэд 

суртчилах ажлыг 

зохион 

байгуулан 

ажиллана. 

 

 

 

 

№2.1.6.3 Зорилтыг хэрэгжүүлэх арга хэмжээ, шалгуур үзүүлэлт, хүрэх түвшин, хүрсэн 
түвшин 

Арга 
хэмжээний 
нэр, дугаар 

Гүйцэтгэлийн зорилтыг хэрэгжүүлэх 2.1.6.3-р арга хэмжээ 

Газар зүйн нэрийг зөв нэрлэж хэвшүүлэх, олон нийтэд таниулан сурталчлах 
ажлыг зохион байгуулах 

Төлөвлөлтийн 
уялдаа:  

ГЗБГЗЗГ-ын ҮАСЗББӨХ 2.5.1.г 

 

Гүйцэтгэлийн 
шалгуур 
үзүүлэлт 

Хэрэгжих 
хугацаа 

Сар 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Шаардагдах Санхүүжилтийн эх үүсвэр, тоо хэмжээг бичнэ үү. 



Байгууллагын бүтэн жилийн гүйцэтгэлийн тайлан : Нэр: Газрын  харилцаа, барилга, хот байгуулалтын газар 

хөрөнгө 

Суурь түвшин Газар зүйн нэрийн тухай 20 минутын дүрс бичлэг. 

Шалгуур 
үзүүлэлт 

Мэдээлэл сурталчилгаа хийсэн тоо 
Хүрсэн эсэх 

Хүрэх түвшин Эхний хагас жилд: Газрын даамлуудын 
гүйцэтгэлийн төлөвлөгөөнд газар зүйн нэрийг зөв 
нэрлэж хэвшүүлэх, сурталчилах ажлыг тусгасан 
байна. 

 

Тийм  

 

Жилийн эцэст: Газар зүйн нэрийг зөв нэрлэж 
хэвшүүлэх, олон нийтэд таниулан сурталчлах ажлыг 
нутаг дэвсгэрийн хэмжээнд зохион байгуулсан 
байна. 

Тийм  

Арга 
хэмжээний 
хэрэгжилт 

Хэрэгжилт “Нутаг орны газар зүйн нэрийг хамгаалах тухай” Монгол Улсын 
Ерөнхийлөгчийн 186 дугаар зарлиг, УИХ-ын 2003 оны 42 дугаар 
тогтоолоор батлагдсан газар зүйн нэрийг олон нийтэд түгээх, 
тухайн газар нутаг, уул усыг батлагдсан нэрээр нэршүүлж 
заншуулах, зөв бичүүлэх, хэрэглүүлэх, батлагдсан нэрээс өөрөөр 
нэрлүүлэхгүй байх зэрэгт анхаарч, дээр дурьдсан хууль 
тогтоомжийн хэрэгжилтийг хангах үүднээс газар зүйн нэрийг олон 
нийтэд таниулах, сурталчлах, /орон нутаг ард иргэдийн дунд 
шинээр нэрлэгдэж заншсан газар зүйн нэрийг тодоруулж санал 
ирүүлэх / ажлыг зохион байгуулан хамтран ажиллахыг хүссэн 
албан бичгийг Хүнс хөдөө аж ахуйн газар, Боловсрол, соёл 
урлагийн газар, Байгал орчин аялал жуулчлалын газар, 
Цагдаагийн газар, Дархан, Хонгор, Орхон, Шарын гол сумдад 
2019 оны 04 сарын 03-ны №251 тоотоор хүргүүлсэн.  

Газар зүйн нэртэй холбоотой доорхи материалуудыг DVD-д 
хуулбарлан хүргүүллээ. Үүнд: 

 Дархан-Уул аймгийн нутаг дэвсгэрийн газар зүйн нэрийн 
зураг,  

 Газар зохион байгуулалт геодези, зураг зүйн газраас 
ирүүлсэн газар зүйн нэрийн тухай 20 минутын дүрс бичлэг  

 Газар зүйн нэрийн тухай танилцуулга    

Зарцуулсан 
хөрөнгө 

Зарцуулсан мөнгөн дүн, санхүүжилтийн эх үүсвэрийг бичнэ үү. 

Хүрсэн түвшин Жилийн эцэст: “Нутаг орны газар зүйн нэрийг хамгаалах тухай” 
Монгол Улсын Ерөнхийлөгчийн 186 дугаар зарлиг, УИХ-ын 2003 
оны 42 дугаар тогтоолоор батлагдсан газар зүйн нэрийг олон 
нийтэд түгээх, тухайн газар нутаг, уул усыг батлагдсан нэрээр 
нэршүүлж заншуулах, зөв бичүүлэх, хэрэглүүлэх, батлагдсан 
нэрээс өөрөөр нэрлүүлэхгүй байх зэрэгт анхаарч хамтран 
ажиллахыг хүссэн албан бичгийг Хүнс хөдөө аж ахуйн газар, 
Боловсрол, соёл урлагийн газар, Байгал орчин аялал жуулчлалын 
газар, Цагдаагийн газар, Дархан, Хонгор, Орхон, Шарын гол 
сумдад 2019 оны 04 сарын 03-ны №251 тоотоор хүргүүлсэн. 

Төсвийн шууд захирагчийн 
үнэлгээ 

Хангалттай, Хангалтгүй үнэлгээний аль нэгийг сонгоно уу 

 

 

Арга хэмжээ № 2.1.6.3. Газар зүйн нэрийг зөв нэрлэж хэвшүүлэх, олон нийтэд таниулан 

сурталчлах ажлыг зохион байгуулах 

Сар Арга хэмжээг хэрэгжүүлэх ажлууд Сар 

2-р 
улирал  

2
. 

Газар зүйн нэрийг олонд таниулах суртчилах ажлын хүрээнд хамтран 
ажиллах байгууллагуудад газар зүйн нэртэй холбоотой  материалыг 
хүргүүлэх. 

4 5 6 



Байгууллагын бүтэн жилийн гүйцэтгэлийн тайлан : Нэр: Газрын  харилцаа, барилга, хот байгуулалтын газар 

Гүйцэтгэл: “Нутаг орны газар зүйн нэрийг хамгаалах тухай” Монгол Улсын 
Ерөнхийлөгчийн 186 дугаар зарлиг, УИХ-ын 2003 оны 42 дугаар тогтоолоор 
батлагдсан газар зүйн нэрийг олон нийтэд түгээх, тухайн газар нутаг, уул усыг 
батлагдсан нэрээр нэршүүлж заншуулах, зөв бичүүлэх, хэрэглүүлэх, батлагдсан 
нэрээс өөрөөр нэрлүүлэхгүй байх зэрэгт анхаарч хамтран ажиллахыг хүссэн албан 
бичгийг Хүнс хөдөө аж ахуйн газар, Боловсрол, соёл урлагийн газар, Байгал орчин 
аялал жуулчлалын газар, Цагдаагийн газар, Дархан, Хонгор, Орхон, Шарын гол 
сумдад 2019 оны 04 сарын 03-ны №251 тоотоор хүргүүлсэн. 

Гүйцэтгэлийн зорилт №...-ийн үр дүн: 

№ Үр дүнгийн үзүүлэлт  
Хэмжих 

нэгж 

Суурь түвшин 
Хүрэх түвшин / Үр дүнгийн 

үзүүлэлт 

2018 он Эхний хагас жил Жилийн эцэс 

1. Үр дүнгийн үзүүлэлт № 2.1.6.3 

Газар зүйн нэрийг зөв нэрлэж 

хэвшүүлэх, олон нийтэд 

таниулан сурталчлах ажлыг 

зохион байгуулах 

1 ажил Газар зүйн 

нэрийн тухай 20 

минутын дүрс 

бичлэг. 

Газрын 

даамлуудын 

гүйцэтгэлийн 

төлөвлөгөөнд 

газар зүйн 

нэрийг зөв 

нэрлэж 

хэвшүүлэх, 

сурталчилах 

ажлыг тусгасан 

байна. 

Газар зүйн 

нэрийг зөв 

нэрлэж 

хэвшүүлэх, олон 

нийтэд таниулан 

сурталчлах 

ажлыг нутаг 

дэвсгэрийн 

хэмжээнд зохион 

байгуулсан 

байна. 

 

ГҮЙЦЭТГЭЛИЙН ЗОРИЛТ №3.1.2. Монгол орны газар зүйн нэрийг тодотгон тогтоож баяжуулах 

№3.1.2.1 Зорилтыг хэрэгжүүлэх арга хэмжээ, шалгуур үзүүлэлт, хүрэх түвшин, хүрсэн 
түвшин 

Арга 
хэмжээний 
нэр, дугаар 

Гүйцэтгэлийн зорилтыг хэрэгжүүлэх 3.1.2.1-р арга хэмжээ 

Монгол орны газар зүйн нэрийн хээрийн тодруулалт хийх, нэрийн мэдээллийн 
сан байгуулах ажлыг зохион байгуулах 

Төлөвлөлтийн 
уялдаа:  

Газар зүйн нэрийн жагсаалт батлах тухай /УИХ-ын 2003 оны 42 
дугаар тогтоол/ 2 дугаар заалт, ЗГҮАХ-2.85, ЗГҮАХХАХТ-2.81.5, 
МУЭЗНХҮЧ-8.2, ГТХБ-3.6.2.1, ГЗБГЗЗГ-ын ҮАСЗББӨХ-2.5.1 г, 
3.5.13 

Гүйцэтгэлийн 
шалгуур 
үзүүлэлт 

Хэрэгжих 
хугацаа 

Сар 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Шаардагдах 
хөрөнгө 

Санхүүжилтийн эх үүсвэр, тоо хэмжээг бичнэ үү. 

Суурь түвшин 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 сангийн загвар” 
батлагдсан. 

Шалгуур 
үзүүлэлт 

Газар зүйн нэрийн хээрийн тодруулалт хийх, нэрийн 
мэдээллийн сан бүрдүүлэх ажлын даалгаварыг 
ГЗБГЗЗГ-тай хамтран боловсруулж орон нутгийн 
төсөвт тусгуулах ажил зохион байгуулах 

Хүрсэн эсэх 

Хүрэх түвшин Эхний хагас жилд: 1 сумын газар зүйн нэрийн 
мэдээллийн санг батлагдсан загвараар үүсгэж 
эхэлсэн байна. 

Тийм  



Байгууллагын бүтэн жилийн гүйцэтгэлийн тайлан : Нэр: Газрын  харилцаа, барилга, хот байгуулалтын газар 

Жилийн эцэст: Батлагдсан загвараар үүсгэсэн 1 
сумын газар зүйн нэрийн мэдээллийн санг ГЗБГЗЗГ-
т хүргүүлсэн байна. 

Тийм  

 

Арга 
хэмжээний 
хэрэгжилт 

Хэрэгжилт Дархан-Уул аймагт “Газар зүйн нэрийн салбар зөвлөл” байгуулах 
тухай Засаг даргын захирамжийн төсөл, 2020 онд газар зүйн 
нэрийн тодоруулалт хийхэд гарах /5.0 сая/ зардлын төсвийн хамт 
ХОХБТХ-т 706 тоот албан бичгээр хүргүүлсэн. 

Газрын даргын 2018 оны А/202 дугаар тушаалаар “Газар зүйн 
нэрийн мэдээллийн сангийн загвар” батлагдсан. Орхон сумын 
газар зүйн нэрийн мэдээллийн санг батлагдсан загварын дагуу  
байгуулсан.  

Зарцуулсан 
хөрөнгө 

Зарцуулсан мөнгөн дүн, санхүүжилтийн эх үүсвэрийг бичнэ үү. 

Хүрсэн түвшин Жилийн эцэст: Дархан-Уул аймагт “Газар зүйн нэрийн салбар 
зөвлөл” байгуулах тухай Засаг даргын захирамжийн төсөл, 
2020 онд газар зүйн нэрийн тодоруулалт хийхэд гарах /5.0 
сая/ зардлын төсвийн хамт ХОХБТХ-т 706 тоот албан 
бичгээр хүргүүлсэн. 

Орхон сумын газар зүйн нэрийн мэдээллийн сан байгуулсан. 

Төсвийн шууд захирагчийн 
үнэлгээ 

Хангалттай, Хангалтгүй үнэлгээний аль нэгийг сонгоно уу 

 

Арга хэмжээ № 3.1.2.1. Монгол орны газар зүйн нэрийн хээрийн тодруулалт хийх, нэрийн 

мэдээллийн сан байгуулах ажлыг зохион байгуулах 

Сар Арга хэмжээг хэрэгжүүлэх ажлууд Сар 

3-р 
улирал  

3
. 

Аль нэг сумын газар зүйн нэрээр мэдээллийн сан байгуулах 7 8 9 

Гүйцэтгэл: Газрын даргын 2018 оны А/202 дугаар тушаалаар батлагдсан 
загварын дагуу Орхон сумын газар зүйн нэрийн мэдээллийн сан байгуулсан. 

4-р 
улирал  

4
. 

Орон нутагт “Газар зүйн нэрийн салбар зөвлөл байгуулах, хээрийн 
тодоруулалт хийх төсвийг баталуулах ажлыг зохион байгуулах. 

10 11 12 

Гүйцэтгэл: Дархан-Уул аймагт “Газар зүйн нэрийн салбар зөвлөл” байгуулах 
тухай Засаг даргын захирамжийн төсөл, 2020 онд газар зүйн нэрийн 
тодоруулалт хийхэд гарах /5.0 сая/ зардлын төсвийн хамт ХОХБТХ-т 706 
тоот албан бичгээр хүргүүлсэн. 

 

Гүйцэтгэлийн зорилт №...-ийн үр дүн: 

№ Үр дүнгийн үзүүлэлт  
Хэмжих 

нэгж 

Суурь түвшин Хүрэх түвшин / Үр дүнгийн үзүүлэлт 

2018 он Эхний хагас жил Жилийн эцэс 

1. Үр дүнгийн үзүүлэлт № 3.1.2.1 

Монгол орны газар зүйн 

нэрийн хээрийн тодруулалт 

хийх, нэрийн мэдээллийн сан 

байгуулах ажлыг зохион 

байгуулах 

1 ажил 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 

1 сумын газар 

зүйн нэрийн 

мэдээллийн 

санг 

батлагдсан 

загвараар 

үүсгэж эхэлсэн 

байна. 

Батлагдсан 

загвараар 

үүсгэсэн 1 сумын 

газар зүйн 

нэрийн 

мэдээллийн санг 

ГЗБГЗЗГ-т 

хүргүүлсэн 

байна. 



Байгууллагын бүтэн жилийн гүйцэтгэлийн тайлан : Нэр: Газрын  харилцаа, барилга, хот байгуулалтын газар 

мэдээллийн 

сангийн загвар” 

батлагдсан. 

ГҮЙЦЭТГЭЛИЙН ЗОРИЛТ №3.1.5. Салбарын гадаад, дотоод хамтын ажиллагааг хангах 

№3.1.5.1 Зорилтыг хэрэгжүүлэх арга хэмжээ, шалгуур үзүүлэлт, хүрэх түвшин, хүрсэн 
түвшин 

Арга 
хэмжээний 
нэр, дугаар 

Гүйцэтгэлийн зорилтыг хэрэгжүүлэх 3.1.5.1-р арга хэмжээ 

Дотоодын болон олон улсын хурал, семинар, тэмдэглэлт арга хэмжээнд оролцох 

Төлөвлөлтийн 
уялдаа:  

ГЗБГЗЗГ-ын ҮАСЗББӨХ-2.5.1, 3.5, 3.4.4 

Гүйцэтгэлийн 
шалгуур 
үзүүлэлт 

Хэрэгжих 
хугацаа 

Сар 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Шаардагдах 
хөрөнгө 

Санхүүжилтийн эх үүсвэр, тоо хэмжээг бичнэ үү. 

Суурь түвшин Салбарын удирдах ажилтны анхдугаар зөвлөгөөнийг 2012 онд 
зохион байгуулсан. 

Шалгуур 
үзүүлэлт 

Геодези, зураг зүйн салбарын ажилтны 2-р 
зөвлөгөөнд оролцох 

Геодези, зураг зүйн мэргэжилтнүүдийг 
чадавхижуулах сургалтанд хамрагдах 

Хүрсэн эсэх 

Хүрэх түвшин Эхний хагас жилд: Геодези, зураг зүйн ажилтны 
ажилтны 2-р зөвлөгөөнд оролцсон байна. 
Геодези, зураг зүйн мэргэжилтнүүдийг 
чадавхижуулах сургалтанд хамрагдсан байна. 

Тийм  

Жилийн эцэст:  
Тийм  

 

Арга 
хэмжээний 
хэрэгжилт 

Хэрэгжилт 2019 оны 04 дүгээр сарын 30-ны өдөр Төрийн ордонд зохион 
байгуулагдсан “Геодези, зураг зүйн салбарын удирдах ажилтаны 2 
дугаар зөвлөлгөөнд оролцсон. 

2019 оны 05 сарын 01-03-ны өдөрүүдэд зохион байгуулагдсан 
Аймаг, нийслэлийн геодези, зураг зүйн асуудал хариуцсан 
мэргэжилтэнүүдийг чадвахжуулах сургалтанд хамрагдсан.  

Зарцуулсан 
хөрөнгө 

Зарцуулсан мөнгөн дүн, санхүүжилтийн эх үүсвэрийг бичнэ үү. 

Хүрсэн түвшин Жилийн эцэст: Геодези, зураг зүйн салбарын ажилтны 2-р 
зөвлөгөөнд оролцсон. Геодези, зураг зүйн мэргэжилтнүүдийг 
чадавхижуулах сургалтанд хамрагдсан 

Төсвийн шууд захирагчийн 
үнэлгээ 

Хангалттай, Хангалтгүй үнэлгээний аль нэгийг сонгоно уу 

 

Арга хэмжээ № 3.1.5.1. Дотоодын болон олон улсын хурал, семинар, тэмдэглэлт арга хэмжээнд 

оролцох 

Сар Арга хэмжээг хэрэгжүүлэх ажлууд Сар 

2-р 
улирал  

2
. 

“Геодези, зураг зүйн салбарын удирдах ажилтаны 2 дугаар 
зөвлөлгөөнд оролцох. 

Аймаг, нийслэлийн геодези, зураг зүйн асуудал хариуцсан 
мэргэжилтэнүүдийг чадвахжуулах сургалтанд хамрагдах. 

4 5 6 

Гүйцэтгэл: 2019 оны 04 дүгээр сарын 30-ны өдөр Төрийн ордонд зохион байгуулагдсан 



Байгууллагын бүтэн жилийн гүйцэтгэлийн тайлан : Нэр: Газрын  харилцаа, барилга, хот байгуулалтын газар 

“Геодези, зураг зүйн салбарын удирдах ажилтаны 2 дугаар зөвлөлгөөнд оролцсон. 

2019 оны 05 сарын 01-03-ны өдөрүүдэд зохион байгуулагдсан Аймаг, нийслэлийн 
геодези, зураг зүйн асуудал хариуцсан мэргэжилтэнүүдийг чадвахжуулах сургалтанд 
хамрагдсан. 

Гүйцэтгэлийн зорилт №...-ийн үр дүн: 

№ Үр дүнгийн үзүүлэлт  
Хэмжих 

нэгж 

Суурь түвшин Хүрэх түвшин / Үр дүнгийн үзүүлэлт 

2018 он Эхний хагас жил Жилийн эцэс 

1. Үр дүнгийн үзүүлэлт № 

3.1.5.1 

Дотоодын болон олон улсын 

хурал, семинар, тэмдэглэлт 

арга хэмжээнд оролцох 

сургалт Салбарын 

удирдах 

ажилтны 

анхдугаар 

зөвлөгөөнийг 

2012 онд зохион 

байгуулсан. 

Геодези, зураг 

зүйн ажилтны 

ажилтны 2-р 

зөвлөгөөнд 

оролцсон байна. 

Геодези, зураг 

зүйн 

мэргэжилтнүүдийг 

чадавхижуулах 

сургалтанд 

хамрагдсан 

байна. 

 

 

№3.1.5.2 Зорилтыг хэрэгжүүлэх арга хэмжээ, шалгуур үзүүлэлт, хүрэх түвшин, хүрсэн 
түвшин 

Арга 
хэмжээний 
нэр, дугаар 

Гүйцэтгэлийн зорилтыг хэрэгжүүлэх 3.1.5.2-р арга хэмжээ 

Улсын төсвийн хөрөнгөөр хийгдэж буй бүтээн байгуулалтын ажлын талаар ГЗБГЗЗГ-т 
мэдэгдэх, орон нутгийнхаа холбогдох байгууллагатай энэ чиглэлээр мэдээлэл 
солилцох, хамтран ажиллах 

Төлөвлөлтийн 
уялдаа:  

ГЗБГЗЗГ-ын ҮАСЗББӨХ-2.5.1, 3.5, 3.4.2 

Гүйцэтгэлийн 
шалгуур 
үзүүлэлт 

Хэрэгжих 
хугацаа 

Сар 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Шаардагдах 
хөрөнгө 

Санхүүжилтийн эх үүсвэр, тоо хэмжээг бичнэ үү. 

Суурь түвшин Геодезийн байнгын цэг тэмдэгийн мэдээллийн санг байгуулагдсан. 

21 аймаг 330 сумын төвийн 1:1000-ны  масштабтай байр зүйн зураг 

тоон зураг хийгдсэн. ГДШС-ний зураглал хийгдэж мэдээллийн сан 

үүссэн. 

Шалгуур 
үзүүлэлт 

Холбогдох хууль, журам, стандартын шаардпага 
хангасан байх. 

Хүрсэн эсэх 

Хүрэх түвшин Эхний хагас жилд: Улсын төсөвийн хөрөнгө 
оруулалтаар хийгдсэн ажлуудыг хүлээн авч 
мэдээллийн санд оруулан ажиллах. 

Тийм  

Жилийн эцэст: Орон нутагт хийгдэж буй бүтээн 
байгуулалтын ажлын /авто зам, төмөр зам, шилэн 
кабель, холбоо цахилгааны шугам тавих зэрэг/ 
талаар ГЗБГЗЗГ-т мэдэгдэх, орон нутгийнхаа 
холбогдох байгууллагатай энэ чиглэлээр мэдээлэл 
солилцох, хамтран ажилласан байна. 

Тийм 

 

Арга 
хэмжээний 

Хэрэгжилт Улсын төсвөөр хийгдсэн доорхи ажлуудыг хүлээн авч мэдээллийн 
санд оруулсан.  



Байгууллагын бүтэн жилийн гүйцэтгэлийн тайлан : Нэр: Газрын  харилцаа, барилга, хот байгуулалтын газар 

хэрэгжилт  5, 6, 7, 8 дугаар багуудад хийсэн, хийгдэж байгаа 
инженерийн шугам сүлжээний ажил.  

 Хараа голын гүүрнээс Ширээ нуруу хүртлэх хатуу хучилттай 
авто зам 

 6, 7 дугаар багт хатуу хучилттай авто зам. /1.83 км / 
 15 дугаар баг 10-р хэсгээс цагаан хаалга хүртлэх 2.084 км 

хатуу хучилттай авто зам. 
 ОУХТ-өөс 4-р хэсэг хүртлэх 1.5 км хатуу хучилттай авто 

зам.  
 15-р баг 9-р хэсэгт баригдсан хатуу хучилттай авто зам  

1.38 км 
 15-р баг 3,4,5-р хэсэгт баригдсан хатуу хучилттай авто зам 

1,77 км  

2020 оны 02 дугаар сард ГЗБГЗЗГ-т хүргүүлнэ. 

Зарцуулсан 
хөрөнгө 

Зарцуулсан мөнгөн дүн, санхүүжилтийн эх үүсвэрийг бичнэ үү. 

Хүрсэн түвшин Жилийн эцэст: Улсын төсвийн хөрөнгөөр хийгдсэн 6-н 
ажлын гүйцэтгэлийг хүлээн авч мэдээллийн санд оруулсан. 

Төсвийн шууд захирагчийн 
үнэлгээ 

 Хангалттай, Хангалтгүй үнэлгээний аль нэгийг сонгоно уу 

 

Арга хэмжээ № 3.1.5.2. Улсын төсвийн хөрөнгөөр хийгдэж буй бүтээн байгуулалтын ажлын 

талаар ГЗБГЗЗГ-т мэдэгдэх, орон нутгийнхаа холбогдох байгууллагатай энэ чиглэлээр мэдээлэл 

солилцох, хамтран ажиллах 

Сар Арга хэмжээг хэрэгжүүлэх ажлууд Сар 

3-р 
улирал  

3
. 

Улсын төсвийн хөрөнгөөр хийгдсэн ажлыг хүлээн авах. 7 8 9 

Гүйцэтгэл: Улсын төсвөөр хийгдсэн доорхи ажлуудыг хүлээн авч мэдээллийн санд 
оруулсан.  

 5, 6, 7, 8 дугаар багуудад хийсэн, хийгдэж байгаа инженерийн шугам 

сүлжээний ажил.  

 Хараа голын гүүрнээс Ширээ нуруу хүртлэх хатуу хучилттай авто зам 

 6, 7 дугаар багт хатуу хучилттай авто зам. /1.83 км / 

 15 дугаар баг 10-р хэсгээс цагаан хаалга хүртлэх 2.084 км хатуу хучилттай 

авто зам. 

 15-р баг 9-р хэсэгт баригдсан хатуу хучилттай авто зам  1.38 км 
 15-р баг 3,4,5-р хэсэгт баригдсан хатуу хучилттай авто зам 1,77 км  

ОУХТ-өөс 4-р хэсэг хүртлэх 1.5 км хатуу хучилттай авто зам. 

4-р 
улирал  

4
. 

Улсын төсвийн хөрөнгөөр хийгдсэн ажлыг хүлээн авах. 
10 11 12 

Гүйцэтгэлийн зорилт №...-ийн үр дүн: 

№ Үр дүнгийн үзүүлэлт  
Хэмжих 

нэгж 

Суурь түвшин 
Хүрэх түвшин / Үр дүнгийн 

үзүүлэлт 

2018 он Эхний хагас жил Жилийн эцэс 

1. Үр дүнгийн үзүүлэлт № 3.1.5.2 

Улсын төсвийн хөрөнгөөр 

хийгдэж буй бүтээн 

байгуулалтын ажлын талаар 

ГЗБГЗЗГ-т мэдэгдэх, орон 

нутгийнхаа холбогдох 

байгууллагатай энэ чиглэлээр 

мэдээлэл солилцох, хамтран 

1 ажил Геодезийн 

байнгын цэг 

тэмдэгийн 

мэдээллийн санг 

байгуулагдсан. 

21 аймаг 330 

сумын төвийн 

1:1000-ны  

масштабтай 

Улсын 

төсөвийн 

хөрөнгө 

оруулалтаар 

хийгдсэн 

ажлуудыг 

хүлээн авч 

мэдээллийн 

санд оруулан 

Орон нутагт 

хийгдэж буй 

бүтээн 

байгуулалтын 

ажлын /авто зам, 

төмөр зам, 

шилэн кабель, 

холбоо 

цахилгааны 



Байгууллагын бүтэн жилийн гүйцэтгэлийн тайлан : Нэр: Газрын  харилцаа, барилга, хот байгуулалтын газар 

ажиллах байр зүйн зураг 

тоон зураг 

хийгдсэн. ГДШС-

ний зураглал 

хийгдэж 

мэдээллийн сан 

үүссэн. 

ажиллах. шугам тавих 

зэрэг/ талаар 

ГЗБГЗЗГ-т 

мэдэгдэх, орон 

нутгийнхаа 

холбогдох 

байгууллагатай 

энэ чиглэлээр 

мэдээлэл 

солилцох, 

хамтран 

ажилласан 

байна 

 

ГҮЙЦЭТГЭЛИЙН ЗОРИЛТ №"6.3. Төрийн нууцын хадгалалт хамгаалалтанд хяналт тавих, бусад 
байгууллага албатай хамтран ажиллах” үйл ажиллагааны гол зорилтын хүрээнд: 

Арга 
хэмжээний 
нэр, дугаар 

Гүйцэтгэлийн зорилтыг хэрэгжүүлэх 6.3.1. ГЗБГЗЗГ-ын даргын 2018 оны А/165, А/166 
дугаар тушаалын хэрэгжилтийг хангах үйл ажиллагааг зохион байгуулж ажиллах. 
Төрийн болон албаны нууцтай танилцах эрх бүхий албан тушаалтны болон нууц 
хамгаалах ажилтны шилжилт хөдөлгөөний мэдээлэл, төрийн болон албаны 
нууцад хамаарах баримтын тооллогын мэдээллийг ГЗБГЗЗГ-т хүргуүлэх 

Төлөвлөлтийн 
уялдаа:  

ГЗБГЗЗГ-ын ҮАСЗББӨХ 2.5.6.в  

Гүйцэтгэлийн 
шалгуур 
үзүүлэлт 

Хэрэгжих 
хугацаа 

Сар 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Шаардагдах 
хөрөнгө 

Санхүүжилтийн эх үүсвэр, тоо хэмжээг бичнэ үү. 

Суурь түвшин Нууцын ажилтны шилжилт хөдөлгөөн гараагүй бөгөөд Төрийн 
болон албаны нууцад хамаарах баримтын тооллогын мэдээллийг 
ГЗБГЗЗГ-т хугацаанд нь хүргүүлж ажилласан. 

Шалгуур 
үзүүлэлт 

Төрийн болон албаны нууцын ажилтны талаар 
мэдээлэл бүрдүүлсэн тоо 

Хүрсэн эсэх 

Хүрэх түвшин Эхний хагас жилд: Төрийн болон албаны нууцтай 
танилцах эрх бүхий албан тушаалтны болон нууц 
хамгаалах ажилтны шилжилт хөдөлгөөний 
мэдээллийг бүрдүүлж ажиллана. 

Тийм  

Жилийн эцэст: Төрийн болон албаны нууцад 
хамаарах баримтын тооллогын мэдээллийг 
ГЗБГЗЗГ-т хүргуүлэх 

Тийм  

 

Арга 
хэмжээний 
хэрэгжилт 

Хэрэгжилт Газар зохион байгуулалт, геодези, зураг зүйн газрын даргын 2018 
оны 10 дугаар сарын 12-ны өдрийн А/166 дугаар тушаалын 
гуравдугаар хавсралтаар батлагдсан ГЗБГЗЗГ-ын албан нууцад 
хамаарах мэдээллийн жагсаалтанд багтсан 8 ширхэг 1:100 000 
масштабтай байр зүйн зургийг зориулалтын сейфнд хадгалан 
ашиглалтанд хяналт тавин ажиллаж байна.     

     Төрийн болон албаны нууцтай танилцах эрх бүхий албан 
тушаалтны жагсаалт, тэдгээрийн нууцтай танилцах эрхийн түвшинг 
ГХБХБГ-ын даргаар баталуулсан. 

Төрийн болон албаны нууцтай танилцах мэргэжилтэнүүдыг 
“Монгол Улсын төрийн болон албаны нууцыг хамгаалах нийтлэг 
журам”-ын 2 дугаар хавсралтанд заасний дагуу төрийн болон 
албаны нууцтай танилцах эрхийн зөвшөөрөл /маягт-1/, нууцыг 
задруулахгүй байх баталгаа /маягт-2 /, нууцтай танилцах эрхийг 



Байгууллагын бүтэн жилийн гүйцэтгэлийн тайлан : Нэр: Газрын  харилцаа, барилга, хот байгуулалтын газар 

түвшинг нотлох лавлагаа /маягт-3 /-ны дагуу  баталгаажуулах 
ажлыг хийж гүйцэтгэлээ.      

ГХБХБГ-ын даргын 2019 оны 11 сарын 07-ны өдрийн А/34 дугаар 
тушаалаар Төрийн болон албаны нууцад хамаарах мэдээ, баримт 
бичиг, биет зүйлийн тооллого хийх комисс байгуулан орон нутгийн 
тагнуулийн газартай хамтран ажилласан. 

Тооллогын тайланг 2019 оны 11 сарын 08-ны өдрийн 687 тоотоор 
ГЗБГЗЗГ-т хүргүүлсэн. 

Зарцуулсан 
хөрөнгө 

Зарцуулсан мөнгөн дүн, санхүүжилтийн эх үүсвэрийг бичнэ үү. 

Хүрсэн түвшин Жилийн эцэст: ГХБХБГ-ын даргын 2019 оны 11 сарын 07-ны 
өдрийн А/34 дугаар тушаалаар Төрийн болон албаны нууцад 
хамаарах мэдээ, баримт бичиг, биет зүйлийн тооллого хийх 
комисс байгуулан орон нутгийн тагнуулийн газартай хамтран 
ажилласан. 

Тооллогын тайланг 2019 оны 11 сарын 08-ны өдрийн 687 
тоотоор ГЗБГЗЗГ-т хүргүүлсэн. 

Төсвийн шууд захирагчийн 
үнэлгээ 

Хангалттай, Хангалтгүй үнэлгээний аль нэгийг сонгоно уу. 

 

Арга хэмжээ № 3.6.4.2. Төрийн болон албаны нууцтай танилцах эрх бүхий албан тушаалтны 

болон нууц хамгаалах ажилтны шилжилт хөдөлгөөний мэдээлэл бүрдүүлэх 

Сар Арга хэмжээг хэрэгжүүлэх ажлууд Сар 

3-р 
улирал  

3
. 

 7 8 9 

Гүйцэтгэл: Газар зохион байгуулалт геодези, зураг зүйн газрын даргын 2019 оны 10 
сарын 25-ны өдрийн Н/33 тоотоор ирүүлсэн албан бичгийн дагуу хариуг  ГЗБГЗЗГ-т 
хүргүүлж байгаа бөгөөд тухайн албан бичгийн хавсралт хүснэгтийн дагуу гаргасан 
төрийн болон албаны нууцтай танилцах эрх бүхий албан тушаалтанд байгаа 
төрийн болон албаны нууцад хамаарах мэдээ, баримт, биет зүйл, комьютрийн диск, 
нууцад хамаарах файлын  бүртгэлийг тагнуулын газарт хүргүүлсэн. 

4-р 
улирал  

4
. 

Дархан-Уул аймаг дахь тагнуулын хэлтэстэй хамтран төрийн болон 
албаны нууцад хамаарах баримтын тооллогыг хийж гүйцэтгэнэ.   

10 11 12 

Гүйцэтгэл: ГХБХБГ-ын даргын 2019 оны 11 сарын 07-ны өдрийн А/34 дугаар 
тушаалаар Төрийн болон албаны нууцад хамаарах мэдээ, баримт бичиг, биет 
зүйлийн тооллого хийх комисс байгуулан орон нутгийн тагнуулийн газартай 
хамтран ажилласан. 

Тооллогын тайланг 2019 оны 11 сарын 08-ны өдрийн 687 тоотоор ГЗБГЗЗГ-т 
хүргүүлсэн. 

Гүйцэтгэлийн зорилт №...-ийн үр дүн: 

№ Үр дүнгийн үзүүлэлт  
Хэмжих 

нэгж 

Суурь түвшин 
Хүрэх түвшин / Үр дүнгийн 

үзүүлэлт 

2018 он Эхний хагас жил Жилийн эцэс 

1. Үр дүнгийн үзүүлэлт № 6.3.1. 

ГЗБГЗЗГ-ын даргын 2018 оны 

А/165, А/166 дугаар 

тушаалын хэрэгжилтийг 

хангах үйл ажиллагааг зохион 

байгуулж ажиллах. Төрийн 

болон албаны нууцтай 

танилцах эрх бүхий албан 

тушаалтны болон нууц 

хамгаалах ажилтны шилжилт 

 Нууцын ажилтны 

шилжилт 

хөдөлгөөн 

гараагүй бөгөөд 

Төрийн болон 

албаны нууцад 

хамаарах 

баримтын 

тооллогын 

мэдээллийг 

Төрийн болон 

албаны 

нууцтай 

танилцах эрх 

бүхий албан 

тушаалтны 

болон нууц 

хамгаалах 

ажилтны 

шилжилт 

Төрийн болон 

албаны нууцад 

хамаарах 

баримтын 

тооллогын 

мэдээллийг 

ГЗБГЗЗГ-т 

хүргуүлэх 



Байгууллагын бүтэн жилийн гүйцэтгэлийн тайлан : Нэр: Газрын  харилцаа, барилга, хот байгуулалтын газар 

хөдөлгөөний мэдээлэл, 

төрийн болон албаны нууцад 

хамаарах баримтын 

тооллогын мэдээллийг 

ГЗБГЗЗГ-т хүргуүлэх 

ГЗБГЗЗГ-т 

хугацаанд нь 

хүргүүлж 

ажилласан. 

хөдөлгөөний 

мэдээллийг 

бүрдүүлж 

ажиллана. 

 

ГҮЙЦЭТГЭЛИЙН ЗОРИЛТ №3.6.5. Геодезийн хэмжлийн нэгдмэл байдлыг хангах 

№3.6.5.1 Зорилтыг хэрэгжүүлэх арга хэмжээ, шалгуур үзүүлэлт, хүрэх түвшин, хүрсэн 
түвшин 

Арга 
хэмжээний 
нэр, дугаар 

Гүйцэтгэлийн зорилтыг хэрэгжүүлэх 3.6.5.1-р арга хэмжээ 

Геодезийн хэмжлийн багажинд баталгаажуулалт хийлгэх, мэдээллийн сан 
бүрдүүлэх ажлыг зохион байгуулах 

Төлөвлөлтийн 
уялдаа:  

ГЗБГЗЗГ-ын ҮАСЗББӨХ  2.5.6.д, 3.12.10 

Гүйцэтгэлийн 
шалгуур 
үзүүлэлт 

Хэрэгжих 
хугацаа 

Сар 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Шаардагдах 
хөрөнгө 

Санхүүжилтийн эх үүсвэр, тоо хэмжээг бичнэ үү. 

Суурь түвшин Байгууллагын үйл ажиллагаанд ашиглаж байгаа хэмжилтын 
багажуудыг 2018 оны 05 дугаар сарын 07 нд геодезийн хэмжил 
зүйн лабораторид баталгаажуулсан. 

Шалгуур 
үзүүлэлт 

Геодезийн хэмжлийн багажинд шалгалт, тохируулга, 
баталгаажуулалтыг хугацаанд нь хийлгэх 

Орон нутагт үйл ажиллагаа явуулж буй аж ахуйн 
нэгжүүдийн багаж баталгаажуулалтад хяналт тавьж 
ажиллах 

Хүрсэн эсэх 

Хүрэх түвшин Эхний хагас жилд: Тусгай зөвшөөрөлтэй аж ахуйн 
нэгжүүдийн багаж, тоног төхөөрөмжийн 
баталгаажуулалтын ажилд хяналт тавьж ажиллана. 

Тийм  

Жилийн эцэст:      Байгуулагын ашиглаж байгаа 
хэмжилтийн багажны баталгаажуулалтыг 2019 оны 
06 дугаар сарын 13-нд хийлгэж №0019373, 0019374, 
0019375, 0019376 дугаартай гэрчилгээ авсан. 

Тийм  

 

Арга 
хэмжээний 
хэрэгжилт 

Хэрэгжилт Байгууллагын үйл ажиллагаанд ашиглаж байгаа хэмжилтын 
багажуудыг 2019 оны 06 дугаар сарын 19 нд геодезийн хэмжил 
зүйн лабораторид баталгаажуулалт хийлгэсэн.. 

Зарцуулсан 
хөрөнгө 

Зарцуулсан мөнгөн дүн, санхүүжилтийн эх үүсвэрийг бичнэ үү. 

Хүрсэн түвшин Жилийн эцэст: Байгуулагын ашиглаж байгаа хэмжилтийн 
багажны баталгаажуулалтыг 2019 оны 06 дугаар сарын 13-
нд хийлгэж №0019373, 0019374, 0019375, 0019376 дугаартай 
гэрчилгээ авсан. 

Төсвийн шууд захирагчийн 
үнэлгээ 

Хангалттай, Хангалтгүй үнэлгээний аль нэгийг сонгоно уу. 

 

              Арга хэмжээ № 3.6.5.1. Геодезийн хэмжлийн багажинд баталгаажуулалт хийлгэх, 

мэдээллийн сан бүрдүүлэх ажлыг зохион байгуулах 

Сар Арга хэмжээг хэрэгжүүлэх ажлууд Сар 

2-р 
улирал  

2
. 

Байгууллагын үйл ажиллагаанд ашиглаж байгаа хэмжилтын 
багажуудыг геодезийн хэмжил зүйн лабораторид баталгаажуулалт 
хийлгэх. 

4 5 6 



Байгууллагын бүтэн жилийн гүйцэтгэлийн тайлан : Нэр: Газрын  харилцаа, барилга, хот байгуулалтын газар 

Гүйцэтгэл: Байгуулагын ашиглаж байгаа хэмжилтийн багажны 
баталгаажуулалтыг 2019 оны 06 дугаар сарын 13-нд хийлгэж №0019373, 
0019374, 0019375, 0019376 дугаартай гэрчилгээ авсан. 

                                              

Гүйцэтгэлийн зорилт №...-ийн үр дүн: 

№ Үр дүнгийн үзүүлэлт  
Хэмжих 

нэгж 

Суурь түвшин Хүрэх түвшин / Үр дүнгийн үзүүлэлт 

2018 он Эхний хагас жил Жилийн эцэс 

1. Үр дүнгийн үзүүлэлт № 

3.6.5.1 

Геодезийн хэмжлийн 

багажинд 

баталгаажуулалт 

хийлгэх, мэдээллийн 

сан бүрдүүлэх ажлыг 

зохион байгуулах 

 Байгууллагын 

үйл ажиллагаанд 

ашиглаж байгаа 

хэмжилтын 

багажуудыг 2018 

оны 05 дугаар 

сарын 07 нд 

геодезийн 

хэмжил зүйн 

лабораторид 

баталгаажуулсан. 

Тусгай 

зөвшөөрөлтэй аж 

ахуйн нэгжүүдийн 

багаж, тоног 

төхөөрөмжийн 

баталгаажуулалтын 

ажилд хяналт 

тавьж ажиллана. 

Геодезийн 

хэмжлийн 

багажинд шалгалт, 

тохируулга, 

баталгаажуулалтыг 

хугацаанд нь 

хийлгэж гэрчилгээ 

авсан байна. 

1.2. СУУРЬ СУДАЛГАА МОНИТОРИНГ 

Гүйцэтгэлийн зорилт №4.1. Төрийн жинхэнэ албан хаагчийн нийтлэг үүргийг хэрэгжүүлж ажиллах  

№ Зорилтыг хэрэгжүүлэх арга хэмжээ, шалгуур үзүүлэлт, хүрэх түвшин, хүрсэн 
түвшин 

Арга 
хэмжээний 
нэр, дугаар 

Гүйцэтгэлийн зорилтыг хэрэгжүүлэх 9.4.5.-р арга хэмжээ 

Төлөвлөлтийн 
уялдаа:  

Төрийн албаны тухай хууль, Авлигын эсрэг хууль, 
Нийтийн албанд нийтийн болон хувийн ашиг сонирхлыг 
зохицуулах, ашиг сонирхлын зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх тухай 
хууль 

Гүйцэтгэлийн 
шалгуур 
үзүүлэлт 

Хэрэгжих 
хугацаа 

Сар 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Шаардагдах 
хөрөнгө 

Санхүүжилтийн эх үүсвэр шаардлагагүй. 

Суурь түвшин Байгууллагын 2019 оны Авлигатай тэмцэх, шударга ёс, ил тод 
байдлыг хангах үйл ажиллагааны төлөвлөгөөг 2019 оны 03 дугаар 
сарын 25-ны өдөр газрын даргаар батлуулсан. 

Шалгуур 
үзүүлэлт 

2019 онд хэрэгжүүлсэн ажлын тоо:10 

Хэрэгжүүлэх арга хэмжээний арга хэмжээний тоо:24 
Хүрсэн эсэх 

Хүрэх түвшин Эхний хагас жилд: Байгууллагын 2019 оны 
Авлигатай тэмцэх, шударга ёс, ил тод байдлыг 
хангах үйл ажиллагааны төлөвлөгөөний эхний хагас 
жилийн хэрэгжилтийг гаргах 

Тийм  

 Жилийн эцэст: Байгууллагын 2019 оны Авлигатай 
тэмцэх, шударга ёс, ил тод байдлыг хангах үйл 
ажиллагааны төлөвлөгөөний жилийн эцсийн 
хэрэгжилтийг гаргах 

Тийм  

Арга 
хэмжээний 
хэрэгжилт 

Хэрэгжилт Байгууллагын 2019 оны авлигатай тэмцэх, шударга ёс, ил тод 
байдлыг хангах үйл ажиллагааны төлөвлөгөөний хэрэгжилтийг 
гаргаж аймгийн Хууль эрх зүйн хэлтэст 2019.12.19-ны өдрийн 935 
тоот албан бичгээр, ГЗБГЗЗГ-т 2019.12.19-ны өдрийн 936 тоот 
албан бичгээр тус тус  хүргүүлсэн. 

Зарцуулсан 
хөрөнгө 

- 



Байгууллагын бүтэн жилийн гүйцэтгэлийн тайлан : Нэр: Газрын  харилцаа, барилга, хот байгуулалтын газар 

Хүрсэн түвшин Жилийн эцэст: Байгууллагын 2019 оны авлигатай тэмцэх, 
шударга ёс, ил тод байдлыг хангах үйл ажиллагааны 
төлөвлөгөөний хэрэгжилт гарсан. 

Төсвийн шууд захирагчийн 
үнэлгээ 

Хангалттай, Хангалтгүй үнэлгээний аль нэгийг сонгоно уу. 

Арга хэмжээ № 9.4.5.-ийг хэрэгжүүлэх ажлын төлөвлөгөө 

Сар Арга хэмжээг хэрэгжүүлэх ажлууд Сар 

1-р 
улирал  

2-р 
улирал  

1. Авлигатай тэмцэх газар, АЗДТГ-ын Хууль, эрх зүйн хэлтэстэй 
хамтран сургалт зохион байгуулах 

10 11 12 

Гүйцэтгэл: Авлигатай тэмцэх газрын хяналт шалгалт, шинжилгээний хэлтсийн дарга, 
эрхэлсэн комиссар Х.Хашбаатараар ахлуусан ажлын хэсэг 2019.11.04-ны өдөр 
аймгийн залуучууд театрын дугуй зааланд төрийн албан хаагчдад сургалт зохион 
байгуулсан бөгөөд манай байгууллагаас 2 албан тушаалтан уг сургалтанд хамрагдсан. 

2 

 

Эрх бүхий албан тушаалтнуудын сургалтыг зохион байгуулсан үед 
хамрагдах 

Жилдээ 

Гүйцэтгэл: Авлигатай тэмцэх газар, аймгийн Хууль, эрх зүйн хэлтэстэй хамтран 
“Төрийн албан хаагчийн ёс зүй, ашиг сонирхлын зөрчлийг зохицуулах нь” сэдэвт 
сургалтыг аймгийн ЗДТГ-ын хурлын зааланд 2019 оны 1 дүгээр сарын 11, 12-ны 
өдрүүдэд зохион байгуулсан бөгөөд уг сургалтанд ЭБАТ хамрагдсан. Мөн Авлигатай 
тэмцэх газрын хяналт шалгалт, шинжилгээний хэлтсийн дарга, эрхэлсэн комиссар 
Х.Хашбаатараар ахлуусан ажлын хэсэг 2019.11.04-ны өдөр аймгийн залуучууд 
театртын дугуй зааланд аймгийн эрх бүхий албан тушаалтнуудыг хамруулсан 
сургалтыг зохион явуулсан. 

3. "Ашиг сонирхлын зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх ёс зүйн дүрэм"-ийг 
зөрчсөн тухай мэдээллийг санал хүсэлтийн хайрцгаар хүлээн авах 

4 5 6 

Гүйцэтгэл: Байгууллагын үйлчилгээний зааланд санал, хүсэлт, гомдол хүлээн авах 
хайрцаг ажиллаж байгаа бөгөөд 2019 онд "Ашиг сонирхлын зөрчлөөс урьдчилан 
сэргийлэх ёс зүйн дүрэм"-ийг зөрчсөн тухай мэдээлэл санал хүсэлт, гомдол ирээгүй. 

4. Зөрчлийн талаар бүртгэлийг хөтлөн, хуулийн хугацаанд 
шийдвэрлэх, хариуцлага тооцох, ашиг сонирхлын зөрчил үүссэн, 
үүсэж болзошгүй тохиолдолд урьдчилан сэргийлэх зөвлөмж өгч 
ажиллах 

7 8 9 

Гүйцэтгэл: Байгууллагын үйлчилгээний зааланд санал, хүсэлт, гомдол хүлээн авах 
хайрцаг ажиллаж байгаа бөгөөд 2019 онд "Ашиг сонирхлын зөрчлөөс урьдчилан 
сэргийлэх ёс зүйн дүрэм"-ийг зөрчсөн тухай мэдээлэл санал хүсэлт, гомдол ирээгүй. 

3-р 
улирал  

4-р 
улирал  

5. Хууль болон Засгийн газраас зөвшөөрсөн давхар эрхэлж болох 
ажлын жагсаалтыг гаргаж нийт албан хаагчдад танилцуулах 

10 11 12 

Гүйцэтгэл: Байгууллагын албан хаагчдад Хууль болон Засгийн 
газраас зөвшөөрсөн давхар эрхэлж болох ажлын байрны 
жагсаалтыг 2019.10.22-ны өдөр танилцуулсан. 

   

6. Албан хаагчдын давхар ажил эрхлэлтийн судалгааг гаргуулан авч, 
нэгдсэн журмаар давхар ажил эрхлэх зөвшөөрөл олгох, хуулиар 
хориглосон давхар ажил эрхлэлтийн асуудлыг зохицуулах, үүрэг 
чиглэл өгөх 

10 11 12 

Гүйцэтгэл: Байгууллагын 18-н албан хаагчийн давхар ажил эрхлэлтийн судалгааг 
2019.10.22-ны өдөр гаргуулан авч АТГ-ын хувийн ашиг сонирхлын мэдүүлэг болон 
хөрөнгө, орлогын мэдүүлгийн бүрдүүлэлтийн системд оруулах гэсэн боловч 
ажиллахгүй байна. 2019 оны жилийн байдлаар давхар ажил эрхлэлт байхгүй байна. 

7. Авлигад өртөх эрсдэлтэй ажил, албан тушаал, үйлчилгээний 
жагсаалтыг тодорхой судалгаа, шинжилгээнд тулгуурлан гаргах 

10 11 12 

Гүйцэтгэл: Хэрэгжээгүй, 2020 онд хэрэгжүүлэн ажиллана. 

8. Эрсдэлтэй ажил, албан тушаал, үйлчилгээг гүйцэтгэж буй албан 10 11 12 



Байгууллагын бүтэн жилийн гүйцэтгэлийн тайлан : Нэр: Газрын  харилцаа, барилга, хот байгуулалтын газар 

тушаалтны үйл ажиллагаанд хяналт тавих нөхцөлийг бүрдүүлэх, 
бичгээр зөвлөмж өгөх 

Гүйцэтгэл: Хэрэгжээгүй, 2020 онд хэрэгжүүлэн ажиллана. 

9. ГХБХБГазрын чиг үүрэг, эрхлэх асуудлын хүрээг хэвлэл, 
мэдээллийн хэрэгслээр нийтэд мэдээлэх, сурталчилах 

Жилдээ 

Гүйцэтгэл: 2019 онд орон нутгийн ЛХА, Ди Би Эс, Аа Жи Би телевизүүдэд улсын 
бүртгэлийн дундын мэдээллийн сан, газрын төлбөр, хүчингүй болсон газрын талаар, 
газрын төлбөрийн цахим систем, татварын цахим системтэй холбогдсон байгаа 
талаар г.м 4 удаагийн мэдээ, мэдээллүүдийг өгөх ажлыг зохион байгуулсан. 

10
. 

ГХБХБГ-ын www.darkhan.gazar.gov.mn сайт, 70376483 утас, санал 
хүсэлтийн хайрцгаар өргөдөл, гомдол, санал хүсэлт, мэдээлэл 
хүлээн авах 

Жилдээ 

Гүйцэтгэл:  Нээлттэй утсаар өнөөдрийн байдлаар давхардсан тоогоор 163 орчим 
иргэнд мэдээлэл зөвлөгөө болон өргөдөл хүсэлтийн хариуг өгч ажилласан байна. Мөн 
байгууллагын фэйсбүүк хуудсанд иргэнээс асуусан 20 асуултанд хариулт өгч 
ажилласан. Эдгээр асуултуудын дийлэнхийг газрын гэрээ, гэрчилгээ солиулахад 
бүрдүүлэх материал болон шинээр газар өмчилж авч болох эсэх, газар эзэмших, 
өмчлөх эрхтэй холбоотой аймгийн болон сумын засаг даргын захирамж гарсан эсэх, 
Дархан суманд газар эзэмшүүлэх төсөл сонгон шалгаруулалтын хариу гарсан эсэх, 
газрын төлбөрийн мэдээлэл авах хүсэлт, газрын төлөв байдлын чанарын баталгааг 
яаж хийлгэх, Газрын эрх зүйн харилцааг хянан шийдвэрлэх хурал болсон эсэх 
талаарх асуулт эзэлж байна. 

11
. 

Өргөдөл, гомдол хариуцсан мэргэжилтнүүдийн нэр, албан тушаал, 
ажиллах журам, харилцах утасны дугаар, иргэдийг хүлээн авч 
уулзах цагийн хуваарийг www.darkhan.gazar.gov.mn  Цахим хуудсанд 
болон ГХБХБГ-ын мэдээллийн самбарт байршуулах 

 
Жилдээ 

Гүйцэтгэл:  Байгууллагын http://darkhan.gazar.gov.mn/contact.php   цахим хуудасны 
холбоо барих хэсэгт эдгээр мэдээллүүдийг тогтмол, мөн мэдээллийн самбарт  тогмол 
шинэчлэн ажиллаж байна. 

Газрын харилцаа, барилга, хот байгуулалтын газрын 
www.darkhan.gazar.gov.mn  сайтын мэдээллийг байнга шинэчлэн 
сайжруулах, Шаардлагатай мэдээллийг ажилтнууд байнга гаргаж 
өгөх 

Жилдээ 

12
. 

Гүйцэтгэл:Байгууллагын цахим хуудас www.darkhan.gazar.gov.mn болон 
www.facebook.com\darkhangazar фэйсбүүк хуудсанд тогтмол мэдээллүүдийг байршуулж  
ажиллаж байгаа бөгөөд 2019 оны 12 сарын 18-ны байдлаар 36 мэдээ мэдээллийг 
оруулсан. Мөн ГЗБГЗЗГ-ын даргын 2019 оны А/156 тоот тушаалаар батлагдсан “Газар 
өмчлүүлэх тухай хүсэлт”, “Газар эзэмших тухай хүсэлт”, “Газар ашиглах тухай хүсэлт”, 
“Газар эзэмших эрх шилжүүлж авснаар үүсэх эрх, үүргийг хүлээн зөвшөөрсөн 
мэдэгдэл”-ийг байгууллагын цахим хуудасны Төрийн үйлчилгээ цэснээс татан авах 
боломжтойгоор байршуулсан. 

13 Сул орон тооны зар, сонгон шалгаруулалт явуулах дүрэм журам, 
бүрдүүлэх материал, төлбөр хураамж, холбогдох бусад мэдээллийг 
ГХБХБГ-ын www.darkhan.gazar.gov.mn цахим хуудас мэдээллийн 
самбарт байршуулах, тухай бүр шинэчлэх, Сонгон шалгаруулалт 
явуулах талаар тухай бүр олон нийтийн мэдээллийн хэрэгслээр 
зарлах, 

 
Жилдээ 

Гүйцэтгэл: Инженер хайгуул, мониторингийн  мониторингийн асуудал хариуцсан 
мэргэжилтэн, Орхон сумын газрын даамал, Барилгын материал үйлдвэрлэл, 
лабораторийн асуудал хариуцсан мэргэжилтний сул орон тоог зарлуулахаар Төрийн 
албаны зөвлөлийн Дархан-Уул аймаг дахь салбар зөвлөлд 2019.05.17-ны өдрийн 341 
тоот албан бичгээр, мөн Засгийн газрын хэрэгжүүлэгч агентлаг Газар зохион 
байгуулалт, геодези, зураг зүйн газрын даргын 2019 оны Б/123 дугаар тушаалаар 
аймгийн Газрын харилцаа, барилга, хот байгуулалтын газрын бүтэц орон тоо, албан 
тушаалын ангилал, зэрэглэл, жагсаалтыг шинэчлэн баталсантай холбогдуулан 
шинээр хот байгуулалтын кадастрын асуудал хариуцсан мэргэжилтний орон тоо, одоо 
байгаа Архив бичиг хэргийн эрхлэгч, няравын албан тушаалын ангилал өөрчлөгдөж 
төрийн захиргааны албан тушаал болсон, мөн суурь судалгаа, газрын мониторингийн 
асуудал хариуцсан мэргэжилтэн, Орхон сумын газрын даамал, Барилгын материал 
үйлдвэрлэл, лабораторийн асуудал хариуцсан мэргэжилтний сул орон тоог 
зарлуулахаар Төрийн албаны зөвлөлийн Дархан-Уул аймаг дахь салбар зөвлөлд 
2019.11.01-ны өдрийн 654 тоот албан бичгээр тус тус хүргүүлсэн. 
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Байгууллагын бүтэн жилийн гүйцэтгэлийн тайлан : Нэр: Газрын  харилцаа, барилга, хот байгуулалтын газар 

14 Сонгон шалгаруулалтын явуулсан тайлан, сонгон шалгаруулалтад 
тэнцсэн болон тэнцээгүй иргэдийн тухай мэдээллийг 
www.darkhan.gazar.gov.mn  сайтад ГХБХБГ-ын мэдээллийн самбар, 
хэвлэл мэдээллийн түгээх 

 
Жилдээ 

Гүйцэтгэл: Төрийн албаны зөвлөлийн Дархан-Уул аймаг дахь салбар зөвлөлөөс 2019 оны 11 
сард ерөнхий шалгалтыг зохион байгуулсан бөгөөд дээрх 5-н сул орон тоонд тусгай шалгалтыг 
зохион байгуулахаар тов гараагүй байна. 

15 Тухайн жилийн төсөв, өмнөх оны төсвийн гүйцэтгэл, дараа жилийн 
төсвийн төслийг www.darkhan.gazar.gov.mn цахим хуудсанд 
байршуулах 

Жилдээ 

Гүйцэтгэл: ГХБХБГ-аас төрийн үйлчилгээг ил тод болгох Шилэн дансны хуулийг 
хэрэгжүүлж тухай бүр болон сар улирал, жилийн мэдээ тайланг ГХБХБГ-ын төсвийн 
ил тод самбарт болон http://darkhan.gazar.gov.mn/reads.php?module=read&mid=64  цахим 
хаягт мэдээлж байна. Мөн байгууллагын цахим хуудсанд шилэн дансны 
https://www.shilendans.gov.mn/org/4211 линкийг холбож ил тод байршуулсан. 

16 Санхүүгийн тайланд хийсэн аудитын дүгнэлтийг бүрэн эхээр нь 
www.darkhan.gazar.gov.mn цахим хуудсанд болон ГХБХБГ-ын 
мэдээллийн самбарт байршуулна. 

1 2 3 

Гүйцэтгэл: Мэдээллийн ил тод байдлыг хангаж байгууллагын 
http://darkhan.gazar.gov.mn/reads.php?module=read&mid=64  цахим хуудсанд 2018 оны 
санхүүгийн тайланд хийсэн аудитын дүгнэлтийг бүрэн эхээр нь PDF хэлбэрээр 
байршуулсан. Мөн байгууллагын мэдээллийн самбарт цаасан хэлбэрээр хэвлэж 2019 
оны 1 улиралд байршуулсан. 

17 Төсвийн орлого /газрын төлбөрийн орлого/ бүрдүүлэлтийн талаархи 
мэдээллийг дээрх хэлбэрээр сурталчилах 

Жилдээ 

Гүйцэтгэл:  Байгууллагын www.darkhan.gazar.gov.mn  цахим хуудасны ил тод хэсгийн 
үйл ажиллагааны тайланд 7 хоногийн тайлан, 1 сарын тайлан, хагас жилийн тайлан, 
бүтэн жилийн тайланд бүрдүүлэлтийн талаарх мэдээллийг оруулсан. Мөн 
байгууллагын төв хаалганы дэргэд санхүүгийн ил тод байдлын самбар ажиллуулж сар 
бүр орлого зардлын мэдээг тогтмол шинэчилж байршуулсан. Шилэн дансны хуулийн 
дагуу иргэдэд долоо хоног, сар, улирал, жилийн төсөв мөнгө хөрөнгөтэй холбоотой 
тушаал, төсвийн гүйцэтгэлийн мэдээ тайланг шинэчилж шивэн оруулж файлаар 
хавсаргасан. 

18 Нийгмийн даатгалын сангаас тэтгэвэр, тэтгэмж, төлбөр авах эрх 
бүхий этгээд /ГХБХБГ-ын албан хаагч/-ийн жагсаалтыг гаргаж дээрх 
хэлбэрээр байршуулах, тухай бүр шинэчлэх 

Жилдээ 

Гүйцэтгэл:  2019 онд Нийгмийн даатгалын сангаас 5490534 төгрөгийн жирэмсний 
болон хөдөлмөрийн чадвараа түр алдсны тэтгэмж авч 4 албан хаагчид тухай бүрт 
анхан шатны баримтыг үндэслэн олгосон. 

19 Төлөвлөгөө болон түүний хэрэгжилтийг байгууллагын нийт 
ажилтнуудад танилцуулах 

10 11 12 

Гүйцэтгэл: Төлөвлөгөө болон хэрэгжилтийг байгууллагын хяналт шинжилгээ, 
үнэлгээний багаар 12 дугаар сарын 20-ны өдрийн дотор дүгнүүлж, 12 сарын 25-ны 
дотор багтаан байгууллагын албан хаагчдад танилцуулах ажлыг зохион байгуулна. 

20 Хувийн ашиг сонирхлын мэдүүлэг, ашиг сонирхлын зөрчилгүй гэдгээ 
илэрхийлсэн мэдэгдлийг зохих журмын дагуу авах, бүртгэх, хянах 
шалгах 

Жилдээ 

Гүйцэтгэл: Ашиг сонирхлын зөрчилгүй гэдгээ илэрхийлэх мэдэгдлийг 2019 оны 12 
сарын 18-ны  байдлаар 103 мэдэгдлийг албан хаагчид  гаргасан байна. АТГ-ын 
мэдүүлгийн бүрдүүлэлтийн програмд  болон бүртгэлийн дэвтэр 103 мэдэгдлийг 
хөтлөж ажилласан. 

21 Албан тушаалтнуудын ХАСУМ-ыг хүлээн авах, бүртгэл хөтлөх 
зөвлөгөө өгөх, хяналт тавих, хадгалах, мэдээлэл өгөх 

Жилдээ 

Гүйцэтгэл: Засгийн газрын хэрэгжүүлэгч агентлаг Газар зохион байгуулалт, геодези, 
зураг зүйн газрын даргын 2019 оны Б/123 дугаар тушаалаар аймгийн Газрын 
харилцаа, барилга, хот байгуулалтын газрын бүтэц орон тоо, албан тушаалын 
ангилал, зэрэглэл, жагсаалтыг баталсан. Тус байгууллагын Газрын удирдлагын 
хэлтсийн газар зохион байгуулалт, төлөвлөлт, газар өмчлөлийн асуудал хариуцсан 
ахлах мэргэжилтэн, Барилга, хот байгуулатын хэлтсийн барилгын асуудал хариуцсан 
ахлах мэргэжилтэн гэсэн хоёр албан тушаалын ангилал, зэрэглэл ТЗ-6 болж 
өөрчлөгдсөнтэй холбогдуулан энэ ажлын байранд одоо ажиллаж байгаа газар зохион 
байгуулалт, төлөвлөлт, газар өмчлөлийн асуудал хариуцсан мэргэжилтэн,  мөн 
барилгын асуудал хариуцсан мэргэжилтэн нар нь дэвшин томилогдохоор болсонтой 

http://www.darkhan.gazar.gov.mn/
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Байгууллагын бүтэн жилийн гүйцэтгэлийн тайлан : Нэр: Газрын  харилцаа, барилга, хот байгуулалтын газар 

холбогдуулан ХАСУМ хянуулах шаардлагатайг хэлж, бүрдүүлэх материал, холбогдох 
мэдээллийг өгч, ХАСУМ-ийг 1 хувийг авч хавтас үүсгэн хадгалсан. 

22 ХАСУМ-ийг гаргуулан авч холбогдох материалын хамт АТГ-т 
хүргүүлэх, бүртгэл хөтлөх 

9 10 11 

Гүйцэтгэл: Дээрх нэр дэвшсэн 2 албан тушаалтнаас  ХАСУМ болон холбогдох 
материалыг хүлээн авч бүртгэл хөтлөн, АТГ-т 2019.10.30-ны өдрийн 649 тоот албан 
бичгээр хүргүүлсэн. 

23 АТГ-ын Мэдүүлгийн бүрдүүлэлтийн програмд ХАСХОМ бусад 
мэдэгдэл, мэдүүлэгийг бүртгэх, шивж оруулах 

1 2 3 

 Гүйцэтгэл: Байгууллагын ХАСХОМ гаргадаг эрх бүхий 2-н албан тушаалтны 2018 оны 
ХАСХОМ-ийг 2019.02.02-04ны өдөр хүлээн авч АТГ-ын мэдүүлгийн бүрдүүлэлтийн 
програмд ХАСХОМ-ыг оруулж баталгаажуулах ажлыг хийсэн. 

24 АТГ-т Мэдүүлгийн бүрдүүлэлтийн тайланг гаргаж хүргүүлэх  1 2 3 

Гүйцэтгэл: Аймгийн Хууль, эрх зүйн хэлтсийн ХАСХОМ хариуцсан мэргэжилтэн 
н.Энхсайханд 2019.02.21. №133 тоот албан бичгээр ХАСХОМ-ийн тайлангуудыг 
битүүмжилж хүргүүлсэн. 

 

 

ГАЗРЫН ТАТВАР, ТӨЛБӨР 

Гүйцэтгэлийн зорилт №3.1 Монгол Улсын Засгийн газрын 2018 оны 182 дугаар тогтоолын дагуу 
аймгийн хэмжээнд газрын төлбөрийн хувь хэмжээг батлуулж, мөрдүүлэх 

№ Зорилтыг хэрэгжүүлэх арга хэмжээ, шалгуур үзүүлэлт, хүрэх түвшин, хүрсэн түвшин 

Арга 
хэмжээний 
нэр, дугаар 

Гүйцэтгэлийн зорилтыг хэрэгжүүлэх арга хэмжээ 

Сумын ИТХ-ын тогтоолоор батлагдсан газрын төлбөрийн хувь хэмжээг захиргааны хэм 
хэмжээний актын улсын нэгдсэн санд бүртгүүлэх, мөрдүүлэх ажлыг зохион байгуулах 

Төлөвлөлтийн 
уялдаа:  

Монгл Улсын Засгийн газрын 2018 оны 182 дугаар тогтоол 

Гүйцэтгэлийн 
шалгуур 
үзүүлэлт 

Хэрэгжих хугацаа Сар 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Шаардагдах хөрөнгө - 

Суурь түвшин Дархан, Шарын гол сум нэгдсэн санд бүртгэгдсэн. 

Шалгуур үзүүлэлт Нийтээр дагах хэм хэмжээний актыг улсын нэгдсэн санд 
бүртгүүлэх 

Хүрсэн эсэх 

Хүрэх түвшин 1-р улиралд: Орхон, Хонгор сумын газрын төлбөрийн хувь 
хэмжээг нэгдсэн санд бүртгүүлж, ГЗБГЗЗГ-т хүргүүлэх 

Тийм  

Арга 
хэмжээний 
хэрэгжилт 

Хэрэгжилт Орхон, Хонгор сумын газрын төлбөрийн хувь хэмжээг нэгдсэн санд 2019.01.02, 
2019.01.14-ний өдөр бүртгүүлж, ГЗБГЗЗГ-т хүргүүлсэн. 

Зарцуулсан хөрөнгө - 

Хүрсэн түвшин Жилийн эцэст: Орхон, Хонгор сумын ИТХ-ын тогтоолоор баталсан газрын 
төлбөрийн хувь хэмжээг нэгдсэн санд 2019.01.02, 2019.01.14-ний өдөр бүртгүүлж, 
ГЗБГЗЗГ-ын газрын үнэлгээ хариуцсан мэргэжилтэн Өлзийбуянд 2019.01.15-ний 
өдөр цахимаар хүргүүлсэн. 

  Програм хангамжийн хөгжүүлэлтийн явцад 
сайжруулах арга хэмжээний чиглэлээр санал өгөх  

Хүрсэн 

 Програмын сайжруулалтад санал өгсөн байна.   Тийм 

  Орхон аймагт 2019.11.18-2019.11.22-ний өдрүүдэд 21 аймаг, нийслэлийн 9 
дүүргийн газрын төлбөр, татвар, үнэлгээ хариуцсан мэргэжилтнүүд 
нэгдсэн сургалтад хамрагдаж програм хөгжүүлэлтийн явцад гарч байгаа 
алдаа дутагдал болон сайжруулалтын чиглэлээр саналыг өгсөн. 
Тухайлбал, газрын барьцааны лавлагааг түүхчилсэн байдлаар он цагийн 
насжилтаар гаргадаг болгох саналыг дэвшүүлсэн. 

Зарцуулсан хөрөнгө Байгууллагаас орон нутагт ажиллах томилолтын зардал хариуцсан. 

Хүрсэн түвшин Жилийн эцэст: Сургалтын явцад програм хөгжүүлэлтийн чиглэлээр 

саналаа бичгээр өгсөн. 

Төсвийн шууд захирагчийн үнэлгээ Хангалттай, Хангалтгүй үнэлгээний аль нэгийг сонгоно уу. 



Байгууллагын бүтэн жилийн гүйцэтгэлийн тайлан : Нэр: Газрын  харилцаа, барилга, хот байгуулалтын газар 

Төсвийн шууд захирагчийн үнэлгээ Хангалттай, Хангалтгүй үнэлгээний аль нэгийг сонгоно уу. 

 

Гүйцэтгэлийн зорилт №4.1. Төрийн жинхэнэ албан хаагчийн нийтлэг үүргийг хэрэгжүүлж ажиллах  

№4.1 Зорилтыг хэрэгжүүлэх арга хэмжээ, шалгуур үзүүлэлт, хүрэх түвшин, хүрсэн түвшин 

Арга 
хэмжээний 
нэр, дугаар 

Гүйцэтгэлийн зорилтыг хэрэгжүүлэх арга хэмжээ 

ГЗБГЗЗГ-ын даргын гаргасан тушаалын холбогдох заалтыг хяналтандаа авч, хэрэгжүүлэн, 
хэрэгжилтийг гаргах 

Төлөвлөлтийн 
уялдаа:  

ГЗБГЗЗГ-ын даргын 21 аймгийн газрын төлбөрийн мэдээллийг газрын 
төлбөр, татварын програмд нөхөн оруулах, засварлах ажлын удирдамж 

Гүйцэтгэлийн 
шалгуур 
үзүүлэлт 

Хэрэгжих хугацаа Сар 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Шаардагдах хөрөнгө - 

Суурь түвшин Иргэн, хуулийн этгээдийн мэдээлэл Лэнд менежер програм хангамжид бүрэн 
ороогүй. 

Шалгуур үзүүлэлт Арга хэмжээний үе шат бүрт өөрчлөлтийг хэмжихээр 
урьдчилан тодорхойлсон чанарын болон тоон үзүүлэлтийг 
бичнэ. 

Хүрсэн эсэх 

Хүрэх түвшин 3-р улиралд: Нэгдсэн сургалтад хамрагдах Тийм  

4-р улиралд: Ажлын удирдамжийн дагуу нөхөн бүрдүүлэлт, 
мэдээллийн сангийн судалгаа гаргах 

Тийм  

Арга 
хэмжээний 
хэрэгжилт 

Хэрэгжилт 1. ГЗБГЗЗГ-т 2019.09.16-2019.09.19-ний өдрийн хооронд сургалтад хамрагдаж, 
газрын төлбөрийн итгэлцүүр зөв оруулсан эсэхийг нэг бүрчлэн шалгаж, 
засварласан. 

2. Аймгийн хэмжээнд 5990 гэрээг шинэчлэх судалгааг сум тус бүрээр гаргасан. 

Зарцуулсан хөрөнгө - 

Хүрсэн түвшин Жилийн эцэст: Тайлангийн хугацаанд Дархан сумын 3026 гэрээг шинэчилсэн. 
Гэрээ засварлах шаардлагатай 732 судалгааг гаргаж, кадастрын мэргэжилтэнд 
хүлээлгэн өгсөн. Шарын гол 428, Хонгор 1316, Орхон 488 гэрээний бүртгэлтэй 
байна. 

Төсвийн шууд захирагчийн үнэлгээ Хангалттай, Хангалтгүй үнэлгээний аль нэгийг сонгоно уу. 

Арга хэмжээ №4.1-ийг хэрэгжүүлэх ажлын төлөвлөгөө 

Сар Арга хэмжээг хэрэгжүүлэх ажлууд Сар 

3-р улирал  1. Нэгдсэн сургалтад хамрагдаж, газрын даамлууд болон бусад 
мэргэжилтнүүдэд заавар, зөвлөмж өгөх 

7 8 9 

Гүйцэтгэл:  

ГЗБГЗЗГ-аас 21 аймгийн газрын төлбөрийн мэргэжилтнүүдийг хамруулсан 4 өдрийн 
сургалтад хамрагдаж сумдын газрын төлбөрийн итгэлцүүрийг зөв оруулсан эсэхийг нэг 
бүрчлэн шалгаж, газрын төлбөрийг зөв бодсоныг шалгаж баталгаажуулсан.  

Мөн газрын кадастрын мэдээллийн санд бүртгэлгүй байгаа иргэн, хуулийн этгээдийн 
жагсаалтыг ГТМ-4 маягтын тайланд үндэслэж нөхөн бүрдүүлэлт хийх чиглэлээр ажлын 
удирдамжийг сумын Газрын даамал болон газрын удирдлагын хэлтсийн 
мэргэжилтнүүдэд танилцуулж, заавар зөвлөгөөг өгч ажилласан. 

4-р улирал  2. Ажлын удирдамжийн дагуу нөхөн бүрдүүлэлт, мэдээллийн сангийн 
судалгаа гаргах 

10 11 12 

Гүйцэтгэл:  

Газрын төлбөрийн 2018 оны ГТМ-04 тайлангийн суурь түвшинг үндэслэн аймгийн 
хэмжээнд нийт 5990 гэрээг дахин хянах, шалгах судалгааг гаргасан. Үүнд:  

Дархан сум 3758 гэрээнээс 3026 гэрээг, 80.5 хувь,    Шарын гол 428 гэрээнээс 369 
гэрээг, 86.2 хувь 

Хонгор 1316 гэрээнээс  537 гэрээг, 40.8 хувь, Орхон 488 гэрээнээс 348 гэрээг, 71.3 хувь  

Аймгийн хэмжээнд 4280 гэрээний мэдээлэл шинэчилж, гүйцэтгэл 71.4 хувьтай явж 
байна. 
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1.3. ГАЗАР ЗОХИОН БАЙГУУЛАЛТ 
 

Гүйцэтгэлийн зорилт №2.1 “Газрын нэгдмэл сангийн бүх ангиллын газрыг байгалийн нөхцөл, нөөц, 

нийгэм эдийн засгийн суурь судалгааны мэдээлэлд үндэслэн газрын ашиглалтын тохиромжтой 

байдлын үнэлгээ, газрын хэрэгцээт байдлын үнэлгээг хийх түүнд нийцүүлэн газар ашиглалтыг оновчтой 

төлөвлөх замаар газрын тогтвортой менежментийг бий болгож хэрэгжүүлэх ажлыг зохион байгуулах, 

хяналт тавих зорилтын хүрээнд: 

№1 Зорилтыг хэрэгжүүлэх арга хэмжээ, шалгуур үзүүлэлт, хүрэх түвшин, хүрсэн 
түвшин 

 

Арга 
хэмжээний 
нэр, дугаар 

Гүйцэтгэлийн зорилтыг хэрэгжүүлэх 2.1.1 арга хэмжээ: Монгол Улсын иргэнд газар 
өмчлүүлэх тухай хуулийн хэрэгжилтийг нутаг дэвсгэртээ зохион байгуулах, 2019 онд 
иргэнд өмчлүүлэх газрын хэмжээ, байршил, зориулалтын талаар гарсан Засгийн 
газрын тогтоолыг хэрэгжүүлж ажиллах. 

Төлөвлөлтийн 
уялдаа: 

Засгийн газрын 2019 оны 119, 264 дугаар тогтоол /иргэнд 
өмчлүүлэх газрын хэмжээ, байршил, зориулалтыг тогтоох 
тухай/ 

 

 

 

 

Гүйцэтгэлийн 
шалгуур 
үзүүлэлт 

Хэрэгжих 
хугацаа 

Сар 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Шаардагдах 
хөрөнгө 

- 

Суурь түвшин  

Шалгуур 
үзүүлэлт 

Засгийн газрын тогтоолд нийцүүлэн мэдээллийн 
санг хөтлөж, ажлыг зохион байгуулсан байна 

Хүрсэн эсэх 

Хүрэх түвшин Засгийн газрын тогтоол, ГЗБТГЗЗГ-ын даргын 
тушаалын дагуу хэрэгжилтийг хангасан байна. Тийм  

 

Арга 
хэмжээний 
хэрэгжилт 

Хэрэгжилт 2019 онд иргэнд өмчлүүлэх газрын хэмжээ, байршил, 
зориулалтыг Дархан сумын хэмжээнд 340 иргэнд 33,75 га газрыг 
өмчлүүлэхээр төлөвлөсөн. Үүнээс 73 иргэнд  6,33 га газрыг 
өмчлүүлсэн байна 

хэрэгжилт 21,5 хувь 

Зарцуулсан 
хөрөнгө 

- 

Хүрсэн түвшин Жилийн эцэст:   

Дархан сумын ИТХ-аар батлагдсан төлөвлөгөө хэрэгжсэн байна  

Төсвийн шууд захирагчийн 
үнэлгээ 

Хангалттай, Хангалтгүй үнэлгээний аль нэгийг сонгоно уу. 

 

1.4.КАДАСТР 

ГҮЙЦЭТГЭЛИЙН ЗОРИЛТ №3.1. Газрын кадастрын технологийн аргачлал, дүрэм, журмыг 
боловсруулж, батлуулах, хэрэгжилтийг хангах 

№ 3.1.1 Зорилтыг хэрэгжүүлэх арга хэмжээ, шалгуур үзүүлэлт, хүрэх түвшин 

Арга 
хэмжээний 
нэр, дугаар 

Гүйцэтгэлийн зорилтыг хэрэгжүүлэх 3.1.1-р арга хэмжээ:  

Газрын кадастрын мэдээллийн сантай холбоотой журам, заавар, аргачлалын 

төсөлд санал боловсруулж, ГЗБГЗЗГ-т хүргүүлэх 

Төлөвлөлтийн 
уялдаа:  

Газрын тухай хууль-23.2.14, Кадастрын зураглал ба газрын кадастрын 
тухай хууль-10.2.5 

Гүйцэтгэлийн 
шалгуур 
үзүүлэлт 

Хэрэгжих 
хугацаа 

Улирал 1-р улирал 2-р улирал 
3-р 
улирал 

4-р улирал 

Шаардагдах 
хөрөнгө 

Үйл ажиллагаа 

Суурь түвшин ГЗБГЗЗГ-ын даргын 2017 оны А/139 дугаар тушаалаар батлагдсан 
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“Газрын кадастрын мэдээллийн санг ажиллуулах журам” 

Шалгуур 
үзүүлэлт 

Газрын кадастрын мэдээллийн санг ажиллуулах 
журам 

Хүрсэн эсэх 

Хүрэх түвшин 

Эхний хагас жилд: Журмын төслийг газрын 

даамлуудад хүргүүлж, ирүүлсэн саналуудыг 

нэгтгэсэн байна. 
Үгүй 

Жилийн эцэст: ГЗБГЗЗГазарт саналаа 

хүргүүлсэн байна. Үгүй 

Арга 
хэмжээний 
хэрэгжилт 

Хэрэгжилт 
Санал ирээгүй хэрэгжээгүй 

Зарцуулсан 

хөрөнгө - 

Хүрсэн 

түвшин - 

Төсвийн шууд 

захирагчийн 

үнэлгээ 

Хангалттай, Хангалтгүй үнэлгээний аль нэгийг сонгоно уу. 

 
Арга хэмжээ №3.1.1-ийг хэрэгжүүлэх ажлын төлөвлөгөө 

Жил  Арга хэмжээг хэрэгжүүлэх ажлууд Улирал 

Эхний 
хагас 
жилд: 

1
. 

Журмын төслийг газрын даамлуудад хүргүүлж, ирүүлсэн саналуудыг 
нэгтгэх 

1 2 

..

. 
Гүйцэтгэл:  
ГЗБГЗЗГ-ын даргын 2017 оны А/139 дугаар тушаалаар батлагдсан “Газрын кадастрын 
мэдээллийн санг ажиллуулах журам”-ыг өөрчлөх санал ирээгүй 

Жилийн 
эцэст: 

2
. 

ГЗБГЗЗГ-ын даргын 2017 оны А/139 дугаар тушаал өөрчлөгдвөл 
хяналтанд авах 

3 4 

..

. 
Гүйцэтгэл:  
Санал ирээгүй. 

 
 

№ 3.1.2 Зорилтыг хэрэгжүүлэх арга хэмжээ, шалгуур үзүүлэлт, хүрэх түвшин 

Арга 
хэмжээний 
нэр, дугаар 

Гүйцэтгэлийн зорилтыг хэрэгжүүлэх 3.1.2-р арга хэмжээ:  

Газрын улсын бүртгэл, кадастрын зураглалтай холбоотой журам, заавар, 

аргачлалын төсөлд санал боловсруулж, ГЗБГЗЗГ-т хүргүүлэх 

Төлөвлөлтийн 
уялдаа:  

Газрын тухай хууль- 18.1.5; 23.2.12, 23.2.14, 26.4; Кадастрын зураглал 
ба газрын кадастрын тухай хууль -10.2.5; Монгол Улсын иргэнд газар 
өмчлүүлэх тухай хууль – 10.1.2, 10.1.5, 

Гүйцэтгэлийн 
шалгуур 
үзүүлэлт 

Хэрэгжих 
хугацаа 

Улирал 1-р улирал 2-р улирал 
3-р 
улирал 

4-р улирал 

Шаардагдах 
хөрөнгө 

Үйл ажиллагаа 

Суурь түвшин 

1. ГХБГЗЗГ /хуучин нэрээр/--ын даргын 2011 оны 211 дугаар 

тушаалаар батлагдсан “Иргэнд өмчлүүлэх газрын кадастр хийх 

журам” 

2. ГХГЗЗГ /хуучин нэрээр/-ын даргын 2008 оны 133 тоот тушаалаар 

батлагдсан “Өргөдөл, Өргөдлийн дэвтэр, Өргөдөл хүлээн авсан 

тухай тодорхойлолт, Хариу өгөх мэдэгдэл, Итгэмжлэл”-ийн загвар” 

Шалгуур 
үзүүлэлт 

1. Иргэнд өмчлүүлэх газрын кадастр хийх 

журам -1 

2. Өргөдөл, Өргөдлийн дэвтэр, Өргөдөл хүлээн 

авсан тухай тодорхойлолт, Хариу өгөх 

мэдэгдэл, Итгэмжлэл”-ийн загвар - 8 

Хүрсэн эсэх 

Хүрэх түвшин 

Эхний хагас жилд:  “Өргөдөл, Өргөдлийн 

дэвтэр, Өргөдөл хүлээн авсан тухай 

тодорхойлолт, Хариу өгөх мэдэгдэл, Итгэмжлэл”-

ийн загварын төсөлд санал боловсруулж 

ГЗБГЗЗГ-т хүргүүлсэн байна. 

Үгүй 

Жилийн эцэст: “Өргөдөл, Өргөдлийн дэвтэр, 

Өргөдөл хүлээн авсан тухай тодорхойлолт, Тийм 



Байгууллагын бүтэн жилийн гүйцэтгэлийн тайлан : Нэр: Газрын  харилцаа, барилга, хот байгуулалтын газар 

Хариу өгөх мэдэгдэл, Итгэмжлэл”-ийн загварыг 

мөрдөж ажиллах 

Арга 
хэмжээний 
хэрэгжилт 

Хэрэгжилт Өргөдөл, Өргөдлийн дэвтэр, Өргөдөл хүлээн авсан тухай 
тодорхойлолт, Хариу өгөх мэдэгдэл, Итгэмжлэл”-ийн 

Зарцуулсан 

хөрөнгө - 

Хүрсэн 

түвшин ГЗБГЗЗГ-ын даргын 2019 оны А/156 дугаар тушаал гарч шинэчлэгдсэн. 

Төсвийн шууд 

захирагчийн 

үнэлгээ 

Хангалттай, Хангалтгүй үнэлгээний аль нэгийг сонгоно уу. 

 
Арга хэмжээ №3.1.2-ийг хэрэгжүүлэх ажлын төлөвлөгөө 
 

Жил  Арга хэмжээг хэрэгжүүлэх ажлууд Улирал 

Эхний 
хагас 
жилд: 

1
. 

“Өргөдөл, Өргөдлийн дэвтэр, Өргөдөл хүлээн авсан тухай 
тодорхойлолт, Хариу өгөх мэдэгдэл, Итгэмжлэл”-ийн загварын 
төсөлд санал 

1 2 

..

. 
Гүйцэтгэл:  
Төсөл ирээгүй 

Жилийн 
эцэст: 

2
. 

“Өргөдөл, Өргөдлийн дэвтэр, Өргөдөл хүлээн авсан тухай 
тодорхойлолт, Хариу өгөх мэдэгдэл, Итгэмжлэл”-ийн загвараар 
үйлчилэх 

3 4 

..

. 
Гүйцэтгэл:  
Газрын тухай хууль, Кадастрын зураглалын тухай хууль, Эд хөрөнгийн эрхийн улын 
бүртгэлийн тухай хуулинд нэмэлт өөрчлөлт орсны дагуу ГЗБГЗЗГ-ын даргын 2019 оны 
А/156 дугаар тушаалаар “Газар өмчлүүлэх тухай хүсэлт, Газар эзэмших тухай хүсэлт, 
Газар ашиглах тухай хүсэлт, Хүсэлт хүлээн авсан тухай тодорхойлолт, Хариу өгөх 
мэдэгдэл, Газар өмчлөгчийн улсын бүртгэлийн маягт, Газар өмчлөх, эзэмших, ашиглах 
тухай хүсэлт бүртгэх маягт, Газар эзэмших эрх шилжүүлж авснаар үүсэх эрх, үүргийг 
хүлээн зөвшөөрсөн мэдэгдэл”-ийн загварууд шинэчлэгдсэн. 

 
ГҮЙЦЭТГЭЛИЙН ЗОРИЛТ №3.2 Газрын зөрчил, маргаантай холбоотой асуудлыг шийдвэрлэх, 
холбогдох арга хэмжээг зохион байгуулах 
Эрх зүйн акт: “Газрын тухай хууль”-ийн 26 дугаар зүйл 

№ 3.2.1 Зорилтыг хэрэгжүүлэх арга хэмжээ, шалгуур үзүүлэлт, хүрэх түвшин 

Арга 
хэмжээний 
нэр, дугаар 

Гүйцэтгэлийн зорилтыг хэрэгжүүлэх 3.2.1-р арга хэмжээ:  

Өмчлөл, эзэмшил, ашиглалтад олгогдсон газрын тооллогыг шинэчлэн хийх, 

зөрчилтэй нэгж талбаруудын зөрчлийг арилгах ажлыг зохион байгуулах 

Төлөвлөлтийн 
уялдаа:  

“Газрын тухай хууль”-ийн 26 дугаар зүйл 

Гүйцэтгэлийн 
шалгуур 
үзүүлэлт 

Хэрэгжих 
хугацаа 

Улирал 1-р улирал 2-р улирал 
3-р 
улирал 

4-р улирал 

Шаардагдах 
хөрөнгө 

Үйл ажиллагаа 

Суурь түвшин  

Шалгуур 
үзүүлэлт 

- Зөрчилтэй нэгж талбарын тоо 

- Зөрчилтэй нэгж талбаруудын зөрчлийг 

арилгах талаар зохион байгуулсан арга 

хэмжээ 

Хүрсэн эсэх 

Хүрэх түвшин 

Эхний хагас жилд: Өмчлөл, эзэмшил, 

ашиглалтад олгогдсон газрын тооллогыг 

шинэчлэн хийх ажлын аргачилсан заавар,  

удирдамжийн дагуу тооллого хийсэн байна. 

Тийм  

Жилийн эцэст: ГЗБГЗЗГ-аас ирүүлсэн зөвлөмж, 

зааврын дагуу зөрчилтэй нэгж талбарын 

зөрчлийг арилгах арга хэмжээ авсан байна. 
Тийм 

Арга Хэрэгжилт 
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хэмжээний 
хэрэгжилт 

Зарцуулсан 

хөрөнгө - 

Хүрсэн 

түвшин - 

Төсвийн шууд 

захирагчийн 

үнэлгээ 

Хангалттай, Хангалтгүй үнэлгээний аль нэгийг сонгоно уу. 

 
Арга хэмжээ №3.2.1-ийг хэрэгжүүлэх ажлын төлөвлөгөө 

Жил  Арга хэмжээг хэрэгжүүлэх ажлууд Улирал 

Эхний 
хагас 
жилд: 

1
. 

Зөрчилтэй нэгж талбарын тоог гаргах 
1 2 

..

. 
Гүйцэтгэл:  
Дархан суманд өмчлөх-1375, эзэмших 895 
Шарын гол сум өмчлөх-523, эзэмших 161 
Хонгор суманд өмчлөх-215,эзэмших 187 
Орхон сумдад өмчлөх-385, эзэмших 285 тус байна. 

 

Жилийн 
эцэст: 

2
. 

Зөрчилтэй нэгж талбаруудын зөрчлийг арилгах талаар зохион 
байгуулсан арга хэмжээ 

3 4 

..

. 
Гүйцэтгэл:  
Дархан суманд өмчлөх 1284, эзэмших 684 нэгж талбар 
Шарын гол сум өмчлөх 506, эзэмших 144 
Хонгор суманд өмчлөх-201,эзэмших 168 
Орхон сумдад өмчлөх-365, эзэмших 259 тус тусыг зөрчлийг арилгасан байна. 

 
Эрх зүйн акт: “Газрын тухай хууль”-ийн 26 дугаар зүйл 

№ 3.2.2 Зорилтыг хэрэгжүүлэх арга хэмжээ, шалгуур үзүүлэлт, хүрэх түвшин 

Арга 
хэмжээний 
нэр, дугаар 

Гүйцэтгэлийн зорилтыг хэрэгжүүлэх 3.2.2-р арга хэмжээ:  

Төрийн өмчийн газрыг бүртгэх, зурагжуулах, мэдээллийн санд оруулах, 

баталгаажуулах ажлыг зохион байгуулах 

Төлөвлөлтийн 
уялдаа:  

“Газрын тухай хууль”-ийн 26 дугаар зүйл 

Гүйцэтгэлийн 
шалгуур 
үзүүлэлт 

Хэрэгжих 
хугацаа 

Улирал 1-р улирал 2-р улирал 
3-р 
улирал 

4-р улирал 

Шаардагдах 
хөрөнгө 

Үйл ажиллагаа 

Суурь түвшин - 

Шалгуур 
үзүүлэлт 

Баталгаажсан нэгж талбарын тоо Хүрсэн эсэх 

Хүрэх түвшин 

Эхний хагас жилд: Аймгийн хэмжээнд газар 

эзэмшиж байгаа төрийн өмчийн газрыг бүртгэж 

дуусгасан. 
Тийм  

Жилийн эцэст: Төрийн өмчийн газрыг бүртгэх, хил 

заагийг тогтоох, зурагжуулах ажил хийгдэж, ажлын 

үр дүнгээр мэдээллийн сан байгуулагдаж, зөрчлийг 

арилгах арга хэмжээг зохион байгуулсан байна. 

Тийм 

Арга 
хэмжээний 
хэрэгжилт 

Хэрэгжилт Дархан, Хонгор, Орхон сумдад төрийн байгууллагад зайлшгүй 
хэрэгцээнд зориулж газар эзэмшүүлсэн. 

Зарцуулсан 

хөрөнгө - 

Хүрсэн 

түвшин 
21 нэгж талбар 77,9 га төрийн өмчийн газрыг мэдээллийн санд 
бүртгэсэн. 

Төсвийн шууд 

захирагчийн 

үнэлгээ 

Хангалттай, Хангалтгүй үнэлгээний аль нэгийг сонгоно уу. 

 
Арга хэмжээ №3.2.2-ийг хэрэгжүүлэх ажлын төлөвлөгөө 



Байгууллагын бүтэн жилийн гүйцэтгэлийн тайлан : Нэр: Газрын  харилцаа, барилга, хот байгуулалтын газар 

Жил  Арга хэмжээг хэрэгжүүлэх ажлууд Улирал 

Эхний 
хагас 
жилд: 

1
. 

2018 онд бүртгэгдээгүй нэгж талбаруудыг бүртгэх. 
1 2 

..

. 
Гүйцэтгэл:  
Хонгор сумын 1-р багт байрлах Замын цагдаагийн тасгийн хяналтын цэгийн 
зориулалттай 0,6 га газрыг Дархан-Уул аймгийн Цагдаагийн газарт Хонгор сумын Засаг 
даргын 2019 оын 24 дугаар захирамжаар эзэмшүүлж бүртгэсэн.   

Жилийн 
эцэст: 

2
. 

Төрийн өмчийн газрыг бүртгэх, хил заагийг тогтоох, зурагжуулах 
ажил хийгдэж, ажлын үр дүнгээр мэдээллийн санд оруулж дуусгах 

3 4 

..

. 
Гүйцэтгэл:  
Дархан-Уул аймгийн Засаг даргын 2019 оны 01-А/74 дугаар захирамжаар Зэвсэгт 
хүчний 330-р ангийн гадна зогсоол, талбайн зориулалтаар 5649 м2 газар, 2019 оны 01-
А/80 дугаар захирамжаар ус дулаан дамжуулах төвийн зориулалттай 12 ширхэг 712 м2 
газрыг АЗДТГазарт, 2019 оны 01-А/351  дугаар захирамжаар цэцэрлэгийн зориулалттай 
1360 м2 газрыг Аймгийн БСУГазарт, 2019 оны 01-А/364  дугаар захирамжаар багийн 
хөгжлийн төвийн зориулалттай 350 м2 газрыг Дархан сумын ЗДТГ-т, 2019 оны 01-А/365  
дугаар захирамжаар багийн хөгжлийн төвийн зориулалттай 556м2 газрыг Дархан сумын 
ЗДТГазарт тус тус эзэмшүүлсэн. 
Орхон сумын Засаг даргын 2019 оны А/140 дугаар захирамжаар батлан хамгаалахын 
сургалт дадлагын зориулалттай 38,4 га газрыг аймгийн ЗДТГ-т. 
Хонгор сумын Засаг даргын 2019 оны 166  дугаар захирамжаар ХАА-н цогцолборын 
зориулалттай 25га газрыг аймгийн ЗДТГ-т, 2019 оны 166  дугаар захирамжаар ХАА-н 
цогцолборын зориулалттай 13 га газрыг Хонгор сумын ЗДТГ-т тус эзэмшүүлээд байна.  

 
ГҮЙЦЭТГЭЛИЙН ЗОРИЛТ №3.3. Газрын нэгдмэл сангийн тооллого, бүртгэлийг хариуцаж, газрын 
нэгдмэл санд гарч буй өөрчлөлт, шилжилт хөдөлгөөнийг бүртгэх, хянах 
Эрх зүйн акт: “Газрын тухай хууль”-ийн 26 дугаар зүйл 
 

№ 3.3.1 Зорилтыг хэрэгжүүлэх арга хэмжээ, шалгуур үзүүлэлт, хүрэх түвшин 

Арга 
хэмжээний 
нэр, дугаар 

Гүйцэтгэлийн зорилтыг хэрэгжүүлэх 3.3.2-р арга хэмжээ:  

Газрын нэгдмэл сангийн 2019 оны тайланг сумдаас хүлээн авч, нэгтгэх 

Төлөвлөлтийн 
уялдаа:  

“Газрын тухай хууль”-ийн 26 дугаар зүйл 

Гүйцэтгэлийн 
шалгуур 
үзүүлэлт 

Хэрэгжих 
хугацаа 

Улирал 1-р улирал 2-р улирал 
3-р 
улирал 

4-р улирал 

Шаардагдах 
хөрөнгө 

Үйл ажиллагаа 

Суурь түвшин Газрын нэгдмэл сангийн 2018 оны тайлан 

Шалгуур 
үзүүлэлт 

Газрын нэгдмэл сангийн тайлан гаргах журам, 

Газрын нэгдмэл сангийн тайлангийн маягт ГТ1, 

ГТ9, ГТ5, ГТ1 маягтанд харгалзах тоон зураг, 

газар өмчлөгч, эзэмшигт, ашиглагчийн бүртгэлийг 

.shp өргөгтгөлтөөр гаргана. 

Хүрсэн эсэх 

 

Жилийн эцэст: Газрын нэгдмэл сангийн 

ангиллын холбогдох заалтуудыг  сумдаас 12 

дугаар сарын 25-ны дотор хүлээн авч, нэгтгэсэн 

байна. 

Үгүй 

Арга 
хэмжээний 
хэрэгжилт 

Хэрэгжилт 
Дараа жилийн 1-р сарын 15-нд ГБГЗЗГ-рт хүргүүлсэн байна. 

Зарцуулсан 

хөрөнгө - 

Хүрсэн 

түвшин - 

Төсвийн шууд 

захирагчийн 

үнэлгээ 

Хангалттай, Хангалтгүй үнэлгээний аль нэгийг сонгоно уу. 

 
Арга хэмжээ №3.3.1-ийг хэрэгжүүлэх ажлын төлөвлөгөө 

Жил  Арга хэмжээг хэрэгжүүлэх ажлууд Улирал 

Жилийн 
эцэст: 

1
. 

Газрын нэгдмэл сангийн тайлан гаргах журам, Газрын нэгдмэл 
сангийн тайлангийн маягт ГТ1, ГТ9, ГТ5, ГТ1 маягтанд харгалзах 

3 4 



Байгууллагын бүтэн жилийн гүйцэтгэлийн тайлан : Нэр: Газрын  харилцаа, барилга, хот байгуулалтын газар 

тоон зураг, газар өмчлөгч, эзэмшигт, ашиглагчийн бүртгэлийг .shp 
өргөгтгөлтөөр гаргана. 

..

. 
Гүйцэтгэл:  
Газрын нэгдмэл сангийн тайланг маягт тус бүрээрээр нь газрын даамал нараар 
хийлгэж байна. 

 
Гүйцэтгэлийн зорилт №4.1. Хэрэглэгчийг байрлалд суурилсан, кадастраар баталгаажсан 
мэдээллээр хангаж Монгол улсын иргэний газар өмчлөх, иргэн хуулийн этгээдийн газар эзэмших, 
ашиглах эрхээ хэрэгжүүлэх нөхцлийг бүрдүүлж, сурталчлах 
Эрх зүйн акт:  “Газрын тухай хууль” –ийн  27, 29, 30, 31, 32, 33, 34 дүгээр зүйл, “Монгол улсын иргэнд 
газар өмчлүүлэх тухай хууль”-ийн  5, 6, 7, 24, 29 дүгээр зүйл 
 

№ 4.1.1 Зорилтыг хэрэгжүүлэх арга хэмжээ, шалгуур үзүүлэлт, хүрэх түвшин 

Арга 
хэмжээний 
нэр, дугаар 

Гүйцэтгэлийн зорилтыг хэрэгжүүлэх 4.1.1-р арга хэмжээ:  

Газрын нэгдмэл сангийн тоо, бүртгэл, эдлэн газар, үл хөдлөх хөрөнгийг төрийн 

нэрийн өмнөөс кадастрын хэмжилт, зураглал, бүртгэл, хаягжуулалттай холбогдсон 

мэдээллээр иргэн хуулийн этгээдэд үйлчилгээ үзүүлэх 

Төлөвлөлтийн 
уялдаа:  

“Газрын тухай хууль” –ийн  27, 29, 30, 31, 32, 33, 34 дүгээр зүйл, 
“Монгол улсын иргэнд газар өмчлүүлэх тухай хууль”-ийн  5, 6, 7, 24, 29 
дүгээр зүйл 

Гүйцэтгэлийн 
шалгуур 
үзүүлэлт 

Хэрэгжих 
хугацаа 

Улирал 1-р улирал 2-р улирал 
3-р 
улирал 

4-р улирал 

Шаардагдах 
хөрөнгө 

Үйл ажиллагаа 

Суурь түвшин 2018 онд 1832 иргэн, хуулийн этгээдэд үйлчилсэн. 

Шалгуур 
үзүүлэлт 

Газрын кадастрын мэдээллийн сангийн өгөгдлийн 

чанар шаардлагын түвшинд хангагдсан байна. 
Хүрсэн эсэх 

Хүрэх түвшин 

Эхний хагас жилд:  иргэн хуулийн этгээдэд 

үйлчилсэн байдал Тийм  

Жилийн эцэст: иргэн хуулийн этгээдэд 

үйлчилсэн байдал Тийм 

Арга 
хэмжээний 
хэрэгжилт 

Хэрэгжилт 
 

Зарцуулсан 

хөрөнгө - 

Хүрсэн 

түвшин - 

Төсвийн шууд 

захирагчийн 

үнэлгээ 
Хангалттай, Хангалтгүй үнэлгээний аль нэгийг сонгоно уу. 

 
Арга хэмжээ №4.1.1-ийг хэрэгжүүлэх ажлын төлөвлөгөө 

Жил  Арга хэмжээг хэрэгжүүлэх ажлууд Улирал 

Эхний 
хагас 
жилд: 

1
. 

Хүсэлт гаргасан иргэн хуулийн этгээдэд үйлчилсэн байдлаар 
1 2 

..

. 
Гүйцэтгэл:  
Газар эзэмшүүлэх, ашиглуулах болон Гадаадын эргэн хуулийн этгээд газар ашиглуулах 
үйл ажиллагааны хүрээнд: 
Дархан суманд-70, Орхон суманд-2 иргэн хуулийн этгээдэд газар эзэмшүүлэх гэрээний 
кадастрын зураг үйлдэн хэвлэж өгсөн. 
Монгол Улсын иргэнд газар өмчлөх үйл ажиллагааны хүрээнд Дархан суманд-261, 
Хонгор суманд-19, Орхон суманд-51, Шарын гол суманд-2 нэгж талбарын газрын 
кадастрын зураг үйлдээ.   
Дархан суманд-110, Орхон суманд-22, Хонгор суманд-5, Шарын гол суманд-2 иргэн 
өөрийн өмчилж авсан газраа бусдад худалдсан, бэлэглэсэн, хуваасан иргэнийг 
мэдээллийн санд оруулж, газрын кадастрын зургийг үйлдэн хэвлэж өгсөн. 

Нийт 544 кадастрын зургаар үйлчилгээ үзүүлсэн байна. 
Аймгийн БОАЖГазар болон Цагдаагийн газраас ирүүлсэн ашигт малтмал олборлосны 
улмаас эвдэрсэн 3 газрын 52600 м2 газрын зураглал гаргаж хүргүүлсэн. 

Жилийн 
эцэст: 

2
. 

Хүсэлт гаргасан иргэн хуулийн этгээдэд үйлчилсэн байдлаар 
3 4 



Байгууллагын бүтэн жилийн гүйцэтгэлийн тайлан : Нэр: Газрын  харилцаа, барилга, хот байгуулалтын газар 

..

. 
Гүйцэтгэл:  
Хагас жилийн мэдээлэл дээр нэмэгдэж өссөн дүнгээр гарч байгаа болно. 
Газар эзэмшүүлэх, ашиглуулах болон Гадаадын эргэн хуулийн этгээд газар ашиглуулах 
үйл ажиллагааны хүрээнд: 
Дархан суманд-495, Хонгор суманд-24, Орхон суманд-7, Шарын гол суманд-5 иргэн 
хуулийн этгээдэд газар эзэмшүүлэх гэрээний кадастрын зураг үйлдэн хэвлэж өгсөн. 
Монгол Улсын иргэнд газар өмчлөх үйл ажиллагааны хүрээнд Дархан суманд-660, 
Хонгор суманд-47, Орхон суманд-81, Шарын гол суманд-18 нэгж талбарын газрын 
кадастрын зураг үйлдээ.   
Дархан суманд-424, Орхон суманд-46, Хонгор суманд-10, Шарын гол суманд-13 иргэн 
өөрийн өмчилж авсан газраа бусдад худалдсан, бэлэглэсэн, хуваасан, өвөлсөн, 
хамтран өмчлөгчөөс хасуулсан иргэнийг мэдээллийн санд оруулж, газрын кадастрын 
зургийг үйлдэн хэвлэж өгсөн. 

Нийт 1830 кадастрын зургаар үйлчилгээ үзүүлсэн байна. 
Аймгийн БОАЖГазар болон Цагдаагийн газраас ирүүлсэн ашигт малтмал олборлосны 
улмаас эвдэрсэн 5 газрын 65326 м2 газрын зураглал гаргаж хүргүүлсэн. 

 
 
Эрх зүйн акт: “Газрын тухай хууль” –ийн  32 дугаар зүйл, “Монгол улсын иргэнд газар өмчлүүлэх тухай 
хууль”-ийн 20 дугаар зүйл,  “Архивын тухай хууль”-ийн 22 дугаар зүйл 

№ 4.1.2 Зорилтыг хэрэгжүүлэх арга хэмжээ, шалгуур үзүүлэлт, хүрэх түвшин 

Арга 
хэмжээний 
нэр, дугаар 

Гүйцэтгэлийн зорилтыг хэрэгжүүлэх 4.1.1-р арга хэмжээ:  

Хариуцсан үйл ажиллагааны хүрээнд бүрдүүлсэн баримт бичгээр хадгаламжийн 

нэгж үүсгэн, хөтлөх 

Төлөвлөлтийн 
уялдаа:  

“Газрын тухай хууль” –ийн  32 дугаар зүйл, “Монгол улсын иргэнд газар 
өмчлүүлэх тухай хууль”-ийн 20 дугаар зүйл,  “Архивын тухай хууль”-ийн 
22 дугаар зүйл 

Гүйцэтгэлийн 
шалгуур 
үзүүлэлт 

Хэрэгжих 
хугацаа 

Улирал 1-р улирал 2-р улирал 
3-р 
улирал 

4-р улирал 

Шаардагдах 
хөрөнгө 

Үйл ажиллагаа 

Суурь түвшин 2018 онд 1805 нэгж талбарын /pdf/ файлыг цахимжуулсан байна. 

Шалгуур 
үзүүлэлт 

Архивын ажлын үндсэн зааварт нийцсэн байна. 
Хүрсэн эсэх 

Хүрэх түвшин 

Эхний хагас жилд:  цахимжуулсан байдлаараа 
Тийм  

Жилийн эцэст: цахимжуулсан байдлаараа 
Тийм 

Арга 
хэмжээний 
хэрэгжилт 

Хэрэгжилт 
Дархан сумын хэмжээнд 2585 нэгж талбарыг захимжуулсан байна. 

Зарцуулсан 

хөрөнгө - 

Хүрсэн 

түвшин 1270 нэгж талбарын цахимжуулсан байна. 

Төсвийн шууд 

захирагчийн 

үнэлгээ 
Хангалттай, Хангалтгүй үнэлгээний аль нэгийг сонгоно уу. 

 
Арга хэмжээ №4.1.2-ийг хэрэгжүүлэх ажлын төлөвлөгөө 

Жил  Арга хэмжээг хэрэгжүүлэх ажлууд Улирал 

Эхний 
хагас 
жилд: 

1
. 

Цахимжуулалт хийгдээгүй өмчлөх хуучин нэгж талбарыг 
цахимжуулах 

1 2 

..

. 
Гүйцэтгэл:  
Дархан сумын мэдээллийн санд хуучин байсан өмчилсөн газрын  251 нэгж талбарыг 
хувийн хэрэг хадгалах хадгаламжаас гаргаж, мөн худалдах бэлэглэх гэрээгээр 
шилжүүлсэн 350 нэгж талбарыг скайнердан Лэнд менежер программд оруулсан. 

Жилийн 
эцэст: 

2
. 

Хүсэлт ирүүлсэн нэгж талбарын хувийн хэргийг татан цахимжуулах 
3 4 

..

. 
Гүйцэтгэл:  
Дархан сумын мэдээллийн санд хуучин байсан өмчилсөн газрын  564 нэгж талбарыг 
хувийн хэрэг хадгалах хадгаламжаас гаргаж, мөн худалдах бэлэглэх гэрээгээр 
шилжүүлсэн 706 нэгж талбарыг скайнердан Лэнд менежер программд оруулсан. 
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Нийт 1270 нэгж талбарыг цахимжуулсан байна. 

 

1.5.ОРОН ЗАЙН МЭДЭЭЛЭЛ, ТЕХНОЛОГИ 

Гүйцэтгэлийн зорилт №3.5.1. Харилцаа холбоо, мэдээллийн технологийн дэвшлийг ашиглан 
иргэн төвтэй “ухаалаг үйлчилгээ”-г хөгжүүлэх 

№ 3.5.1.1 Зорилтыг хэрэгжүүлэх арга хэмжээ, шалгуур үзүүлэлт, хүрэх түвшин, хүрсэн 
түвшин 

Арга 
хэмжээний 
нэр, дугаар 

Гүйцэтгэлийн зорилтыг хэрэгжүүлэх 3.5.1.1-р арга хэмжээ 

Тоон гарын үсэг нэвтрүүлэх ажлыг орон нутагт зохион байгуулах 

Төлөвлөлтийн 
уялдаа:  

ГЗБГЗЗГ-ын ҮАСЗББӨХ 2.5.5.а  

Гүйцэтгэлийн 
шалгуур 
үзүүлэлт 

Хэрэгжих 
хугацаа 

Сар 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Шаардагдах 
хөрөнгө 

Үйл ажиллагаа 

Суурь түвшин Тоон гарын үсэг тээгч 621 төхөөрөмжийн худалдан авалт хийгдсэн. 
Үндэсний Дата төвтэй холбогдох гэрээ байгуулагдсан.  

Шалгуур 
үзүүлэлт 

Салбарын албан хаагч, албан тушаалтны тоон 
гарын үсэг эзэмших байдал 

Хүрсэн эсэх 

Хүрэх түвшин Эхний хагас жилд: Тоон гарын үсэг эзэмшихэд 
шаардлагатай материалыг бүрдүүлж ГЗБГЗЗГ-т 
ирүүлсэн байна. 

Тийм 

Жилийн эцэст: Тоон гарын үсэг тээгч төхөөрөмжийг 
хүлээн авч албан хаагчдад хүлээлгэн өгч 
хэрэгжилтэд хяналт тавина. 

Тийм / Үгүй 

Арга 
хэмжээний 
хэрэгжилт 

Хэрэгжилт Цахим гарын үсгийн тухай хуулийн 6-р зүйлийн 6.3 дахь хэсгийг 

үндэслэн Мэдээлэл, харилцаа холбооны төв зөвлөлөөс гаргасан 

“Төрийн үйл ажиллагааг иргэн төвтэй болгож, төрийн үйл 

ажиллагааг цахим хэлбэрт шилжүүлж, хэрэглээнд нэвтрүүүлэх 

тухай” 2018 оны хоёрдугаар зөвлөмжийг хэрэгжүүлэх зорилгоор 

салбарын үйл ажиллагаанд тоон гарын үсэг нэвтрүүлэх тухай 

ГЗБГЗЗГ-ын даргын 2018-12-24-ний өдрийн А/218 тоот тушаалын 

дагуу байгууллагаас цахим гарын үсэг эзэмших албан тушаалтан, 

албан хаагчдын материалыг бүрдүүлж цахимаар болон 

шуудангаар илгээв.  

Онлайнаар байгууллагын цахим гарын үсэг авах албан хаагчдад 
цахим гарын үсэг авах хүсэлт гаргав. 
Орхон сумын даамал Ч.Үүрийнтуяа, Дархан сумын даамал 

Э.Гүрханд, Шарын гол сумын даамал Д.Ганцэцэг нараар цахим 

гарын үсэг авах өргөдөл, гэрээ бичүүлж аван, ГЗБГЗЗГ-ын ОЗМТХ-

т шуудангаар илгээв. Үүрийнтуяа, Ганцэцэг нарт цахим гарын үсэг 

авах хүсэлтийг цахимаар гаргав. Дархан сумын даамлын цахим 

гарын үсгийн төхөөрөмжийн эзэмшигчийг солиулах хүсэлтийг 

ГЗБГЗЗГ-ын ОЗМТХ-т гаргав.  

Цахим гарын үсгийн төхөөрөмжийг ГЗБГЗЗГ-ын ОЗМТХ-ээс хүлээж 

авав. Цахим гарын үсгийн төхөөрөмжийн програм хангамжийг 

татаж суулган, туршиж үзэв. 

Зарцуулсан 
хөрөнгө 

Үйл ажиллагаа 

Хүрсэн түвшин Жилийн эцэст: Тоон гарын үсэг тээгч төхөөрөмжийг хүлээн авч 
албан хаагчдад хүлээлгэн өгч хэрэгжилтэд хяналт тавина. 



Байгууллагын бүтэн жилийн гүйцэтгэлийн тайлан : Нэр: Газрын  харилцаа, барилга, хот байгуулалтын газар 

Төсвийн шууд захирагчийн 
үнэлгээ 

Хангалттай, Хангалтгүй үнэлгээний аль нэгийг сонгоно уу. 

Арга хэмжээ №3.5.2-ийг хэрэгжүүлэх ажлын төлөвлөгөө 

Сар Арга хэмжээг хэрэгжүүлэх ажлууд Сар 

1-р 
улирал  

1
. 

Тоон гарын үсэг эзэмшихэд шаардлагатай материалыг бүрдүүлж 
ГЗБГЗЗГ-т ирүүлсэн байна. 

1 2 3 

Гүйцэтгэл: Цахим гарын үсгийн тухай хуулийн 6-р зүйлийн 6.3 дахь хэсгийг үндэслэн 
Мэдээлэл, харилцаа холбооны төв зөвлөлөөс гаргасан “Төрийн үйл ажиллагааг иргэн 
төвтэй болгож, төрийн үйл ажиллагааг цахим хэлбэрт шилжүүлж, хэрэглээнд 
нэвтрүүүлэх тухай” 2018 оны хоёрдугаар зөвлөмжийг хэрэгжүүлэх зорилгоор салбарын 
үйл ажиллагаанд тоон гарын үсэг нэвтрүүлэх тухай ГЗБГЗЗГ-ын даргын 2018-12-24-ний 
өдрийн А/218 тоот тушаалын дагуу байгууллагаас цахим гарын үсэг эзэмших албан 
тушаалтан, албан хаагчдын материалыг бүрдүүлж цахимаар болон шуудангаар илгээв. 

2-р 
улирал  

2
. 

Тоон гарын үсэг эзэмшихэд шаардлагатай материалыг бүрдүүлж 
ГЗБГЗЗГ-т ирүүлсэн байна. 

4 5 6 

Гүйцэтгэл: Цахим гарын үсгийн тухай хуулийн 6-р зүйлийн 6.3 дахь хэсгийг үндэслэн 

Мэдээлэл, харилцаа холбооны төв зөвлөлөөс гаргасан “Төрийн үйл ажиллагааг иргэн 

төвтэй болгож, төрийн үйл ажиллагааг цахим хэлбэрт шилжүүлж, хэрэглээнд 

нэвтрүүүлэх тухай” 2018 оны хоёрдугаар зөвлөмжийг хэрэгжүүлэх зорилгоор салбарын 

үйл ажиллагаанд тоон гарын үсэг нэвтрүүлэх тухай ГЗБГЗЗГ-ын даргын 2018-12-24-ний 

өдрийн А/218 тоот тушаалын дагуу мэргэжилтнүүдэд олгож байгаа цахим гарын үсгийн 

1 ширхэг төхөөрөмжийг ГЗБГЗЗГ-ын ОЗМТХ-ээс хүлээж авав. Цахим гарын үсгийн 

төхөөрөмжийн програм хангамжийг татаж суулган, туршиж үзэв. 

3-р 
улирал  

3
. 

Тоон гарын үсэг тээгч төхөөрөмжийг хүлээн авч албан хаагчдад 
хүлээлгэн өгч хэрэгжилтэд хяналт тавина. 

7 8 9 

Гүйцэтгэл: Онлайнаар байгууллагын цахим гарын үсэг авах албан хаагчдад цахим 
гарын үсэг авах хүсэлт гаргав. 

Орхон сумын даамал Ч.Үүрийнтуяагаар цахим гарын үсэг авах өргөдөл, гэрээ бичүүлж 
аван, ГЗБГЗЗГ-ын ОЗМТХ-т шуудангаар илгээв. Үүрийнтуяад цахим гарын үсэг авах 
хүсэлтийн онлайнаар гаргав. 

4-р 
улирал  

4
. 

Тоон гарын үсэг тээгч төхөөрөмжийг хүлээн авч албан хаагчдад 
хүлээлгэн өгч хэрэгжилтэд хяналт тавина. 

10 11 12 

Гүйцэтгэл: Дархан сумын даамал Э.Гүрханд, Шарын гол сумын даамал Д.Ганцэцэгээр 
цахим гарын үсэг авах өргөдөл, гэрээ бичүүлж аван, ГЗБГЗЗГ-ын ОЗМТХ-т шуудангаар 
илгээв. Гүрханд, Ганцэцэг нарт цахим гарын үсэг авах хүсэлтийг онлайнаар гаргав. 

Санамж: Хэрэгжүүлсэн хугацааг тэмдэглэхдээ саруудын суурь өнгийг будна уу.  

Гүйцэтгэлийн зорилт №...-ийн үр дүн: 

№ Үр дүнгийн үзүүлэлт  
Хэмжих 
нэгж 

Суурь түвшин 
Хүрэх түвшин / Үр дүнгийн 
үзүүлэлт 

2018 он Эхний хагас жил Жилийн эцэс 

1. Үр дүнгийн үзүүлэлт № 
2.5.1.1 

Тоон гарын үсэг 
нэвтрүүлэх ажлыг орон 
нутагт зохион байгуулах 

10 ширхэг Тоон гарын 
үсэг тээгч 621 
төхөөрөмжийн 
худалдан 
авалт 
хийгдсэн. 
Үндэсний Дата 
төвтэй 
холбогдох 
гэрээ 
байгуулагдсан.  

Тоон гарын үсэг 
эзэмшихэд 
шаардлагатай 
материалыг 
бүрдүүлж 
ГЗБГЗЗГ-т 
ирүүлсэн байна. 

Тоон гарын 
үсэг тээгч 
төхөөрөмжийг 
хүлээн авч 
албан 
хаагчдад 
хүлээлгэн өгч 
хэрэгжилтэд 
хяналт 
тавина. 
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Гүйцэтгэлийн зорилт №3.5.1. Тоон гарын үсэг нэвтрүүлэх ажлыг орон нутагт зохион байгуулах 

Гүйцэтгэлийн зорилт №3.5.1-ийн үр дүн: Цахим гарын үсгийн тухай хуулийн 6-р зүйлийн 6.3 дахь 

хэсгийг үндэслэн Мэдээлэл, харилцаа холбооны төв зөвлөлөөс гаргасан “Төрийн үйл ажиллагааг иргэн 

төвтэй болгож, төрийн үйл ажиллагааг цахим хэлбэрт шилжүүлж, хэрэглээнд нэвтрүүүлэх тухай” 2018 

оны хоёрдугаар зөвлөмжийг хэрэгжүүлэх зорилгоор салбарын үйл ажиллагаанд тоон гарын үсэг 

нэвтрүүлэх тухай ГЗБГЗЗГ-ын даргын 2018-12-24-ний өдрийн А/218 тоот тушаалын дагуу байгууллагаас 

цахим гарын үсэг эзэмших албан тушаалтан, албан хаагчдын материалыг бүрдүүлж цахимаар болон 

шуудангаар илгээв.  

Онлайнаар байгууллагын цахим гарын үсэг авах албан хаагчдад цахим гарын үсэг авах хүсэлт гаргав. 

Орхон сумын даамал Ч.Үүрийнтуяа, Дархан сумын даамал Э.Гүрханд, Шарын гол сумын даамал 

Д.Ганцэцэг нараар цахим гарын үсэг авах өргөдөл, гэрээ бичүүлж аван, ГЗБГЗЗГ-ын ОЗМТХ-т 

шуудангаар илгээв. Үүрийнтуяа, Ганцэцэг нарт цахим гарын үсэг авах хүсэлтийг цахимаар гаргав. Дархан 

сумын даамлын цахим гарын үсгийн төхөөрөмжийн эзэмшигчийг солиулах хүсэлтийг ГЗБГЗЗГ-ын 

ОЗМТХ-т гаргав.  

Цахим гарын үсгийн 1 ширхэг төхөөрөмжийг ГЗБГЗЗГ-ын ОЗМТХ-ээс хүлээж авав. Цахим гарын үсгийн 

төхөөрөмжийн програм хангамжийг татаж суулган, туршиж үзэв. 
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1.6.ХОТ БАЙГУУЛАЛТЫН ТӨЛӨВЛӨЛТ 

№ 3.7.2.2 Зорилтыг хэрэгжүүлэх арга хэмжээ, шалгуур үзүүлэлт, хүрэх түвшин 

Арга 
хэмжээний 
нэр, дугаар 

Гүйцэтгэлийн зорилтыг хэрэгжүүлэх 3.7.2.2-р арга хэмжээ. “Хот, тосгоны ерөнхий төлөвлөгөөний 
жижүүрийн хөтлөлт хийх үлгэрчилсэн заавар”-ыг орон нутагт хэрэгжүүлэх ажлыг зохион 
байгуулах 

Төлөвлөлтийн 
уялдаа:  

БХБС-ын 2019 оны 22 дугаар тушаалаар баталсан ГЗБГЗЗГ-ын 
ҮАСЗББӨХ-ийн 7.а Хот байгуулалтын тухай хуулийн 9.1.6 

Гүйцэтгэлийн 
шалгуур 
үзүүлэлт 

Хэрэгжих хугацаа Сар 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11  12 

Шаардагдах хөрөнгө Үйл ажиллагаа 

Суурь түвшин -  

Шалгуур үзүүлэлт Хэрэгжүүлсэн ажлын тайлан  

Хүрэх түвшин Эхний хагас жилд:  

Хэрэгжилтийн байдалд үнэлгээ дүгнэлт өгөх 

Жилийн эцэст:  

Хэрэгжилтийн тайланг гаргах, хүргүүлэх 

Арга 
хэмжээний 
хэрэгжилт 

Хэрэгжилт - Орон нутагт шинээр баригдсан 24 барилга, 2 авто зам, 11 
инженерийн шугам сүлжээ нийт 37 гүйцэтгэлийн зургийг хүлээн 
авч мэдээллийн санд оруулаад байна. 2020.02.15 өдрийн дотор 
жижүүрийн хөтөлөлтийн тайланг  ГЗБГЗЗГ-т хүргүүлнэ. Орон 
нутагт хувийн хөрөнгө оруулалтаар баригдахаар төлөвлөж 
барилгын ЕТ хийхэд шаардлагатай дэвсгэр зургийг 8 аж ахуй 
нэгжид хүсэлтийн дагуу өгсөн. 

Зарцуулсан хөрөнгө Зарцуулсан мөнгөн дүн, санхүүжилтийн эх үүсвэрийг бичнэ үү. 

Хүрсэн түвшин Хагас, бүрэн жилд хүрсэн тоон болон чанарын утга 

Төсвийн шууд захирагчийн үнэлгээ Хангалттай, Хангалтгүй үнэлгээний аль нэгийг сонгоно уу. 

ХОТ БАЙГУУЛАЛТЫН КАДАСТР 

ГҮЙЦЭТГЭЛИЙН ЗОРИЛТ № Улсын хэмжээнд хот байгуулалтын кадастрыг эрхлэх  

№3.8.1.1. Зорилтыг хэрэгжүүлэх арга хэмжээ, шалгуур үзүүлэлт, хүрэх түвшин 

Арга 
хэмжээний 
нэр, дугаар 

Гүйцэтгэлийн зорилтыг хэрэгжүүлэх 3.8.1.1-р арга хэмжээ Аймгийн төвийн сумын барилга 
байгууламж, тохижилтийн нэмэлт мэдээллийг бүрдүүлэх, хүн ам, нийгмийн дэд бүтцийн нэмэлт 
мэдээллийг бүрдүүлэх инженерийн дэд бүтцийн нэмэлт мэдээллийг бүрдүүлэх, хот 
байгуулалтын кадастрын мэдээллийн санд оруулах 

Төлөвлөлтийн 
уялдаа:  

Хот байгуулалтын тухай хуулийн 25.4, 25.5,  26.1. 

Гүйцэтгэлийн 
шалгуур 
үзүүлэлт 

Хэрэгжих хугацаа Сар 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11  12 

Шаардагдах хөрөнгө Үйл ажиллагаа 

Суурь түвшин - 

Шалгуур үзүүлэлт аймгийн төвийн сум 

Хүрэх түвшин Эхний хагас жилд:  

Мэдээллийн 50 хувийг оруулах 

Жилийн эцэст:  

Мэдээллийн 50 хувийг оруулах 

Арга 
хэмжээний 
хэрэгжилт 

Хэрэгжилт Хот байгуулалтын кадастрын мэдээллийн санд инженерийн дэд 
бүтцийн мэдээлэл оруулахаар цаасан материалыг 80% тай 
бүрдүүлсэн байна. 

Хот байгуулалтын кадастрын мэдээллийн сангийн програм нь 
инженерийн дэд бүтцийн мэдээлэл оруулах боломжгүй  

Зарцуулсан хөрөнгө Зарцуулалт байхгүй 



Байгууллагын бүтэн жилийн гүйцэтгэлийн тайлан : Нэр: Газрын  харилцаа, барилга, хот байгуулалтын газар 

Хүрсэн түвшин  

Төсвийн шууд захирагчийн үнэлгээ Хангалттай, Хангалтгүй үнэлгээний аль нэгийг сонгоно уу. 

 

№3.8.1.2. Зорилтыг хэрэгжүүлэх арга хэмжээ, шалгуур үзүүлэлт, хүрэх түвшин 

Арга 
хэмжээний 
нэр, дугаар 

Гүйцэтгэлийн зорилтыг хэрэгжүүлэх 3.8.1.2-р арга хэмжээ Хот байгуулалтын кадастрын 
мэдээллийн санд бүртгэгдээгүй мэдээллийн судалгааг гаргаж, хүргүүлэх 

Төлөвлөлтийн 
уялдаа:  

Хот байгуулалтын тухай хуулийн 26.1.   

Гүйцэтгэлийн 
шалгуур 
үзүүлэлт 

Хэрэгжих хугацаа Сар 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11  12 

Шаардагдах хөрөнгө Үйл ажиллагаа 

Суурь түвшин - 

Шалгуур үзүүлэлт 1 судалгаа 

Хүрэх түвшин Эхний хагас жилд:  

Судалгаа хийж, санал хүргүүлэх 

Жилийн эцэст: 

Арга 
хэмжээний 
хэрэгжилт 

Хэрэгжилт Барилга байгууламжийн 23%-г мэдээллийн санд оруулж, ногоон 
байгууламж, инженерийн шугам сүлжээний мэдээллийг 
оруулаагүй байна. 

Ногоон байгууламж, инженерийн шугам сүлжээний мэдээлэл 
оруулах програм хангамж эцэслэн шийдвэрлэгдээгүй байна. 

Зарцуулсан хөрөнгө Зарцуулалт байхгүй 

Хүрсэн түвшин Хот байгуулалтын кадастрын мэдээллийн санд барилга 
байгууламжийн бүртгэх ажил 23% тай байна. 

Төсвийн шууд захирагчийн үнэлгээ Хангалттай, Хангалтгүй үнэлгээний аль нэгийг сонгоно уу. 

 

ГҮЙЦЭТГЭЛИЙН ЗОРИЛТ №2.7.1. Хот байгуулалтын баримт бичиг боловсруулах үйл ажиллагаанд 
хяналт тавих, мэргэжил, арга зүйн туслалцаа үзүүлэх 

№ 2.7.1.3. Зорилтыг хэрэгжүүлэх арга хэмжээ, шалгуур үзүүлэлт, хүрэх түвшин 

Арга 
хэмжээний 
нэр, дугаар 

Гүйцэтгэлийн зорилтыг хэрэгжүүлэх 2.7.1.3-р арга хэмжээ Хот, суурин газрыг төлөвлөх болон 
дахин хөгжүүлэх үйл ажиллагаанд мэргэжил арга зүйн туслалцаа үзүүлэх, хяналт тавих; 

Төлөвлөлтийн 
уялдаа:  

-“Монгол Улсын Засгийн газрын 2016-2020 оны үйл ажиллагааны хөтөлбөр батлах 
тухай” УИХ-ын 2016 оны 45 дугаар тогтоолын 2.89 дэх заалт,  

-Засгийн газрын үйл ажиллагааны хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх арга хэмжээний 
төлөвлөгөө батлах тухай” Засгийн газрын 2016 оны 121 дүгээр тогтоолын 2.85.1 дэх 
заалт  

-“150 мянган айл-Орон сууц” үндэсний хөтөлбөр” Засгийн газрын 2019 оны 202 
дугаар тогтоолын 4.2.1, 4.2.2. дахь заалт 

Гүйцэтгэлийн 
шалгуур 
үзүүлэлт 

Хэрэгжих хугацаа Сар 1 2 3 4 5 6 7 8  9 10 11 12 

Шаардагдах хөрөнгө Үйл ажиллагаа 

Суурь түвшин -Дархан хотын хуучин суурьшлын бүсэд судалгаа хийж  дахин 
төлөвлөлтийн ажлын цар хүрээг тодорхойлсон. 
-Эхний ээлжинд ашиглалтын шаардлага хангахгүй байгаа орон 
сууцнуудын брак байруудыг буулгаж АИТХ-ын 2018 оны 98-р тогтоол 
гарсан. Дархан сумын 6-р багийн үндсэн тосгоны 60, 61, 62-р брак байрыг 
буулгаж 60 айлын орон сууцны ажлыг эхлүүлсэн.  

Шалгуур үзүүлэлт Дүгнэлтийн тоо 

Хүрэх түвшин Эхний хагас жилд:  

60 айлын орон сууцаа ашиглалтанд оруулах, 5-р багт үндсэн тосгоны 
дахин төлөвлөлтийн судалгаа хийх  

Жилийн эцэст:  

60 айлын орон сууцаа ашиглалтанд оруулах, 5-р багт үндсэн тосгоны 



Байгууллагын бүтэн жилийн гүйцэтгэлийн тайлан : Нэр: Газрын  харилцаа, барилга, хот байгуулалтын газар 

дахин төлөвлөлтийн судалгаа хийх 

Арга 
хэмжээний 
хэрэгжилт 

Хэрэгжилт Дархан сумын 6-р багт 60 айлын орон сууц ашиглалтанд оруулсан. 5-р 
багийн үндсэн тосгоны 34, 35-р брак байрыг буулгаж дахин төлөвлөх 
талаар АИТХурлын тэргүүлэгчдийн тогтоол гаргуулж буулгалтын ажлыг 
гүйцэтгэсэн. 

Зарцуулсан хөрөнгө Зарцуулсан мөнгөн дүн, санхүүжилтийн эх үүсвэрийг бичнэ үү. 

Хүрсэн түвшин 100% 

Гүйцэтгэлийн зорилт №2.7.1.3.-ийн үр дүн: Хот, суурин газрыг төлөвлөх болон дахин хөгжүүлэх үйл 
ажиллагаанд мэргэжил арга зүйн туслалцаа үзүүлэх, хяналт тавих; 

№ 
Үр дүнгийн 

шалгуур 
үзүүлэлт  

Хэмжих 
нэгж 

Суурь түвшин Хүрэх түвшин / Үр дүнгийн үзүүлэлт 

Өмнөх улирал 
Хагас жилд Жилийн эцэст 

Төл. Гүй. Төл. Гүй. 

1. Үр дүнгийн 
үзүүлэлт № 

2.7.1.3. 

Барилга 
байгууламж 

Дархан хотын 
хуучин 
суурьшлын 
бүсэд 
судалгаа хийж  
дахин 
төлөвлөлтийн 
ажлын цар 
хүрээг 
тодорхойлсон. 

-Эхний 
ээлжинд 
ашиглалтын 
шаардлага 
хангахгүй 
байгаа орон 
сууцнуудын 
брак 
байруудыг 
буулгаж 
АИТХ-ын 2018 
оны 98-р 
тогтоол 
гарсан. 
Дархан сумын 
6-р багийн 
үндсэн 
тосгоны 60, 
61, 62-р брак 
байрыг 
буулгаж 60 
айлын орон 
сууцны ажлыг 
эхлүүлсэн. 

60 айлын 
орон сууцаа 
ашиглалтанд 
оруулах, 5-р 
багт үндсэн 
тосгоны 
дахин 
төлөвлөлтийн 
судалгаа 
хийх  

Дархан 
сумын 6-р 
багт 60 
айлын орон 
сууц 
ашиглалтанд 
оруулсан. 

5-р багийн 
үндсэн 
тосгоны 34, 35-
р брак байрыг 
буулгаж дахин 
төлөвлөх 
талаар 
АИТХурлын 
тэргүүлэгчдийн 
тогтоол 
гаргуулж 
буулгах 

5-р багийн 
үндсэн 
тосгоны 34, 35-
р брак байрыг 
буулгаж дахин 
төлөвлөх 
талаар 
АИТХурлын 
тэргүүлэгчдийн 
тогтоол 
гаргуулж 
буулгалтын 
ажлыг 
гүйцэтгэсэн. 

 

№ 2.7.1.4. Зорилтыг хэрэгжүүлэх арга хэмжээ, шалгуур үзүүлэлт, хүрэх түвшин 

Арга 
хэмжээний 
нэр, дугаар 

Гүйцэтгэлийн зорилтыг хэрэгжүүлэх -2.7.1.4-р арга хэмжээ  

Засгийн газрын 97 дугаар тогтоол “Барилга байгууламжийн зураг төсөл боловсруулах, 
магадлал хийх дүрэм”-ийн хэрэгжилтийг хангуулж ажиллах 

Төлөвлөлтийн 
уялдаа:  

Засгийн газрын 97 дугаар тогтоол, АЗД-ын 2017-2020 оны үйл 

ажиллагааны хөтөлбөр,  АЗД-ын БХБ-ын сайдтай байгуулсан гэрээ 

Гүйцэтгэлийн 
шалгуур 
үзүүлэлт 

Хэрэгжих хугацаа Сар 1 2 3 4 5 6 7 8  9 10 11 12 

Шаардагдах хөрөнгө Дархан –Уул аймгийн нутаг дэвсгэрт баригдах барилга байгууламжуудын эх 
загвар зураг, ерөнхий төлөвлөгөөний зургийг хянан батлах.  

   Иж бүрэн ажлын зургийг Улсын магадлалд илгээх. Барилгын ажил эхлэх 
үргэлжлүүлэх зөвшөөрөл олгохдоо магадлал хийгдсэн зураг төсөлтэй  
барилга байгууламжид олгох.  



Байгууллагын бүтэн жилийн гүйцэтгэлийн тайлан : Нэр: Газрын  харилцаа, барилга, хот байгуулалтын газар 

Суурь түвшин Шинээр эхлэх бүх барилга байгууламжийн зураг төсөлд магадлал хийлгэж 
хэвшсэн болно. Дархан-Уул аймагт баригдсан барилга байгууламжуудын 
зураг төслийн 80 орчим хувь нь экспертизээр батлуулсан байдаг. 

Шалгуур үзүүлэлт ЗГ-ын 2018 оны 97-р тогтоолын хэрэгжилт хангагдана. Улсын болон орон 
нутгийн төсвийн хөрөнгө оруулалтаар барилга байгууламжуудын зураг 
төслийн хянаж экспертизээр батлуулах 

Хүрэх түвшин Эхний хагас жилд:  

Эхний хагас жилд  батлуулахаар ирүүлсэн зураг төсөл бүрийг хянаж. Улсын 
магадлалд хүргүүлсэн байх. Үүнд улсын болон орон нутгийн төсвөөр баригдах 
барилга байгууламжуудын зураг төсөлд онцгой анхаарах 

Жилийн эцэст: 

 Сүүлийн хагас жилд  батлуулахаар ирүүлсэн зураг төсөл бүрийг хянаж. 
Улсын магадлалд хүргүүлсэн байх. 

Жилийн эцэсийн мэдээ,  тайланд тусгах. 

Арга 
хэмжээний 
хэрэгжилт 

Хэрэгжилт 2019 онд 35 барилга байгууламжийн эх загвар зураг, ерөнхий төвлөвлөгөөг 
хянаж ерөнхий архитектороор баталуулсан. Мөн 65 барилга байгууламжийн 
зураг төсөлд улсын магадлал хийгдэж барилга байгууламжийн ажлыг 
эхлүүлсэн. 

Зарцуулсан хөрөнгө Зарцуулсан мөнгөн дүн, санхүүжилтийн эх үүсвэрийг бичнэ үү. 

Хүрсэн түвшин 2019 онд тус аймагт баригдсан барилга байгууламжийн зураг төслийн хяналт 
баталгаажуулалт хууль дүрмийн дагуу явагдсан. 

Гүйцэтгэлийн зорилт №2.7.1.4-ийн үр дүн: Засгийн газрын 97 дугаар тогтоол “Барилга байгууламжийн 
зураг төсөл боловсруулах, магадлал хийх дүрэм”-ийн хэрэгжилтийг хангуулж ажиллах 

№ 
Үр дүнгийн 

шалгуур 
үзүүлэлт  

Хэмжих 
нэгж 

Суурь түвшин Хүрэх түвшин / Үр дүнгийн үзүүлэлт 

Өмнөх улирал 
Хагас жилд Жилийн эцэст 

Төл. Гүй. Төл. Гүй. 

1. Үр дүнгийн 
үзүүлэлт № 
2.7.1.4. 

Тоо 
хэмжээ 

Дархан-Уул 
аймагт баригдсан 
барилга 
байгууламжуудын 
зураг төслийн 80 
орчим хувь нь 
экспертизээр 
батлуулса 
байдаг. 

Хот 
байгуулалтын 
баримт бичиг 
боловсруулж 
байгаа 
мэргэжлийн 
байгууллагын 
үйл 
ажиллагаанд 
хяналт тавих 

 

Улсын болон 
орон нутгийн 
төсвийн хөрөнгө 
оруулалтаар 
барилга 
байгууламжуудын 
зураг төслийн 
хянаж 
экспертизээр 
батлуулсан. 

Хот 
байгуулалтын 
баримт бичиг 
боловсруулж 
байгаа 
мэргэжлийн 
байгууллагын 
үйл 
ажиллагаанд 
хяналт тавих 

2019 онд 35 
барилга 
байгууламжийн 
эх загвар 
зураг, ерөнхий 
төвлөвлөгөөг 
хянаж ерөнхий 
архитектороор 
баталуулсан. 
Мөн 65 
барилга 
байгууламжийн 
зураг төсөлд 
улсын 
магадлал 
хийгдэж 
барилга 
байгууламжийн 
ажлыг 
эхлүүлсэн. 

 

№ 2.7.1.5. Зорилтыг хэрэгжүүлэх арга хэмжээ, шалгуур үзүүлэлт, хүрэх түвшин 

Арга 
хэмжээний 
нэр, дугаар 

Гүйцэтгэлийн зорилтыг хэрэгжүүлэх -2.7.1.5-.р арга хэмжээ  

Орон нутагт үйл ажиллагаа явуулж буй барилгын салбарын аж ахуйн нэгж 
байгууллагуудын дунд “Барилгын салбарын удирдах ажилтны зөвлөгөөн"- ийг жилд нэг 
удаа зохион байгуулж байх 

Төлөвлөлтийн 
уялдаа:  

АЗД-ын 2017-2020 оны үйл ажиллагааны хөтөлбөр,  АЗД-ын БХБ-ын 
сайдтай байгуулсан гэрээ 

Гүйцэтгэлийн Хэрэгжих хугацаа Сар 1 2 3 4 5 6 7 8  9 10 11 12 



Байгууллагын бүтэн жилийн гүйцэтгэлийн тайлан : Нэр: Газрын  харилцаа, барилга, хот байгуулалтын газар 

шалгуур 
үзүүлэлт 

Шаардагдах хөрөнгө Барилгын салбарын удирдах ажилтны аймгийн зөвлөгөөн”-ийг зохион 
байгуулах 

Суурь түвшин  Жил бүрийн 2-р улиралд зохион байгуулдаг 

Шалгуур үзүүлэлт Зөвлөлгөөн зохион байгуулагдсан байх. 

Хүрэх түвшин Эхний хагас жилд:  

Зөвлөлгөөнийг зохион байгуулах 

Жилийн эцэст:  

Зөвлөгөөнөөс гарсан шийдвэрийн биелэлтийг хангах, тайлан мэдээнд тусгах 

Арга 
хэмжээний 
хэрэгжилт 

Хэрэгжилт 2019.02.22-ны өдөр Аймгийн Барилгын салбарын Удирдах ажилтны 
зөвлөгөөнийг Аймгийн Засаг даргын Тамгын газрын хурлын зааланд зохион 
байгуулагдсан. Аймгийн барилгын салбарт тулгамдаж буй асуудлуудыг 
хэлэлцэх, орон нутгийн бүтээн байгуулалтыг эрчимжүүлэх нь зөвлөгөөний 
зорилго юм. 

 

Зарцуулсан хөрөнгө Зөвлөгөний зардал 1.2 сая төгрөг 

Хүрсэн түвшин 2019.02.22-ны өдөр зохион байгуулсан. Хуралдаанд  тус аймгийн барилга 
угсралт, барилгын материал үйлдвэрлэл эрхлэдэг байгууллагууд, 
холбогдох төрийн болон төрийн бус байгууллагуудын 90 гаруй 
төлөөлөгч оролцсон 

 

№ 
Үр дүнгийн шалгуур 

үзүүлэлт  
Хэмжих 

нэгж 

Суурь түвшин Хүрэх түвшин / Үр дүнгийн үзүүлэлт 

Өмнөх 
улирал 

Хагас жилд Жилийн эцэст 

Төл. Гүй. Төл. Гүй. 

1. Үр дүнгийн үзүүлэлт 
№..... 

..... Жил 
бүрийн 2-р 
улиралд 
зохион 
байгуулдаг 

Зөвлөлгөөн 
зохион 
байгуулагдсан 
байх. 

2019.02.22-ны 
өдөр Аймгийн 
Барилгын 
салбарын 
Удирдах 
ажилтны 
зөвлөгөөнийг 
Аймгийн Засаг 
даргын 
Тамгын газрын 
хурлын 
зааланд 
зохион 
байгуулагдсан. 

Аймгийн 
барилгын 
салбарт 
тулгамдаж буй 
асуудлуудыг 
хэлэлцэх, 
орон нутгийн 
бүтээн 
байгуулалтыг 
эрчимжүүлэх 
нь 
зөвлөгөөний 
зорилго юм. 

Зөвлөлгөөн 
зохион 
байгуулагдсан 
байх. 

2019.02.22-ны 
өдөр Аймгийн 
Барилгын 
салбарын 
Удирдах 
ажилтны 
зөвлөгөөнийг 
Аймгийн Засаг 
даргын 
Тамгын газрын 
хурлын 
зааланд 
зохион 
байгуулагдсан. 

Аймгийн 
барилгын 
салбарт 
тулгамдаж буй 
асуудлуудыг 
хэлэлцэх, 
орон нутгийн 
бүтээн 
байгуулалтыг 
эрчимжүүлэх 
нь 
зөвлөгөөний 
зорилго юм. 

ХОТ БАЙГУУЛАЛТЫН КАДАСТР 

ГҮЙЦЭТГЭЛИЙН ЗОРИЛТ № 2.8.1. Хот байгуулалтын кадастрын мэдээллийн сангаас үйлчилгээ 
үзүүлэх нөхцлийг бүрдүүлэх 

№2.8.1.1. Зорилтыг хэрэгжүүлэх арга хэмжээ, шалгуур үзүүлэлт, хүрэх түвшин 

Арга 
хэмжээний 

Гүйцэтгэлийн зорилтыг хэрэгжүүлэх 2.8.1,1-р арга хэмжээ. Хот байгуулалтын кадастрын 
мэдээллийн санг хөтлөх, хэрэглээнд нэвтрүүлэх сургалтад хамрагдах 



Байгууллагын бүтэн жилийн гүйцэтгэлийн тайлан : Нэр: Газрын  харилцаа, барилга, хот байгуулалтын газар 

нэр, дугаар Төлөвлөлтийн 
уялдаа:  

Хот байгуулалтын тухай хуулийн 26.1. 

Гүйцэтгэлийн 
шалгуур 
үзүүлэлт 

Хэрэгжих хугацаа Сар 1 2 3 4 5 6 7 8  9 10 11 12 

Шаардагдах хөрөнгө Барилгын салбарын удирдах ажилтны аймгийн зөвлөгөөн”-ийг зохион 
байгуулах 

Суурь түвшин -1 мэргэжилтэн програмд мэдээлэл оруулах  тусгай эрхээ авсан. 

Шалгуур үзүүлэлт 1 удаа  

Хүрэх түвшин Эхний хагас жилд:  

Сургалтад хамрагдах 

Жилийн эцэст: 

Арга 
хэмжээний 
хэрэгжилт 

Хэрэгжилт - 2019 оны 5 сарын 1 нд “Хот байгуулалтын кадастрын 
мэдээллийн сан эрхлэх” сургалтанд хамрагдсан. 

- Дархан-Уул аймагт хот байгуулалтын мэдээллийн сангийн 
програмын сургалт 

 

Зарцуулсан хөрөнгө Томилолтын зардал 

Хүрсэн түвшин Хагас жилд 1 удаа сургалтанд суусан Бүтэн жилд 2 удаа 

Гүйцэтгэлийн зорилт № 2.8.1.1.-ийн үр дүн: Хот байгуулалтын кадастрын мэдээллийн санг хөтлөх, хэрэглээнд 

нэвтрүүлэх сургалтад хамрагдах 

№ Үр дүнгийн шалгуур үзүүлэлт  
Хэмжих 

нэгж 

Суурь 
түвшин 

Хүрэх түвшин / Үр дүнгийн үзүүлэлт 

Өмнөх 
улирал 

Хагас жилд Жилийн эцэст 

Төл. Гүй. Төл. Гүй. 

1. Үр дүнгийн үзүүлэлт №2.8.1.1 ..... ..... Сургалтанд 
хамрагдах 

“Хот 
байгуулалтын 

кадастрын 
мэдээллийн 
сан эрхлэх” 
сургалтанд 
хамрагдсан 

Хот 
байгуулалтын  
мэдээллийн 
санг хөтлөх 
сургалтанд 
хамрагдах 

2 удаа 
сургалтанд 
хамрагдсан 

 

Гүйцэтгэлийн зорилт №3.1 Улсын төсвийн хөрөнгө оруулалтаар барилга захиалагчийн ажлыг 
хэрэгжүүлэх хөтөлбөр, арга хэмжээний хүрээнд хяналт хийх 

№ Зорилтыг хэрэгжүүлэх арга хэмжээ, шалгуур үзүүлэлт, хүрэх түвшин, хүрсэн түвшин 

Арга 

хэмжээний 

нэр, дугаар 

Барилга, хот байгуулалтын сайдын багцад батлагдсан улсын төсвийн хөрөнгөөр хэрэгжих 

барилга байгууламжийн захиалагчийн хяналт гүйцэтгэх, ашиглалтад оруулах ажлыг 

зохион байгуулах 

Төлөвлөлтийн 

уялдаа:  
Захиалагчийн техник хяналтын дүрэм, Сангийн сайдын 2016оны 415 

дугаар тушаал  

Гүйцэтгэлийн 

шалгуур 

үзүүлэлт 

Хэрэгжих хугацаа Сар 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Шаардагдах хөрөнгө Санхүүжилтийн эх үүсвэр, тоо хэмжээг бичнэ үү. 

Суурь түвшин 2019 онд хэрэгжих төсөл хөтөлбөрт захиалагчийн хяналт хийх.  

Шалгуур үзүүлэлт Монгол улсад хүчин төгөлдөр мөрдөгдөж байгаа стандарт, 

БНбД-ийн хүрээнд захилагчийн хяналт гүйцэтгэх. 
Хүрсэн эсэх 

Хүрэх түвшин Хагас жил  Барилга хот байгуулалтын сайдын багцад 

батлагдсан төсөл арга хэмжээ хэрэгжиж эхэлсэн байна. 

Ажлын явц 10-30% 

Тийм  

Бүтэн жил: Сайдын багцад батлагдсан төсөл арга 

хэмжээ ажлын явц 50-100% хүрсэн байна  
Тийм  

Арга Хэрэгжилт - Дархан сумын 10,11-р багт 161.5 сая төгрөг төсөвтэй, хороолол доторх 
үерийн усны сувгийн ажилд Бор божуу ХХК шалгарч барилга 



Байгууллагын бүтэн жилийн гүйцэтгэлийн тайлан : Нэр: Газрын  харилцаа, барилга, хот байгуулалтын газар 

хэмжээний 

хэрэгжилт 

угсралтын ажлыг 2019.08.08 өдөр эхэлсэн. Нийт ажлын гүйцэтгэл 60% 
- Дархан сумын 6.7 багийн гэр хороололд инженерийн шугам сүлжээнд 

холбох ажилд Эс энд Эй Трейд ХХК шалгарч нийт санхүүжилт 7963 
сая төгрөг хөрөнгө оруулалтаар 2019.09.20 өдрөөс ажлын эхлүүлээд 
байна. Гүйцэтгэл 25% 

Зарцуулсан хөрөнгө Зарцуулсан мөнгөн дүн, санхүүжилтийн эх үүсвэрийг бичнэ үү. 

Хүрсэн түвшин Жилийн эцэст: Хүрсэн тоон болон чанарын утга 

Төсвийн шууд захирагчийн үнэлгээ Хангалттай, Хангалтгүй үнэлгээний аль нэгийг сонгоно уу 

Арга хэмжээ №3.1.-ийг хэрэгжүүлэх ажлын төлөвлөгөө 

Сар Арга хэмжээг хэрэгжүүлэх ажлууд Сар 

Хагас жил  3. Барилга, хот байгуулалтын сайдын багцад батлагдсан төсөл арга хэмжээ 

хэрэгжиж эхэлсэн байна. Ажлын явц 10-30% 
7 8 9 

Гүйцэтгэл: Дархан сумын 10.11 дүгээр багт үерийн ус зайлуулах сувгийн ажил 2019.08.08 өдөр 

Бор божуу ХХК эхэлсэн. Борооны ус зайлуулах 153м суваг  шугамын угсралтын ажил хийгдээд 

байна.   

Бүтэн жил  4. Сайдын багцад батлагдсан төсөл арга хэмжээ ажлын явц 50-100% хүрсэн 

байна 
10 11 12 

Гүйцэтгэл: Дархан сумын 10.11 дүгээр багт үерийн ус зайлуулах Ф300мм сувгийн ажил нийт 350м  

газарт хийгдсэн. Нийт гүйцэтгэл 60%-тай.  

 

Гүйцэтгэлийн зорилт №3.2. Улсын төсвийн хөрөнгө оруулалтаар барилга захиалагчийн ажлыг 
хэрэгжүүлэх хөтөлбөр, арга хэмжээний хүрээнд хяналт хийх 

№ Зорилтыг хэрэгжүүлэх арга хэмжээ, шалгуур үзүүлэлт, хүрэх түвшин, хүрсэн түвшин 

Арга 

хэмжээний 

нэр, дугаар 

Боловсрол, соёл, шинжлэх ухааны сайдын багцад батлагдсан Улсын төсвийн хөрөнгөөр 

хэрэгжих барилга байгууламжийн захиалагчийн хяналт гүйцэтгэх, ашиглалтад оруулах 

ажлыг зохион байгуулах 

Төлөвлөлтийн 

уялдаа:  

Захиалагчийн техник хяналтын дүрэм, Сангийн сайдын 2016оны 415 

дугаар тушаал  

Гүйцэтгэлийн 

шалгуур 

үзүүлэлт 

Хэрэгжих хугацаа Сар 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Шаардагдах хөрөнгө  

Суурь түвшин 2019 онд хэрэгжих төсөл хөтөлбөрт захиалагчийн хяналт хийх 

Шалгуур үзүүлэлт Монгол улсад хүчин төгөлдөр мөрдөгдөж байгаа стандарт, 

БНбД-ийн хүрээнд захилагчийн хяналт гүйцэтгэх. Хүрсэн эсэх 

Хүрэх түвшин Хагас жил: Төсөл арга хэмжээ хэрэгжиж эхэлсэн байна. 

Ажлын явц 10-30% 
Тийм  

Бүтэн жил: Төсөл арга хэмжээ ажлын явц 50-100% 

хүрсэн байна  
Тийм 

Арга 

хэмжээний 

хэрэгжилт 

Хэрэгжилт Боловсрол, соёл шинжлэх ухаан, спортын яамны сайдын багцад нийт   3 
061,5 сая төгрөгний төсөвт өртөгтэйгээр 4 бүтээн байгуулалтын ажил 
хийгдэж байна. Үүнд:  

- Дархан сум, 24-р цэцэрлэгийн 100 ортой хүүхдийн өргөтгөлийн 
барилга Гүйцэтгэл – 95% / Төсөвт өртөг – 600,0 сая төг /  

- Хонгор сумын шинээр 150 ортой хүүхдийн цэцэрлэгийн барилга. 
Гүйцэтгэл – 25% / Төсөвт өртөг – 1 452,1 сая төг/ 

- Дархан сум, 6-р цэцэрлэгийн 100 ортой хүүхдийн өргөтгөлийн 
барилга. Гүйцэтгэл – 85% / Төсөвт өртөг – 1 047,6 сая төг /  

- Дархан сум, 13-р цэцэрлэгийн 100 ортой хүүхдийн өргөтгөлийн 
барилга. Барилга ашиглалтад оруулах комиссыг  зохион байгуулж 
ашиглалтад оруулсан./ Төсөвт өртөг – 962,09 сая төг / 

-  Эдгээр барилгуудын гадна инженерийн шугам сүлжээ болон 
дотор сантехник, холбоо, цахилгааны ажлуудад хяналт тавьж 
гүйцэтгэлийг баталгаажуулсан.  



Байгууллагын бүтэн жилийн гүйцэтгэлийн тайлан : Нэр: Газрын  харилцаа, барилга, хот байгуулалтын газар 

Зарцуулсан хөрөнгө Зарцуулсан мөнгөн дүн, санхүүжилтийн эх үүсвэрийг бичнэ үү. 

Хүрсэн түвшин Жилийн эцэст: Хүрсэн тоон болон чанарын утга 

Төсвийн шууд захирагчийн үнэлгээ Хангалттай, Хангалтгүй үнэлгээний аль нэгийг сонгоно уу. 

Арга хэмжээ №3.2-ыг хэрэгжүүлэх ажлын төлөвлөгөө 

Сар Арга хэмжээг хэрэгжүүлэх ажлууд Сар 

Хагас жил  3. Төсөл арга хэмжээ хэрэгжиж эхэлсэн байна. Ажлын явц 10-30% 7 8 9 

Гүйцэтгэл: Дархан сумын 7-р баг 6-р цэцэрлэгийн барилга угсралтын ажил хийгдсэн.  

Бүтэн жил   4. Төсөл арга хэмжээ ажлын явц 50-100% хүрсэн байна 10 11 12 

Гүйцэтгэл: Дархан сум, 24-р цэцэрлэгийн 100 ортой хүүхдийн өргөтгөлийн барилга 

Хонгор сумын шинээр 150 ортой хүүхдийн цэцэрлэгийн барилга 

Дархан сум, 6-р цэцэрлэгийн 100 ортой хүүхдийн өргөтгөлийн барилга 

Дархан сум, 13-р цэцэрлэгийн 100 ортой хүүхдийн өргөтгөлийн барилга 

Дээрх барилгуудад захиалагчийн өдөр тутмын техник хяналтыг хийж инженерийн шугам 
сүлжээтэй холбоотой гарсан асуудлыг тухай бүрт шийдвэрлэсэн.  

 

Гүйцэтгэлийн зорилт №3.3. Улсын төсвийн хөрөнгө оруулалтаар барилга захиалагчийн ажлыг 
хэрэгжүүлэх хөтөлбөр, арга хэмжээний хүрээнд хяналт хийх 

№ Зорилтыг хэрэгжүүлэх арга хэмжээ, шалгуур үзүүлэлт, хүрэх түвшин, хүрсэн түвшин 

Арга 

хэмжээний 

нэр, дугаар 

Эрүүл мэнд, спортын сайдын багцад батлагдсан Улсын төсвийн хөрөнгөөр хэрэгжих 

барилга байгууламжийн захиалагчийн хяналт гүйцэтгэх, ашиглалтад оруулах ажлыг 

зохион байгуулах. 

Төлөвлөлтийн 

уялдаа:  
Захиалагчийн техник хяналтын дүрэм, Сангийн сайдын 2016оны 415 

дугаар тушаал 

Гүйцэтгэлийн 

шалгуур 

үзүүлэлт 

Хэрэгжих хугацаа Сар 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Шаардагдах хөрөнгө  

Суурь түвшин 2019 онд хэрэгжих төсөл хөтөлбөрт захиалагчийн хяналт хийх 

Шалгуур үзүүлэлт Монгол улсад хүчин төгөлдөр мөрдөгдөж байгаа стандарт, 

БНбД-ийн хүрээнд захилагчийн хяналт гүйцэтгэх. Хүрсэн эсэх 

Хүрэх түвшин Хагас жил: Төсөл арга хэмжээ хэрэгжиж эхэлсэн байна. 

Ажлын явц 10-30% 
Тийм  

Бүтэн жил: Төсөл арга хэмжээ ажлын явц 50-100% 

хүрсэн байна  
Тийм  

Арга 

хэмжээний 

хэрэгжилт 

Хэрэгжилт  Эрүүл мэнд, спортын яамны сайдын багцад нийт 1 777,7 сая төгрөгний 
төсөвт өртөгтэйгээр 2 бүтээн байгуулалтын ажил хийгдэж байна. Үүнд:  

 Дархан сум, 5-р багт Ахмадын геронтологийн төвийн барилга. 
Гүйцэтгэл – 75% / Төсөвт өртөг – 1 517, 9 сая төг /  

- Дархан сум, 3-р багт Түвшин холбоо өрхийн эмнэлэгийн 
өргөтгөлийн барилга. Өрхийн эмнэлэгийн барилга байгууламжийг 
ашиглалтад оруулах ажлыг зохион байгуулж үүрэг даалгаврын 
биелэлтээр ашиглалтад оруулсан. Дээрх 2 төсөл арга хэмжээнд 
инженерийн дэд бүтцийн чиглэлээр өдөр тутамд захиалагчийн 
хяналт хийж хэрэгжүүлсэн.  

Зарцуулсан хөрөнгө Зарцуулсан мөнгөн дүн, санхүүжилтийн эх үүсвэрийг бичнэ үү. 

Хүрсэн түвшин Жилийн эцэст: Хүрсэн тоон болон чанарын утга 

Төсвийн шууд захирагчийн үнэлгээ Хангалттай, Хангалтгүй үнэлгээний аль нэгийг сонгоно уу. 

Арга хэмжээ №3.3-ыг хэрэгжүүлэх ажлын төлөвлөгөө 

Сар Арга хэмжээг хэрэгжүүлэх ажлууд Сар 



Байгууллагын бүтэн жилийн гүйцэтгэлийн тайлан : Нэр: Газрын  харилцаа, барилга, хот байгуулалтын газар 

Хагас жил  3. Төсөл арга хэмжээ хэрэгжиж эхэлсэн байна. Ажлын явц 10-30% 7 8 9 

Гүйцэтгэл: Дархан сумын 3-р багт Түвшин холбоо өрхийн эмнэлэгийн өргөтгөлийн барилгын ажил 

эхэлсэн. Ажлын гүйцэтгэл 25%.  

Бүтэн жил   4. Төсөл арга хэмжээ ажлын явц 50-100% хүрсэн байна 10 11 12 

Гүйцэтгэл: Дархан сум, 3-р багт Түвшин холбоо өрхийн эмнэлэгийн өргөтгөлийн барилга. Гадна 
дулаан, цэвэр бохир ус, цахилгааны гадна болон барилга дотор систем бүрэн угсарч дууссан. 
2019.11.20 өдөр улсын комисс ажиллаж ашиглалтанд оруулсан. 

             Дархан сум, 5-р багт Ахмадын геронтологийн төвийн барилга 2019.09.20 барилга 

угсралтын ажил эхэлсэн. Гадна инженерийн шугамын ажил 100% гүйцэтгэсэн. Барилгын нийт 

гүйцэтгэл 75%.  

... ................................................................................ 

Гүйцэтгэлийн зорилт №3.4 Улсын төсвийн хөрөнгө оруулалтаар 2019 онд хэрэгжүүлж буй зураг 
төслийн ажилд захиалагчийн хяналт хийх 

№ Зорилтыг хэрэгжүүлэх арга хэмжээ, шалгуур үзүүлэлт, хүрэх түвшин, хүрсэн түвшин 

Арга 

хэмжээний 

нэр, дугаар 

2019 онд хэрэгжүүлж буй зураг төслийн ажилд захиалагчийн хяналт хийх 

Төлөвлөлтийн 

уялдаа:  
Норм дүрмийг хангасан байх.  

Гүйцэтгэлийн 

шалгуур 

үзүүлэлт 

Хэрэгжих хугацаа Сар 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Шаардагдах хөрөнгө  

Суурь түвшин 2018 онд Улсын төсвийн хөрөнгөөр хэрэгжих зураг төслүүдэд зөвшилцсөн.  

Шалгуур үзүүлэлт Барилгын зураг төсөл боловсруулах норм дүрмийг 

хангасан байх 
Хүрсэн эсэх 

Хүрэх түвшин Хагас жил: 2019 онд хэрэгжих төсөл хөтөлбөрүүдийн 

ажлын зурагт хяналт хийж баталгаажуулна. 
Тийм  

Бүтэн жил: 2019 онд хэрэгжих төсөл хөтөлбөрүүдийн 

ажлын зурагт хяналт хийж баталгаажуулна. 
Тийм  

Арга 

хэмжээний 

хэрэгжилт 

Хэрэгжилт  Дархан-Уул аймагт 2019 онд хэрэгжиж буй дараах төсөл хөтөлбөрийн 
зураг төслийн трассыг баталгаажуулсан. 

 Дархан 15-р баг Од цогцолбор сургуулийн заалны барилга 

 Дархан сумын 6-р баг 3 цэцэрлэгийн өргөтгөлийн барилга 

 Дархан сум 7-р баг 6 цэцэрлэгийн өргөтгөлийн барилга  

 Дархан сум 12-р баг 24-р цэцэрлэгийн өргөтгөлийн барилга 

 Дархан сум 5-р багийн гэр хорооллыг инженерийн шугам 
сүлжээнд холбох ажил  

 Дархан сум 6,7 багийн гэр хороололд инженерийн шугам 
сүлжээнд холбох ажил  

 Хонгор сум 1-р баг 150 ортой хүүхдийн цэцэрлэгийн барилга. 

 2020 онд хэрэгжих 31 хорооллын шугам сүлжээний судалгааны 
ажил хийгдэж байна.   
 

Зарцуулсан хөрөнгө Зарцуулсан мөнгөн дүн, санхүүжилтийн эх үүсвэрийг бичнэ үү. 

Хүрсэн түвшин Жилийн эцэст: Хүрсэн тоон болон чанарын утга 

Төсвийн шууд захирагчийн үнэлгээ Хангалттай, Хангалтгүй үнэлгээний аль нэгийг сонгоно уу. 

 

Арга хэмжээ №3.4-ийг хэрэгжүүлэх ажлын төлөвлөгөө 

Сар Арга хэмжээг хэрэгжүүлэх ажлууд Сар 

Хагас жил  1. 2019 онд хэрэгжих төсөл хөтөлбөрүүдийн ажлын зурагт хяналт хийж 

баталгаажуулна. 
1 2 3 

Гүйцэтгэл: Дархан 15-р баг Од цогцолбор сургуулийн заалны барилга 

 Дархан сумын 6-р баг 3 цэцэрлэгийн өргөтгөлийн барилга 

 Дархан сум 7-р баг 6 цэцэрлэгийн өргөтгөлийн барилга  



Байгууллагын бүтэн жилийн гүйцэтгэлийн тайлан : Нэр: Газрын  харилцаа, барилга, хот байгуулалтын газар 

 Дархан сум 12-р баг 24-р цэцэрлэгийн өргөтгөлийн барилга 

 Дархан сум 5-р багийн гэр хорооллыг инженерийн шугам сүлжээнд холбох ажил  

 Дархан сум 6,7 багийн гэр хороололд инженерийн шугам сүлжээнд холбох ажил  

 Хонгор сум 1-р баг 150 ортой хүүхдийн цэцэрлэгийн барилга.  

Бүтэн жил   2. 2019 онд хэрэгжих төсөл хөтөлбөрүүдийн ажлын зурагт хяналт хийж 

баталгаажуулна. 
4 5 6 

Гүйцэтгэл: 2020 онд 31-р хороололд инженерийн шугам сүлжээ хийх судалгааг хийж байна.   

 

Гүйцэтгэлийн зорилт №3.5. Төсвийн тухай хуулинд батлагдсан хөрөнгийн гүйцэтгэлийн 
санхүүжилтыг баталгаажуулах 

№ Зорилтыг хэрэгжүүлэх арга хэмжээ, шалгуур үзүүлэлт, хүрэх түвшин, хүрсэн түвшин 

Арга 

хэмжээний 

нэр, дугаар 

Аймгийн хэмжээнд хэрэгжиж буй төсөл, арга хэмжээний гүйцэтгэлийн санхүүжилтийг 

хянаж, баталгаажуулах ажлыг зохион байгуулах 

Төлөвлөлтийн 

уялдаа:  
Сангийн сайдын 2016 оны 415 дугаар тушаалаар батлагдсаны дагуу 

баталгаажуулах 

Гүйцэтгэлийн 

шалгуур 

үзүүлэлт 

Хэрэгжих хугацаа Сар 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Шаардагдах хөрөнгө  

Суурь түвшин Аймгийн хэмжээнд хэрэгжиж буй төсөл, арга хэмжээний гүйцэтгэлийн 

санхүүжилтийг хянаж, баталгаажуулах ажлыг зохион байгуулах 

Шалгуур үзүүлэлт Сангийн сайдын 2016 оны 415 дугаар тушаалын 

хэрэгжүүлэх  
Хүрсэн эсэх 

Хүрэх түвшин Хагас жил: Төсөл хөтөлбөрийн гүйцэтгэлд хяналт тавьж 

баталгаажуулна 
Тийм  

Хагас жил: Төсөл хөтөлбөрийн гүйцэтгэлд хяналт тавьж 

баталгаажуулна 
Тийм  

Арга 

хэмжээний 

хэрэгжилт 

Хэрэгжилт        Дархан сум, 5-р баг Геронтлогийн барилга 2019.09.13 өдөр 583.1 сая 
төгрөг 2019.11.07 өдөр 299.1 сая төгрөг  

      Дархан сум 3-р баг Түвшин холбоо өрхийн эмнэлэгийн барилга 
2019.10.04 өдөр 200.2 сая төгрөг, 2019.12.02 өдөр 59.5 сая төгрөг  

      Дархан сум 6,7 багийн гэр хорооллыг инженерийн шугам сүлжээнд 
холбох ажил 2019.11.13 өдөр 1198.4 сая төгрөг, 2019.12.05 өдөр 801.5 сая 
төгрөг  

     Дархан сум, 12-р баг,  24-р цэцэрлэг өргөтгөл 2019.09.20 өдөр 202.7 сая 

төгрөг, 2019.11.04 өдөр 247,06 сая төгрөг, 2019.12.13 өдөр 150,1 сая төгрөг 

гүйцэтгэл баталгаажуулсан. 

Зарцуулсан хөрөнгө Зарцуулсан мөнгөн дүн, санхүүжилтийн эх үүсвэрийг бичнэ үү. 

Хүрсэн түвшин Жилийн эцэст: Хүрсэн тоон болон чанарын утга 

Төсвийн шууд захирагчийн үнэлгээ Хангалттай, Хангалтгүй үнэлгээний аль нэгийг сонгоно уу. 

Арга хэмжээ №3.5-ыг хэрэгжүүлэх ажлын төлөвлөгөө 

Сар Арга хэмжээг хэрэгжүүлэх ажлууд Сар 

Хагас жил 3. Төсөл хөтөлбөрийн гүйцэтгэлд хяналт тавьж баталгаажуулна 7 8 9 

Гүйцэтгэл:  

Хагас жил  4. Төсөл хөтөлбөрийн гүйцэтгэлд хяналт тавьж баталгаажуулна 10 11 12 

Гүйцэтгэл: Дархан сум, 5-р баг Геронтлогийн барилга 2019.09.13 өдөр 583.1 сая төгрөг  

2019.11.07 өдөр 299.1 сая төгрөг  

Дархан сум 3-р баг Түвшин холбоо өрхийн эмнэлэгийн барилга 2019.10.04 өдөр 200.2 сая төгрөг, 
2019.12.02 өдөр 59.5 сая төгрөг  

Дархан сум 6,7 багийн гэр хорооллыг инженерийн шугам сүлжээнд холбох ажил 2019.11.13 өдөр 
1198.4 сая төгрөг, 2019.12.05 өдөр 801.5 сая төгрөг  



Байгууллагын бүтэн жилийн гүйцэтгэлийн тайлан : Нэр: Газрын  харилцаа, барилга, хот байгуулалтын газар 

Дархан сум, 12-р баг,  24-р цэцэрлэг өргөтгөл 2019.09.20 өдөр 202.7 сая төгрөг, 2019.11.04 өдөр 

247,06 сая төгрөг, 2019.12.13 өдөр 150,1 сая төгрөг гүйцэтгэл баталгаажуулсан. 

Гүйцэтгэлийн зорилт №3-ийн үр дүн:  

№ 
Үр дүнгийн 

шалгуур үзүүлэлт  
Хэмжих 

нэгж 

Суурь 
түвшин 

Хүрэх түвшин / Хүрсэн түвшин / Үр дүнгийн үзүүлэлт 

2018 
он 

2019 оны эхний хагас 2019 оны жилийн эцэс 

Төл. Гүй. Төл. Гүй. 

1. Гүйцэтгэлийн 
зорилт №3.1. 

.....  БХБ 
Сайдын 
багцад 

батлагдса
н төсөл 

арга 
хэмжээнд 
захиалагч

ийн 
хяналт 
хийх  

Арга хэмжээ 
хэрэгжээгүй  

БХБ 
Сайдын 
багцад 

батлагдса
н төсөл 

арга 
хэмжээнд 
захиалагч

ийн 
хяналт 
хийх 

Дархан сумын 10.11 
дүгээр багт үерийн ус 
зайлуулах Ф300мм 
сувгийн ажил хийгдсэн. 
Нийт гүйцэтгэл 60%-
тай.  

Дархан сумын 6.7 
багийн гэр хороололд 

инженерийн шугам 
сүлжээнд холбох ажилд 

Эс энд Эй Трейд ХХК 
шалгарч нийт 

санхүүжилт 7963 сая 
төгрөг хөрөнгө 

оруулалтаар 2019.09.20 
өдрөөс ажлын 

эхлүүлээд байна. 
Гүйцэтгэл 25% 

2. Гүйцэтгэлийн 
зорилт №3.2. 

..... ..... БСШУ-ны 
Сайдын 
багцад 

батлагдса
н төсөл 

арга 
хэмжээнд 
захиалагч

ийн 
хяналт 
хийх 

Дархан сумын 
7-р баг 6-р 

цэцэрлэгийн 
барилга 

угсралтын ажил 
хийгдсэн. 

БСШУ-ны 
Сайдын 
багцад 

батлагдса
н төсөл 

арга 
хэмжээнд 
захиалагч

ийн 
хяналт 
хийх 

Дархан сум, 24-р 
цэцэрлэгийн 100 ортой 
хүүхдийн өргөтгөлийн 
барилга 

Хонгор сумын шинээр 
150 ортой хүүхдийн 
цэцэрлэгийн барилга 

Дархан сум, 6-р 
цэцэрлэгийн 100 ортой 
хүүхдийн өргөтгөлийн 
барилга 

Дархан сум, 13-р 
цэцэрлэгийн 100 ортой 
хүүхдийн өргөтгөлийн 
барилгад захиалагчийн 
хяналт хийсэн.  

3 Гүйцэтгэлийн 
зорилт №3.3. 

  ЭМС 
Сайдын 
багцад 

батлагдса
н төсөл 

арга 
хэмжээнд 
захиалагч

ийн 
хяналт 
хийх 

Дархан сумын 
3-р багт 

Түвшин холбоо 
өрхийн 

эмнэлэгийн 
өргөтгөлийн 

барилгын ажил 
эхэлсэн. Ажлын 
гүйцэтгэл 25%. 

ЭМС 
Сайдын 
багцад 

батлагдса
н төсөл 

арга 
хэмжээнд 
захиалагч

ийн 
хяналт 
хийх 

    Дархан сум, 3-р багт 
Түвшин холбоо өрхийн 
эмнэлэгийн өргөтгөлийн 
барилга. Гадна дулаан, 
цэвэр бохир ус, 
цахилгааны гадна 
болон барилга дотор 
систем бүрэн угсарч 
дууссан. 2019.11.20 
өдөр улсын комисс 
ажиллаж ашиглалтанд 
оруулсан. 

     Дархан сум, 5-р багт 
Ахмадын геронтологийн 
төвийн барилга 
2019.09.20 барилга 
угсралтын ажил 
эхэлсэн. Гадна 
инженерийн шугамын 
ажил 100% гүйцэтгэсэн. 
Барилгын нийт 
гүйцэтгэл 75%. 
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4 Гүйцэтгэлийн 
зорилт №3.4. 

  Барилгын 
зураг 

төсөлд 
захиалагч

ийн 
хяналт 
хийх  

Дархан 15-р баг 
Од цогцолбор 
сургуулийн 
заалны барилга 
Дархан сумын 
6-р баг 3 
цэцэрлэгийн 
өргөтгөлийн 
барилга 
Дархан сум 7-р 
баг 6 
цэцэрлэгийн 
өргөтгөлийн 
барилга  
Дархан сум 12-
р баг 24-р 
цэцэрлэгийн 
өргөтгөлийн 
барилга 
Дархан сум 5-р 
багийн гэр 
хорооллыг 
инженерийн 
шугам 
сүлжээнд 
холбох ажил  
Дархан сум 6,7 
багийн гэр 
хороололд 
инженерийн 
шугам 
сүлжээнд 
холбох ажил  

Хонгор сум 1-р 
баг 150 ортой 

хүүхдийн 
цэцэрлэгийн 

барилга. 

Барилгын 
зураг 

төсөлд 
захиалагч

ийн 
хяналт 
хийх 

2020 онд 31-р 
хороололд инженерийн 

шугам сүлжээ хийх 
судалгааг хийж байна 

5 Гүйцэтгэлийн 
зорилт №3.5. 

  Төсөл 
арга 

хэмжээний 
санхүүжил

тийг 
баталгааж

уулах  

Санхүүлжилт 
батлагдаагүй  

Төсөл 
арга 

хэмжээний 
санхүүжил

тийг 
баталгааж

уулах 

Дархан сум, 5-р баг 
Геронтлогийн барилга 
2019.09.13 өдөр 583.1 
сая төгрөг  

2019.11.07 өдөр 299.1 
сая төгрөг  

Дархан сум 3-р баг 
Түвшин холбоо өрхийн 
эмнэлэгийн барилга 
2019.10.04 өдөр 200.2 
сая төгрөг, 2019.12.02 
өдөр 59.5 сая төгрөг  

Дархан сум 6,7 багийн 
гэр хорооллыг 
инженерийн шугам 
сүлжээнд холбох ажил 
2019.11.13 өдөр 1198.4 
сая төгрөг, 2019.12.05 
өдөр 801.5 сая төгрөг  

Дархан сум, 12-р баг,  
24-р цэцэрлэг өргөтгөл 
2019.09.20 өдөр 202.7 
сая төгрөг, 2019.11.04 

өдөр 247,06 сая төгрөг, 
2019.12.13 өдөр 150,1 
сая төгрөг гүйцэтгэл 

баталгаажуулсан 
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ГУРАВДУГААР ХЭСЭГ. ХУУЛИАР ОЛГОСОН ЧИГ ҮҮРГИЙГ ХЭРЭГЖҮҮЛЭХ  

ЗОРИЛТ, АРГА ХЭМЖЭЭНИЙ ХЭРЭГЖИЛТ 

/ 3.2. ХУУЛИАР ОЛГОСОН НИЙТЛЭГ ЧИГ ҮҮРЭГ / 

№ Эрх зүйн акт 
Зорилтын 

тоо 

Арга 
хэмжээний 

тоо 

Гүйцэтгэлийн үнэлгээ 
Дундаж  

хувь .....% .....% .....% .....% 

1 Төрийн захиргааны болон хүний 
нөөцийн удирдлагын манлайллаар 
хангах 

2 2 96 96 96 96 96 

2 Хэвлэл мэдээлэл, олон нийттэй 
харилцах ажлыг зохион байгуулах 

1 1 96 96 96 96 96 

3 Төсөв, санхүү, эдийн засаг, дотоод, 
гадаадын хөрөнгө оруулалтыг төлөвлөх, 
хэрэгжилтийг зохион байгуулах, 
зохицуулах,  

1 1 96 96 96 96 96 

4 Хууль тогтоомж, бодлого, хөтөлбөр, 
төсөл, Засгийн газрын тогтоол 
шийдвэрийн хэрэгжилтэд хяналт-
шинжилгээ хийх, үр дүнд нь үнэлгээ 
өгөх, дотоод аудит хийх, эрсдэлийн 
удирдлагаар хангах 

1 1 96 96 96 96 96 

Нийт ..... ..... ..... ..... ..... ..... 96 
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ГУРАВ. ХУУЛИАР ОЛГОСОН НИЙТЛЭГ ЧИГ ҮҮРГИЙГ ХЭРЭГЖҮҮЛЭХ ЗОРИЛТ, АРГА ХЭМЖЭЭНИЙ 

ХЭРЭГЖИЛТ, ХҮРСЭН ҮР ДҮН 

 

НИЙТЛЭГ ЧИГ ҮҮРЭГ №1. ТӨРИЙН ЗАХИРГААНЫ УДИРДЛАГА 

Гүйцэтгэлийн зорилт №3.2.1. Төрийн захиргааны болон хүний нөөцийн удирдлагын манлайллаар 
хангах  

№ 3.2.1.1 Зорилтыг хэрэгжүүлэх арга хэмжээ, шалгуур үзүүлэлт, хүрэх түвшин 

Арга 
хэмжээний 
нэр, дугаар 

Гүйцэтгэлийн зорилтыг хэрэгжүүлэх 3.2.1.1: Төрийн захиргааны болон хүний нөөцийн 
удирдлагын манлайллаар хангах 

Төлөвлөлтийн 
уялдаа:  

МУТХҮБ-2030-ын 2.4, Зорилт 2, ЗГҮАХ-ийн 3.3.23 дахь заалт   

Гүйцэтгэлийн 
шалгуур 
үзүүлэлт 

Хэрэгжих хугацаа Сар 1 / 7 2 / 8 3 / 9 4 / 10 5 / 11 6 / 12 

Шаардагдах 
хөрөнгө 

Хөрөнгө шаардагдахгүй  

Суурь түвшин Хамт олныг удирдан зохион байгуулах, багаар ажиллах, өөрчлөлтийг 
хүлээж авах, оновчтой шийдвэр гаргах, ур чадвараа дээшлүүлэхэд  22 
албан хаагчдыг хамрууллаа. 

Шалгуур үзүүлэлт Хамт олныг удирдан зохион байгуулах, багаар ажиллах, өөрчлөлтийг 
хүлээж авах, оновчтой шийдвэр гаргах, ур чадвараа дээшлүүлсэн байна. 

Хүрэх түвшин Хагас, бүтэн жилд: Хамт олныг удирдан зохион байгуулах, багаар 
ажиллах, өөрчлөлтийг хүлээж авах, оновчтой шийдвэр гаргах, ур чадвараа 
дээшлүүлэхэд 22 албан хаагчдыг хамруулсан байна. 

Арга 
хэмжээний 
хэрэгжилт 

Хэрэгжилт Тус байгууллагын хөрөнгө орлогын мэдүүлэг гаргах эрх бүхий 3 алба 
хаагчийн хөрөнгө орлогын мэдүүлгийг хуулийн хугацаанд гаргаж, цахим 
мэдээллийн санд оруулсан. 

Аймгийн удирдах ажилтны хурал зөвлөгөөнд 11 удаа, газрын хурлыг 21 
удаа зохион байгуулж, албан хаагчдад ёс зүйн ямар нэгэн зөрчил 
дутагдал гаргахгүй байх талаар үүрэг чиглэл өгч өдөр тутмынхаа үйл 
ажиллагаандаа мөрдлөг ажиллаа. 
Төрийн захиргааны болон төрийн үйлчилгээний албан хаагчдаас  ёс зүйн 
зөрчил гаргаагүй     
Яам, Агентлаг, Төрийн албаны зөвлөл, Хүний эрхийн комисс, АЗДТГ, 
Хэлтэс агентлаг, төсөл хөтөлбөрөөс зохион байгуулсан сургалтанд нийт 
давхардсан тоогоор 68 албан хаагч хамрагдлаа.   
Дархан-Уул аймгийн ГХБХБГ-ын Дархан сум, Шарын гол сумын газрын 
даамлаар  2 шинээр томилогдсон албан хаагчдад  шинээр гарсан хууль 
тогтоомжийг танилцуулах, сурталчлах,  төрийн албаны шинэ хууль, 
дагалдах журмуууд, газрын тухай хууль, газар өмчлөл, бусад журмуудын  
чиглэлээр мэргэжилтнгүүд уулзалт, зөвлөгөөнийг зохион байгууллаа. 
Зөвлөгөөнөөр 4 сумдын 4 газрын даамал болон бусад бодлогын 
мэргэжилтэнгүүдийн  ажлын тайланг хэлэлцэж цаашид анхаарч ажиллах 
асуудал, заавар зөвлөгөөг өгч ажилласан. 

Зарцуулсан 
хөрөнгө 

Хөрөнгө шаардагдахгүй  

Хүрсэн түвшин Хамт олныг удирдан зохион байгуулах, багаар ажиллах, өөрчлөлтийг 
хүлээж авах, оновчтой шийдвэр гаргах, ур чадвараа дээшлүүлэхэд 21 
албан хаагчдыг хамруулсан. 

Төсвийн шууд захирагчийн үнэлгээ Хангалттай, Хангалтгүй үнэлгээний аль нэгийг сонгоно уу. 

 

№ 3.2.1.1 Зорилтыг хэрэгжүүлэх арга хэмжээ, шалгуур үзүүлэлт, хүрэх түвшин 

Арга 
хэмжээний 
нэр, дугаар 

Гүйцэтгэлийн зорилтыг хэрэгжүүлэх 3.2.1.1: Төрийн захиргааны болон хүний нөөцийн 
удирдлагын манлайллаар хангах 

Төлөвлөлтийн 
уялдаа:  

МУТХҮБ-2030-ын 2.4, Зорилт 2, ЗГҮАХ-ийн 3.3.23 дахь заалт   

Төсвийн шууд захирагчийн үнэлгээ Хангалттай, Хангалтгүй үнэлгээний аль нэгийг сонгоно уу. 
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№ 3.2.1.2 Зорилтыг хэрэгжүүлэх арга хэмжээ, шалгуур үзүүлэлт, хүрэх түвшин 

Арга 
хэмжээний 
нэр, дугаар 

Гүйцэтгэлийн зорилтыг хэрэгжүүлэх 3.2.1.2: Мэдээллийн технологийн бодлогын хэрэгжилтийг 
зохион байгуулах, систем хөгжүүлэх, мэдээллийн сан бүрдүүлэх, статистик мэдээ гаргах, 
хэрэглэгчдийг мэдээллээр хангах 

Төлөвлөлтийн 
уялдаа:  

МУТХҮБ-2030-ын 2.1.4, Зорилт 7,  ЗГҮАХ-ийн 5.1.17  дахь заалт, Төрөөс 
мэдээлэл, харилцаа холбооны хөгжлийн талаар баримтлах бодлогын 3.9.3 
дахь заалт 

Гүйцэтгэлийн 
шалгуур 
үзүүлэлт 

Хэрэгжих хугацаа Сар 1 / 7 2 / 8 3 / 9 4 / 10 5 / 11 6 / 12 

Шаардагдах 
хөрөнгө 

Хөрөнгө шаардагдахгүй  

Суурь түвшин        Санхүүгийн ил тод байдлын Shilendans.gov.mn сайт болон самбарт 48, 
ХАСХОМ-3, холбогдох маягтыг статистик мэдээг гаргаж, “Intranet”  
программыг 21 албан хаагч хэрэглэж, хэвшиж байна.  

Шалгуур үзүүлэлт Мэдээллийн технологийн бодлогын хэрэгжилтийг зохион байгуулах, 
систем хөгжүүлэх, мэдээллийн сан бүрдүүлэх, статистик мэдээ гаргах, 
хэрэглэгчдийг мэдээллээр хангах. 

Хүрэх түвшин Хагас, бүтэн жилд: Мэдээллийн технологийн бодлогын хэрэгжилтийг 
зохион байгуулах, систем хөгжүүлэх, мэдээллийн сан бүрдүүлэх, статистик 
мэдээ гаргах, хэрэглэгчдийг мэдээллээр хангасан байна 

Арга 
хэмжээний 
хэрэгжилт 

Хэрэгжилт    "Мэдээллийн ил тод байдал ба мэдээлэл авах эрхийн тухай" хуулийн 5 
дугаар зүйлийн 5.1 дэх заалтын Мэдээллийн ил тод байдал ба мэдээлэл 
авах эрхийг хангах үйл ажиллагаанд  баримтлах зарчмын дагуу үйл 
ажиллагааны ил тод байдал, хүний нөөцийн ил тод байдал, санхүүгийн ил 
тод байдал, төрийн болон орон нутгийн өмчийн хөрөнгөөр бараа, ажил, 
үйлчилгээ худалдан авах ажиллагааны ил тод байдлыг иргэдэд ил тод 
нээлттэй, хүртээмжтэй хүлээн авах боломжийг бүрдүүлэн ажиллаа.  
 Хуулийн дагуу дараах ажлуудыг хийлээ. 
          Байгууллагын эрхэм зорилго, үйл ажиллагааны стратегийн зорилт, 
зорилго, тэргүүлэх чиглэл болон тэдгээрийн хүрээнд авч хэрэгжүүлэх арга 
хэмжээний нэгдсэн төлөвлөгөө, тайланг гарган баталгаажуулж, ил тод 
байлгах зарчмыг баримтлан мэдээллийн самбарт байршуулж иргэд, олон 
нийтэд ил тод болгосон. 

 Тухайн жилийн төсөв, өмнөх оны төсвийн гүйцэтгэл, дараа жилийн 
төсвийн төсөл, 2019 оны санхүүгийн тайлан, санхүүгийн тайланд хийсэн 
аудитын дүгнэлт, сар бүрийн санхүүгийн мэдээг ил тод байдлын самбарт 
байрлуулан мэдээллийг иргэд, байгууллага чөлөөтэй авах нөхцөлийг 
бүрдүүлэн, мэдээллийг байнга шинэчлэн ажиллаа. 

Нээлттэй утас-70376484, “Нээлттэй цахим хаяг”, веб 

хуудасhttp://darkhan.gazar.gov.mn/ зэргийг ажиллуулан газрын үйл 

ажиллагааг иргэд, ААНБ-ууд, олон нийтэд хүргэх, газрын салбарын  
ажлуудыг сурталчлан, мэдээ мэдээлэл, санал хүсэлтийг цахим хэлбэрээр 
хүлээн авч төрийн үйлчилгээг шуурхай үзүүлж, үйл ажиллагаандаа 
уялдуулан ажиллаж байна.  Нийт  газрын салбарын  чиглэлээр 19  
барилгын салбараар 7, бусад 6, тайлан 12 нийт 44 мэдээлэл хийгдсэн 
онцлох ажлууд, мэдээлэл, сурталчилгааг цахим хуудсаар  нийтлэн,  нийт 
тооны 2677 тандалтыг авсан. 
        Кадастрын  мэдээллийн санд газартай холбоотой мэдээллийг  хуулийн 
хугацаанд шивж орууллаа.  
        2019 онд төсвийн гүйцэтгэлийн хэрэгжилтийн талаарх 145 мэдээ, 
тайланг Shilendans.gov.mn сайтад байршуулсан байна.  

Тус байгууллагын хөрөнгө орлогын мэдүүлэг гаргах эрх бүхий 3 
алба хаагчийн хөрөнгө орлогын мэдүүлгийг хуулийн хугацаанд гаргаж, 
цахим мэдээллийн санд оруулсан. 

Тус газар “Intranet”  программыг нийт 21 албан хаагч үйл 
ажиллагаандаа бүрэн ашиглан ажиллаж байна. 

2019 оны 01- сараас 2019 оны 12 сарын 15-ны байдлаар ГХБХБГ-ын 
бичиг хэргээр дамжиж гарсан 1092 өргөдөл, 1438 албан бичиг,  хариутай 
722 өргөдөл, 783 албан бичгийг хугацаанд шийдвэрлэж 126, өрөгөдөл, 134 
албан бичиг  хяналтанд бүртгэгдсэн байна.  Албан бичгийн 
шийдвэрлэлтийн түвшин 85.1 байна.  

Зарцуулсан 
хөрөнгө 

Хөрөнгө шаардагдахгүй  

Хүрсэн түвшин        Санхүүгийн ил тод байдлын самбарт 145, ХАСХОМ-3,  статистик 
мэдээг гаргаж, “Intranet”  программыг 21 албан хаагч хэрэглэж,  ашигласан 

http://darkhan.gazar.gov.mn/
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байна.  

Төсвийн шууд захирагчийн үнэлгээ Хангалттай, Хангалтгүй үнэлгээний аль нэгийг сонгоно уу. 

 

№ 3.2.1.2 Зорилтыг хэрэгжүүлэх арга хэмжээ, шалгуур үзүүлэлт, хүрэх түвшин 

Арга 
хэмжээний 
нэр, дугаар 

Гүйцэтгэлийн зорилтыг хэрэгжүүлэх 3.2.1.2: Мэдээллийн технологийн бодлогын хэрэгжилтийг 
зохион байгуулах, систем хөгжүүлэх, мэдээллийн сан бүрдүүлэх, статистик мэдээ гаргах, 
хэрэглэгчдийг мэдээллээр хангах 

Төлөвлөлтийн 
уялдаа:  

МУТХҮБ-2030-ын 2.1.4, Зорилт 7,  ЗГҮАХ-ийн 5.1.17  дахь заалт, Төрөөс 
мэдээлэл, харилцаа холбооны хөгжлийн талаар баримтлах бодлогын 3.9.3 
дахь заалт 

Төсвийн шууд захирагчийн үнэлгээ  

Гүйцэтгэлийн зорилт №3.2.1.-ийн үр дүн: Төрийн захиргааны болон хүний нөөцийн удирдлагын 
манлайллаар хангах  

№ 
Үр дүнгийн 
шалгуур 
үзүүлэлт  

Хэмжи
х нэгж 

Суурь түвшин Хүрэх түвшин / Хүрсэн түвшин / Үр дүнгийн үзүүлэлт 

Өмнөх улирал 
Хагас жилд Жилийн эцэст 

Төл. Гүй. Төл. Гүй. 

1. Гүйцэтгэлийн 
зорилтыг 
хэрэгжүүлэх 
3.2.1.1: 
Төрийн 
захиргааны 
болон хүний 
нөөцийн 
удирдлагын 
манлайллаа
р хангах 

 Хамт олныг 
удирдан 
зохион 
байгуулах, 
багаар 
ажиллах, 
өөрчлөлтийг 
хүлээж авах, 
оновчтой 
шийдвэр 
гаргах, ур 
чадвараа 
дээшлүүлэхэд  
21 албан 
хаагчдыг 
хамрууллаа. 

Хамт олныг 
удирдан 
зохион 
байгуулах, 
багаар 
ажиллах, 
өөрчлөлтийг 
хүлээж авах, 
оновчтой 
шийдвэр 
гаргах, ур 
чадвараа 
дээшлүүлэхэ
д 21 албан 
хаагчдыг 
хамруулсан 
байна. 

Хамт олныг 
удирдан 
зохион 
байгуулах, 
багаар 
ажиллах, 
өөрчлөлтийг 
хүлээж авах, 
оновчтой 
шийдвэр 
гаргах, ур 
чадвараа 
дээшлүүлэхэ
д 21 албан 
хаагчдыг 
хамруулсан. 

Хамт олныг 
удирдан 
зохион 
байгуулах, 
багаар 
ажиллах, 
өөрчлөлтийг 
хүлээж авах, 
оновчтой 
шийдвэр 
гаргах, ур 
чадвараа 
дээшлүүлэхэ
д 21 албан 
хаагчдыг 
хамруулсан 
байна. 

Хамт олныг 
удирдан 
зохион 
байгуулах, 
багаар 
ажиллах, 
өөрчлөлтийг 
хүлээж авах, 
оновчтой 
шийдвэр 
гаргах, ур 
чадвараа 
дээшлүүлэхэ
д 21 албан 
хаагчдыг 
хамруулсан. 

2. Гүйцэтгэлийн 
зорилтыг 
хэрэгжүүлэх 
3.2.1.2: 
Мэдээллийн 
технологийн 
бодлогын 
хэрэгжилтийг 
зохион 
байгуулах, 
систем 
хөгжүүлэх, 
мэдээллийн 
сан 
бүрдүүлэх, 
статистик 
мэдээ гаргах, 
хэрэглэгчдийг 
мэдээллээр 
хангах 

.....        Санхүүгийн 
ил тод байдлын 
Shilendans.gov.m
n сайт болон 
самбарт 145, 
ХАСХОМ-3, 
статистик мэдээг 
гаргаж, “Intranet”  
программыг 21 
албан хаагч 
хэрэглэж, 
хэвшиж байна 

Мэдээллийн 
технологийн 
бодлогын 
хэрэгжилтийг 
зохион 
байгуулах, 
систем 
хөгжүүлэх, 
мэдээллийн 
сан бүрдүүлэх, 
статистик 
мэдээ гаргах, 
хэрэглэгчдийг 
мэдээллээр 
хангасан 
байна 

       
Санхүүгийн ил 
тод байдлын 
самбарт 145, 
ХАСХОМ-3,  
статистик 
мэдээг гаргаж, 
“Intranet”  
программыг 21 
албан хаагч 
хэрэглэж, 
хэвшиж байна 

Мэдээллийн 
технологийн 
бодлогын 
хэрэгжилтийг 
зохион 
байгуулах, 
систем 
хөгжүүлэх, 
мэдээллийн 
сан бүрдүүлэх, 
статистик 
мэдээ гаргах, 
хэрэглэгчдийг 
мэдээллээр 
хангасан 
байна 

       
Санхүүгийн ил 
тод байдлын 
самбарт 145, 
ХАСХОМ-3,  
статистик 
мэдээг гаргаж, 
“Intranet”  
программыг 21 
албан хаагч 
хэрэглэж, 
хэвшиж байна 

 

 

 



Байгууллагын бүтэн жилийн гүйцэтгэлийн тайлан : Нэр: Газрын  харилцаа, барилга, хот байгуулалтын газар 

НИЙТЛЭГ ЧИГ ҮҮРЭГ №1. ХЭВЛЭЛ МЭДЭЭЛЭЛ 

Гүйцэтгэлийн зорилт №3.2.2. Хэвлэл мэдээлэл, олон нийттэй харилцах ажлыг зохион байгуулах 

№ 3.2.2.1 Зорилтыг хэрэгжүүлэх арга хэмжээ, шалгуур үзүүлэлт, хүрэх түвшин 

Арга 
хэмжээний 
нэр, дугаар 

Гүйцэтгэлийн зорилтыг хэрэгжүүлэх 3.2.2.1: Хэвлэл мэдээлэл, олон нийттэй харилцах ажлыг 
зохион байгуулах 

Төлөвлөлтийн 
уялдаа:  

МУТХҮБ-2030-ын 2.1.4, Зорилт 7,  ЗГҮАХ-ийн 5.1.17  дахь заалт, Төрөөс 
мэдээлэл, харилцаа холбооны хөгжлийн талаар баримтлах бодлогын 3.9.3 
дахь заалт 

Гүйцэтгэлийн 
шалгуур 
үзүүлэлт 

Хэрэгжих хугацаа Сар 1 / 7 2 / 8 3 / 9 4 / 10 5 / 11 6 / 12 

Шаардагдах 
хөрөнгө 

Хөрөнгө шаардагдахгүй  

Суурь түвшин Барилгын салбарын зөвлөгөөн, Бүх нийтээрээ мод тарих өдөр, Аялал 
жуулчлалын форум, Нээлттэй хаалгааны өдөрлөг, “Нээлттэй төр” онлайн 
шууд нэвтрүүлэг нийт 15 удаа хэвлэл мэдээлэл болон олон нийтэд 
харилцах ажлыг зохион байгуулсан 

Шалгуур үзүүлэлт Хэвлэл мэдээлэл, олон нийттэй харилцах ажлыг зохион байгуулах 

Хүрэх түвшин Хагас, бүтэн жилд: Хэвлэл мэдээлэл, олон нийттэй харилцах ажлыг 
зохион байгуулсан байна. 

Арга 
хэмжээний 
хэрэгжилт 

Хэрэгжилт 2019 онд сургалт, семинар, зөвлөгөөн 3, иргэд олон нийттэй 
хийсэн уулзалт 4, нээлттэй хаалганы өдөрлөг 4, бүх нийтээрээ мод тарих 
хавар намрын үндэсны хөтөлбөрийг 3 удаа, Газрын суурь үнэ 
өөрчлөгдсөнтэй холбоотой мэдээлэл 2  нийт 12 удаа зохион байгуулж 
аймгийн мэдээлэл технологийн алба болон орон нутгийн DBS, RGB, ЛХА, 
ТВ-12, NBS, улсын чанартай Монголын үндэсний телевиз, ТВ-5, Өлзий, 
Молор, ТВ-9 телевизүүдээр, FM-102.5, FM-104.5, FM-106.5, FM-107.5, 
Дарханы сонин хэвлэл мэдээллийн байгууллагатай жилийн гэрээ 
байгуулан сар бүр мэдээлэл өгч, сонинд нийтлүүлэн хамтран ажилласан. 
Нийт 421 иргэнд  /Нээлттэй хаалганы өдөрлөгт 135, уулзалтанд 89, 

сургалт зөвлөгөөнд 255, төрөөс газрын  салбарт баримтлах бодлого,  орон 
нутагт энэ чиглэлээр хийгдэж байгаа ажлуудыг сурталчлан таниулж 
ажилласан. 

Зарцуулсан 
хөрөнгө 

Хөрөнгө шаардагдахгүй  

Хүрсэн түвшин Нээлттэй хаалганы өдөрлөг, газрын төлбөр, татвар, үнэлгээний талаар  
“Нээлттэй төр” онлайн шууд нэвтрүүлэг нийт 9 удаа хэвлэл мэдээлэл 
болон олон нийтэд харилцах ажлыг зохион байгуулсан 

Төсвийн шууд захирагчийн үнэлгээ Хангалттай, Хангалтгүй үнэлгээний аль нэгийг сонгоно уу. 

 

№ 3.2.2.1 Зорилтыг хэрэгжүүлэх арга хэмжээ, шалгуур үзүүлэлт, хүрэх түвшин 

Арга 
хэмжээний 
нэр, дугаар 

Гүйцэтгэлийн зорилтыг хэрэгжүүлэх 3.2.2.1: Хэвлэл мэдээлэл, олон нийттэй харилцах ажлыг 
зохион байгуулах 

Төлөвлөлтийн 
уялдаа:  

МУТХҮБ-2030-ын 2.1.4, Зорилт 7,  ЗГҮАХ-ийн 5.1.17  дахь заалт, Төрөөс 
мэдээлэл, харилцаа холбооны хөгжлийн талаар баримтлах бодлогын 3.9.3 
дахь заалт 

Төсвийн шууд захирагчийн үнэлгээ Хангалттай, Хангалтгүй үнэлгээний аль нэгийг сонгоно уу. 

Гүйцэтгэлийн зорилт №3.2.1.-ийн үр дүн: Төрийн захиргааны болон хүний нөөцийн удирдлагын 
манлайллаар хангах  

№ 
Үр дүнгийн 
шалгуур 
үзүүлэлт  

Хэмжих 
нэгж 

Суурь түвшин Хүрэх түвшин / Хүрсэн түвшин / Үр дүнгийн үзүүлэлт 

Өмнөх улирал 
Хагас жилд Жилийн эцэст 

Төл. Гүй. Төл. Гүй. 

1. Гүйцэтгэлийн 
зорилтыг 
хэрэгжүүлэх 
3.2.2.1: 
Хэвлэл 
мэдээлэл, 
олон нийттэй 
харилцах 

        Санхүүгийн 
ил тод байдлын 
Shilendans.gov.mn 
сайт болон 
самбарт 145, 
ХАСХОМ-3, 
статистик мэдээг 
гаргаж, “Intranet”  

Мэдээллийн 
технологийн 
бодлогын 
хэрэгжилтийг 
зохион 
байгуулах, 
систем 
хөгжүүлэх, 

       
Санхүүгийн ил 
тод байдлын 
самбарт 145, 
ХАСХОМ-3,  
статистик 
мэдээг гаргаж, 
“Intranet”  

Мэдээллийн 
технологийн 
бодлогын 
хэрэгжилтийг 
зохион 
байгуулах, 
систем 
хөгжүүлэх, 

       
Санхүүгийн ил 
тод байдлын 
самбарт 145, 
ХАСХОМ-3,  
статистик 
мэдээг гаргаж, 
“Intranet”  
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ажлыг зохион 
байгуулах 

программыг 21 
албан хаагч 
хэрэглэж, хэвшиж 
байна 

мэдээллийн 
сан 
бүрдүүлэх, 
статистик 
мэдээ гаргах, 
хэрэглэгчдийг 
мэдээллээр 
хангасан 
байна 

программыг 
21 албан 
хаагч 
хэрэглэж, 
хэвшиж байна 

мэдээллийн 
сан бүрдүүлэх, 
статистик 
мэдээ гаргах, 
хэрэглэгчдийг 
мэдээллээр 
хангасан 
байна 

программыг 
21 албан 
хаагч 
хэрэглэж, 
хэвшиж байна 

 

НИЙТЛЭГ ЧИГ ҮҮРЭГ №3. ТӨСӨВ, САНХҮҮ, ЭДИЙН ЗАСАГ  

Гүйцэтгэлийн зорилт №3.2.3. Төсөв, санхүү, эдийн засаг, дотоод, гадаадын хөрөнгө оруулалтыг төлөвлөх, 

хэрэгжилтийг зохион байгуулах, зохицуулах 

№ 3.2.3.1 Зорилтыг хэрэгжүүлэх арга хэмжээ, шалгуур үзүүлэлт, хүрэх түвшин 

Арга 
хэмжээний 
нэр, дугаар 

Гүйцэтгэлийн зорилтыг хэрэгжүүлэх 3.2.3.1: Байгууллагын төсөв, санхүү 

Төлөвлөлтийн 
уялдаа:  

Аймгийн Засаг даргын 2017-2020 оны үйл ажиллагааны хөтөлбөрийн 7 
дугаар  зорилтын 7.1.2, 7.1.3; 

Гүйцэтгэлийн 
шалгуур 
үзүүлэлт 

Хэрэгжих хугацаа Сар 1 / 7 2 / 8 3 / 9 4 / 10 5 / 11 6 / 12 

Шаардагдах 
хөрөнгө 

Хөрөнгө шаардагдахгүй  

Суурь түвшин 2018 оны үйл ажиллагааны урсгал зардалд-263,1  мянган төгрөг 

 

Шалгуур үзүүлэлт Батлагдсан төсвийг зориулалтын дагуу зарцуулж, байгууллагын хэвийн 
үйл ажиллагааг хангах. 

Хүрэх түвшин Хагас, бүтэн жилд: Батлагдсан төсвийн дагуу байгууллагын хэвийн үйл 
ажиллагааг хангаж ажиллана 

Арга 
хэмжээний 
хэрэгжилт 

Хэрэгжилт Байгууллагын 2019 оны үйл ажиллагааны урсгал зардалд -281,1  мянган 
төгрөг 

Зарцуулсан 
хөрөнгө 

Хөрөнгө шаардагдахгүй  

Хүрсэн түвшин Байгууллагын 2019 оны үйл ажиллагааны урсгал зардалд 279,5 мянган 
төгрөг 

Төсвийн шууд захирагчийн үнэлгээ Хангалттай, Хангалтгүй үнэлгээний аль нэгийг сонгоно уу. 

 

№ 3.2.1.2 Зорилтыг хэрэгжүүлэх арга хэмжээ, шалгуур үзүүлэлт, хүрэх түвшин 

Арга 
хэмжээний 
нэр, дугаар 

Гүйцэтгэлийн зорилтыг хэрэгжүүлэх 3.2.3.1: Байгууллагын төсөв, санхүү 

Төлөвлөлтийн 
уялдаа:  

Аймгийн Засаг даргын 2017-2020 оны үйл ажиллагааны хөтөлбөрийн 7 
дугаар  зорилтын 7.1.2, 7.1.3; 

Төсвийн шууд захирагчийн үнэлгээ Хангалттай, Хангалтгүй үнэлгээний аль нэгийг сонгоно уу 

Гүйцэтгэлийн зорилт №3.2.3. Төсөв, санхүү, эдийн засаг, дотоод, гадаадын хөрөнгө оруулалтыг төлөвлөх, 

хэрэгжилтийг зохион байгуулах, зохицуулах 

№ 
Үр дүнгийн 
шалгуур 
үзүүлэлт  

Хэмжих 
нэгж 

Суурь түвшин Хүрэх түвшин / Хүрсэн түвшин / Үр дүнгийн үзүүлэлт 

Өмнөх улирал 
Хагас жилд Жилийн эцэст 

Төл. Гүй. Төл. Гүй. 

1. Гүйцэтгэлийн 
зорилтыг 
хэрэгжүүлэх 
3.2.3.1: 
Байгууллагын 
төсөв, санхүү 

 2018 оны үйл 
ажиллагааны 
урсгал 
зардалд-
263,1   

мянган 
төгрөг, 

. 

  Батлагдсан 
төсвийг 
зориулалтын 
дагуу 
зарцуулж, 
байгууллагын 
хэвийн үйл 
ажиллагааг 
хангах. 

Байгууллагын 
2019 оны үйл 
ажиллагааны 
урсгал зардалд 
279.5 мянган 
төгрөг, 

 



Байгууллагын бүтэн жилийн гүйцэтгэлийн тайлан : Нэр: Газрын  харилцаа, барилга, хот байгуулалтын газар 

НИЙТЛЭГ ЧИГ ҮҮРЭГ №5. ХЯНАЛТ-ШИНЖИЛГЭЭ, ҮНЭЛГЭЭ, ДОТООД АУДИТ 

Гүйцэтгэлийн зорилт №3.2.7. Хууль тогтоомж, бодлого, хөтөлбөр, төсөл, Засгийн газрын тогтоол 
шийдвэрийн хэрэгжилтэд хяналт-шинжилгээ хийх, үр дүнд нь үнэлгээ өгөх, дотоод аудит хийх, эрсдэлийн 
удирдлагаар хангах   

 

№ 3.2.4.1 Зорилтыг хэрэгжүүлэх арга хэмжээ, шалгуур үзүүлэлт, хүрэх түвшин 

Арга 
хэмжээний 
нэр, дугаар 

Гүйцэтгэлийн зорилтыг хэрэгжүүлэх 3.2.4.1: Хууль тогтоомж, бодлого, хөтөлбөр, төсөл, Засгийн 
газрын тогтоол шийдвэрийн хэрэгжилтэд хяналт-шинжилгээ хийх, үр дүнд нь үнэлгээ өгөх, 
дотоод аудит хийх, эрсдэлийн удирдлагаар хангах 

Төлөвлөлтийн 
уялдаа:  

Бодлогын  баримт  бичгийн хэрэгжилт, захиргааны 
байгууллагын үйл ажиллагаанд хяналт шинжилгээ, үнэлгээ хийх 
нийтлэг журам батлах тухай ЗГ-ын 2017 оны 89-р тогтоол, Засгийн 

газрын Хэрэг эрхлэх газрын даргын 2019 оны 47 тоот тушаалын 8 дугаар 
хавсралт Засгийн газрын Хэрэг эрхлэх газрын даргын 2019 оны 47 тоот 
тушаал 

Гүйцэтгэлийн 
шалгуур 
үзүүлэлт 

Хэрэгжих хугацаа Сар 1 / 7 2 / 8 3 / 9 4 / 10 5 / 11 6 / 12 

Шаардагдах 
хөрөнгө 

Хөрөнгө шаардагдахгүй  

Суурь түвшин Газрын үйл ажиллагаанд бодлогын баримт бичгийн хэрэгжилтийн үнэлгээ, 
байгууллагын чиг үүргийн үзүүлэлтийн үнэлгээ, байгууллагын нээлттэй 
байдлын үнэлгээний нийт 8 үзүүлэлтээр үнэлгээ хийгдэж нийт дүнгээр  
77,38 хувьтай үнэлэгдэж зөвлөмж гаргасан.  

Шалгуур үзүүлэлт 2018 оны үнэлгээнээс бууруулахгүй байх  

Хүрэх түвшин Хагас, бүтэн жилд: 2018 оны суурь түвшингээ бууруулахгүй  

Арга 
хэмжээний 
хэрэгжилт 

Хэрэгжилт Бодлогын  баримт  бичгийн хэрэгжилт, захиргааны 
байгууллагын үйл ажиллагаанд хяналт шинжилгээ, үнэлгээ хийх 
нийтлэг журам батлах тухай ЗГ-ын 2017 оны 89-р тогтоолыг дагуу 
2019 оны 08 дугаар сарын 20-ны өдрийн 2/1913 тоот зөвлөлмжийн 
хүрээнд  газрын үйл ажиллагаанд бодлогын баримт бичгийн хэрэгжилтийн 

үнэлгээ, байгууллагын чиг үүргийн үзүүлэлтийн үнэлгээ, байгууллагын 
нээлттэй байдлын үнэлгээний нийт 9 үзүүлэлтээр үнэлгээ хийгдэж нийт 
дүнгээр  93,5 хувьтай үнэлэгдэж зөвлөмж гаргасан.  

Зарцуулсан 
хөрөнгө 

Хөрөнгө шаардагдахгүй  

Хүрсэн түвшин 2019 онд байгууллагын ХШҮнэлгээгээр нийт 9 үзүүлэлтээр үнэлгээ 
хийгдэж нийт дүнгээр 93,5 хувьтай үнэлэгдэж зөвлөмж гаргасан. 

Төсвийн шууд захирагчийн үнэлгээ Хангалттай, Хангалтгүй үнэлгээний аль нэгийг сонгоно уу. 

 

№ 3.2.1.2 Зорилтыг хэрэгжүүлэх арга хэмжээ, шалгуур үзүүлэлт, хүрэх түвшин 

Арга 
хэмжээний 
нэр, дугаар 

Гүйцэтгэлийн зорилтыг хэрэгжүүлэх 3.2.4.1: Хууль тогтоомж, бодлого, хөтөлбөр, төсөл, Засгийн 
газрын тогтоол шийдвэрийн хэрэгжилтэд хяналт-шинжилгээ хийх, үр дүнд нь үнэлгээ өгөх, 
дотоод аудит хийх, эрсдэлийн удирдлагаар хангах 

Төлөвлөлтийн 
уялдаа:  

Бодлогын  баримт  бичгийн хэрэгжилт, захиргааны 
байгууллагын үйл ажиллагаанд хяналт шинжилгээ, үнэлгээ хийх 
нийтлэг журам батлах тухай ЗГ-ын 2017 оны 89-р тогтоол,  

Төсвийн шууд захирагчийн үнэлгээ Хангалттай, Хангалтгүй үнэлгээний аль нэгийг сонгоно уу 

Гүйцэтгэлийн зорилт №3.2.4. Хууль тогтоомж, бодлого, хөтөлбөр, төсөл, Засгийн газрын тогтоол 

шийдвэрийн хэрэгжилтэд хяналт-шинжилгээ хийх, үр дүнд нь үнэлгээ өгөх, дотоод аудит хийх, эрсдэлийн 

удирдлагаар хангах 

№ 
Үр дүнгийн 

шалгуур 
үзүүлэлт  

Хэмжих 
нэгж 

Суурь түвшин Хүрэх түвшин / Хүрсэн түвшин / Үр дүнгийн үзүүлэлт 

Өмнөх улирал 
Хагас жилд Жилийн эцэст 

Төл. Гүй. Төл. Гүй. 

1. Гүйцэтгэлийн 
зорилтыг 
хэрэгжүүлэх 
3.2.4.1: 
Хууль 
тогтоомж, 

 Байгаль 
орчин, 
газрын үйл 
ажиллагаанд 
бодлогын 
баримт 

2018 оны 
үнэлгээнээс 
бууруулахгүй 
байх  

2019 онд 
байгууллагын 
ХШҮнэлгээгээр 
нийт 9 
үзүүлэлтээр 
үнэлгээ 

2018 оны 
үнэлгээнээс 
бууруулахгүй 
байх  

2019 онд 
байгууллагын 
ХШҮнэлгээгээр 
нийт 9 
үзүүлэлтээр 
үнэлгээ 



Байгууллагын бүтэн жилийн гүйцэтгэлийн тайлан : Нэр: Газрын  харилцаа, барилга, хот байгуулалтын газар 

бодлого, 
хөтөлбөр, 
төсөл, 
Засгийн 
газрын 
тогтоол 
шийдвэрийн 
хэрэгжилтэд 
хяналт-
шинжилгээ 
хийх, үр дүнд 
нь үнэлгээ 
өгөх, дотоод 
аудит хийх, 
эрсдэлийн 
удирдлагаар 
хангах 

бичгийн 
хэрэгжилтийн 
үнэлгээ, 
байгууллагын 
чиг үүргийн 
үзүүлэлтийн 
үнэлгээ, 
байгууллагын 
нээлттэй 
байдлын 
үнэлгээний 
нийт 8 
үзүүлэлтээр 
үнэлгээ 
хийгдэж нийт 
дүнгээр 77,38 
хувьтай 
үнэлэгдэж 
зөвлөмж 
гаргасан.  

хийгдэж нийт 
дүнгээр 93,5 
хувьтай 
үнэлэгдэж 
зөвлөмж 
гаргасан. 

хийгдэж нийт 
дүнгээр 93,5 
хувьтай 
үнэлэгдэж 
зөвлөмж 
гаргасан. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Байгууллагын бүтэн жилийн гүйцэтгэлийн тайлан : Нэр: Газрын  харилцаа, барилга, хот байгуулалтын газар 

 

ДӨРӨВДҮГЭЭР ХЭСЭГ. БАЙГУУЛЛАГЫН ГҮЙЦЭТГЭЛИЙН 

ТАЙЛАНГИЙН ХАВСРАЛТ 

№ Тайлангийн хавсралт 

Хавсралт 
№1. 

ГАЗРЫН ХАРИЛЦАА, БАРИЛГА, ХОТ БАЙГУУЛАЛТЫН ГАЗРЫН 
АЛБАН ХААГЧДЫН 2019 ОНЫ СУРГАЛТЫН ТӨЛӨВЛӨГӨӨНИЙ 

ХЭРЭГЖИЛТИЙН ТАЙЛАН 

Д/д 
Сургалтын 
чиглэл  

Хийгдсэн 
Хугацаа 

Хэрэгжилтийн үр дүн 

1 

Хууль сурталчлах 
ажлын хүрээнд 
хийх Төрийн 
албаны шинэ 
хууль болон 
дүрэм журмуудын 
сургалтыг зохион 
байгуулах 

1-12 сард 

Аймгийн ЗДТГ-ын Хууль зүйн хэлтэс, Төрийн албаны 
Салбар зөвлөл, Цагдаагийн газар, Татварын газар, 
Удирдлагын академи, ГЗБГЗЗГ-аас  тус 
байгууллагын албан хаагчдад шинээр батлагдсан 
Төрийн албаны тухай хууль, түүнийг дагалдан 
гарсан дараах журмуудаар  Төрийн жинхэнэ албан 
хаагчийн гүйцэтгэлийн төлөвлөгөө боловсруулах 
журам, ажлын гүйцэтгэл, үр дүнг, мэргэжлийн 
түвшинг үнэлэх журам, Төрийн захиргааны албан 
тушаалын зэрэг дэв, түүний нэмэгдэл олгох журам, 
төрийн албан тушаалын тодорхойлолт 
боловсруулах журам, төрийн захиргааны болон 
үйчилгээний албан хаагчид төрийн алба хаасан 
хугацааны нэмэгдэл олгох журам, төрийн албан 
хаагчийн хувийн хэрэг хөтлөх журам,  зэргээр 22 
албан хаагчид эрх зүйн мэдлэгээ   дээшлүүлж үйл 
ажиллагаандаа хэрэгжүүлж ажиллаа.  
Хэрэгжилт 100 хувь 

 
 
2 

 
Гамшгаас 
хамгаалах 
“Нүүлгэн 
шилжүүлэлт” 
Мэргэжлийн 
ангийн онол, 
практикт 
хэрэгжүүлэх нь 
сургалтыг зохион 
байгуулах 

 
2-4 сард 

Аймгийн Онцгой байдлын газар, ГХБХБГазрын 
Мэргэжлийн ангийн дарга С.Ундрах нар хамтран  
гамшгийн төлөвлөгөөг боловсруулж батлуулсан, 
“Нүүлгэн шилжүүлэлт”-ийн мэргэжлийн ангийн 
талаарх сургалтыг зохион байгуулсан,  “Нээлттэй 
хаалганы өдөрлөг”-ийн үеэр болзошгүй аюулт 
үзэгдэл, техникийн холбогдолтой ослоос урьдчилан 
сэргийлэх, аврах болон хор уршгийг арилгахад иргэд 
болон олон нийтийн оролцоо чухал гэдгийг нийтэд 
сурталчилан таниулсан, мөн байгууллагын 
мэргэжилтнүүдийг  чадахижуулж дадлага сургалтанд 
22 албан хаагчдын бэлэн байдлыг хангуулсан. 
Хэрэгжилт 100 хувь 

 
 
3 

Газрын кадастрын 
мэдээллийн 
сангийн Лэнд 
менежер2 
програмыг 
сумдын 
даамлуудад 
нэвтрүүлэх 
сургалтыг зохион 
байгуулах  

 
 
 10 сард 

ГЗБГЗЗГ-ын кадастрын хэлтсээс зохион байгуулсан 
Лэнд менежер2 программын сургалтанд 
байгууллагас  эрх авах сургалтанд  Дархан сумын 
газрын даамал Э.Гүрханд, Шарын гол сумын газрын 
даамал Д.Ганцэцэг нар  шалгалтанд орж эрхийг 
гэрчилгээгээ авсан, ажлын байран дээр сургалтыг 
Кадастын мэргэжилтэн Д.Батчулуун ахлан 
программын талаарх чиглэл зааврыг өгч шинээр 
томилогдсон  2 албан хаагчдыг чадавхижуулсан.  
 
Хэрэгжилт 100 хувь  

4  
Жендэрийн тэгш 

 
3,11 сард 

Аймгийн Нийгмийн бодлогын хэлтэс,  Хүний эрхийн 
үндэсний комиссын  Дархан салбар дахь төлөөлөгч, 



Байгууллагын бүтэн жилийн гүйцэтгэлийн тайлан : Нэр: Газрын  харилцаа, барилга, хот байгуулалтын газар 

байдлыг хангах 
сургалтын зохион 
байгуулах 

Цагдаагийн газраас тухайн чиглэлээр хууль эрх 
зүйн, практик болон онолын талаарх чиглэлээр  
байгууллагын албан хаагчдын жендэрийн талаар 
мэдлэгийг дээшлүүлсэн. Салбарын болон аймгийн 
жендэрийн 2019 оны төлөвлөгөөтэй уялдуулан 
Байгууллагын жендэрийн эрх тэгш байдлыг хангах 
2019 оны жилийн төлөвлөгөөг батлуулан үйл 
ажиллагаагаа хэрэгжүүлсэн. “Цагаан тууз”-ны аяныг 
11 дүгээр сарын 25-наас  12 дугаар сарын 10 хүртэл 
16 хоногийн Жендэрт суурилсан хүчирхийлэлтэй 
тэмцэх уриан дор “ Эерэг бол Гое, Харилцаа, 
хандлага, үйлдэл” дэмжиж байгууллагаараа энгэртээ 
цагаан туузыг зүүсэн.  
Хэрэгжилт 100 хувь 

 
5 

 
Захиргааны 
ерөнхий хуулийн 
тухай сургалт 

 
4,10 сард 

 Захиргааны ерөнхий хуулийн талаарх мэдлэгийн 
ГХБХБГ-ын Захиргаа, хуулийн асуудал хариуцсан 
мэргэжилэн Б.Золбаясах  нь байгууллагын нийт 18 
албан хаагчдад дотоод сургалтаар зохион байгуулж 
энэ талаарх албан хаагчдад газрын тухай хуулийг 
хэрэгжүүлэхтэй холбогдуулах Захиргааны ерөнхий 
хуулийн 25,26,27,28 дугаар зүйлийн  “Сонсох 
ажиллагаа”-ны талаарх хуулийн зүйл заалтыг хэрхэн 
хэрэгжүүлэх, шүүхийн шатанд ямар нэг хэлбэрээр 
нотлох баримт болдог талаарх баримт бичгийн 
бүрдлийг бүрэн хангалттай хуулийн дагуу хийж 
байхыг зааж хуулийн мэдлэгийг нэмэгдүүллээ. 
Хэрэгжилт 100 хувь.  

 
6 

Зөрчлийн тухай 
хуулийн сургалт 

12 сард  Цагдаагийн газар, Прокурорын газар, ГХБХБГ-ын 
Захиргаа,хуулийн асуудал хариуцсан мэргэжилтэн 
Б.Золбаясах нар хамтран Зөрчлийн тухай сургалтыг 
зохион байгуулахаар албан бичиг хүргүүлсэн боловч  
сургалтын төлөвлөсөн хугацаандаа хийгдээгүй. 
Зөрчлийн тухай  хуулийн талаарх ерөнхий 
мэдээллийг хүргэсэн.  
Хэрэгжилт 70 хувь 

 
 
7 

Цахим татварын 
системын 
мэдээлэл  

   4, 10 
сард  

ГЗБГЗЗГ-аас аймгуудын Газрын татвар, төлбөр, 
үнэлгээ хариуцсан мэргэжилтэнгүүдэд Цахимт 
татварын чиглэлээр 2 удаа сургалтын хийсэн,  
Татварын хэлтэстэй хамтран  Ц.Чулуунцэцэг Цахим 
татвар төлөлтийн талаарх сургалтыг 4 газрын 
даамлууд болон нягтлан бодогч, газар зохион 
байгуулалт төлөвлөлтийн асуудал хариуцсан 
мэргэжилтэн, кадастрын мэргэжилтэн, газрын 
удидлагын хэлстийн дарга  нарыг оролцуулж  
хамруулан дотоод сургалтыг  зохион байгуулсан.  
Хэрэгжилт 100 хувь 

 
8 

 
Архив, албан 
албан хэрэг 
хөтлөлтйн сургалт 

 
 
10 сард 

ГЗБГЗЗГ-аас зохион байгуулсан ОХУ-ын Буриад 
улсад хэрэгжиж буй эрх зүйн баримт бичгийн 
зохицуулалт, арга зүйн талаар  дадлага  сургалтанд 
Дорнод Сибирийн Удирдлага технологийн их 
сургуульд албан хэрэг хөтлөлтийн цахим тогтолцоо,   
архивын чиглэлэр    Архив, бичиг хэргийн эрхлэгч 
Ц.Цэнд-Аюуш оролцож энэ талаарх  байгууллагын 
албан хаагчдын архив, албан хэрэг хөтлөлтийн 
мэдлэг дээшлүүлж сургалт хийсэн.  
Хэрэгжилт 100 хувь. 

 
 
9 

 
Газар зүйн 
мэдээллийн 
систем ArcGIS 
програмын 
хэрэглээ  сургалт 

 
 
6-9 сард 

Суурь судалгаа мониторинг хариуцсан мэргэжилтэн  
Ч.Анхбаяр  Газар зүйн мэдээллийн систем ArcGIS 
програмын хэрэглээний   сургалтыг газрын 
удирдлагын хэлтэст  шинээр орсон 2 албан хаагчдад 
дотоод сургалтыг хийсэн.  
Хэрэгжилт 100 хувь. 

   Газрын удирдлагын хэлтсийн дарга Г.Нямдорж нь 



Байгууллагын бүтэн жилийн гүйцэтгэлийн тайлан : Нэр: Газрын  харилцаа, барилга, хот байгуулалтын газар 

 
 
10 

Сумдын 
даамлуудад 
тухайн жилийн 
ГЗБ төлөвлөгөө 
боловсруулах 
сургалтыг зохион 
байгуулах 

 
 
 11 сард 

Газар зохион байгуулалт, төлөвлөлт,өмчлөл 
хариуцсан мэргэжилтэн Б.Баярмаа Орхон сумын 
газрын даамал Ч.Үүрийнтуяа, Хонгор сумын газрын 
даамал Ц.Базарсад, Шарын гал, Дархан сумдын 
газрын даамал Э.Гүрханд нарт тухайн жилийн ГЗБ-
ын төлөвлөгөө боловсруулах талаар дотоод 
сургалтыг зохион байгуулсан 
Хэрэгжилт 100 хувь. 

 
 
11 

Мэдээлэл 
технологийн 
чиглэл, монголын 
түүх  

11,7 сард  Мэдээллийн технологийн аюулгүй байдлаар талаар 
мэдээллийн нууцлал, түүнийг хэрхэн хийх, 
хамгаалах, вирусын хэрхэн тархадаг зэргээр 
ГХБХБГ-ын Мэдээллийн технологийн мэргэжилтэн 
Э.Түмэнжаргал дотоод сургалтыг хийж 17 албан 
хаагчдын мэдээллийн аюулгүй байдлын мэдлэгийг 
нэмэгдүүлсэн.  Монголын түүхийн сэдвээр бүрэн 
хэмжээний сургалт хийхдээгүй. 
Хэрэгжилт 85 хувь  

 
 
12 

 
 
Газрын цахим 
биржийн зайн 
сургалт 

 
 
6 сард 

ГХБХБГ-ын Газрын татвар, төлбөр, үнэлгээ 
хариуцсан мэргэжилтэн Ц.Чулуунцэцэг нь Орхон, 
Хонгор, Дархан, Шарын гол сумдын даамлуудын 
газрын цахим биржийн програмтай ажиллах  
мэдлэгийг  дээшлүүлсэн сургалтыг зохион 
байгуулсан. 
Хэрэгжилт 100 хувь 

 
 
13 

Байгууллагын 
удирдлагын цогц 
систем АВЕЛ 
системийг үйл 
ажиллагаандаа 
ашиглаж, 
хэвшүүлэх 

 
 
 
3-12 сард 

Аймгийн Мэдээллийн технологийн Алба, ГХБХБГ-ын 
Суурь судалгаа газрын мониторингын асуудал 
хариуцсан мэргэжилтэн Ч.Анхбаяр нь шинээр орсон  
Дархан сумын газрын даамал Э.Гүрханд, Шарын гол 
сумын газрын даамал Д.Ганцэцэг, бусад албан хаагч 
нарт  АВЕЛ системийг бүрэн эзэмшиж, өдөр тутам 
ашиглаж хэвшүүлж байна. 
Хэрэгжилт 100 хувь 

 
14 

Хот, суурин газрыг 
дахин хөгжүүлэх  
чиглэлийн 
 сургалт 

 
10 сард 

Барилга хөгжлийн төвөөс  Монгол улсын ЗГ- ын 2018 
онд батлагдсан “Үйлдвэржилт 21:100” үндэсний 
хөтөлбөрийн хүрээнд барилгын талаар БНХАУ-ын 
Гуан Жоу хотод зохион байгуулагдсан Олон улсын 
“КАНТОН-ФЕЙР” 126 дахь үзэсгэлэн яармагт 
ГХБХБГ-ын  Барилга, хот байгуулалтын хэлтсийн 
Барилгын материал үйлдвэрлэл, лабораторийн 
хариуцсан мэргэжилтэн  Б.Мөнгөнтогос нь 7 хоног 
хугацаатай хамрагдсан, энэ талаарх шинэ санаа, 
дэвшилтэт техник технологи, сурсан мэдсэн 
мэдээллээ албан хаагчдад хүргэж  хөгжлийн 
талаарх мэдлэгийг дээшлүүлсэн. 
Хэрэгжилт 100 хувь 

  
Газар зохион 
байгуулалт, Газар 
өмчлөлийн 
асуудлаар албан 
хаагчдад болон 
багийн Засаг 
дарга нарт 
сургалт зохион 
байгуулах 

 
 
6,11 сард 

 
Газар зохион байгуулалт, газар өмчлөл, газрын 
төлбөр, татвар, үнэлгээний талаарх сургалтыг 
аймгийн Залуучууд театрын дугуй танхимд ААН, 
Иргэд, багийн ЗДарга нарт 2, дүгээр сард ГХБХБГ-
аас зохион байгуулсан, мөн байгууллага дээрээ 
аймгийн ЗДарга, Татаврын хэлтэс, Аймгийн Санхүү 
хэлтэс нарт газрын төлбөр, татвар, газрын дуудлага 
худалдаа, төсөл сонгон шалгаруулалтын талаарх  
сургалт, үйл ажиллагааны тайланг  Газрын төлбөр, 
татвар, үнэлгээ хариуцсан мэргэжилтэн 
Ц.Чулуунцэцэг зохион байгуулсан. 
 Хэрэгжилт 100 хувь  

 
 
16 

Барилга 
салбарын 
хөдөлмөрийн 
аюулгүй байдал, 
эрүүл ахуйн тухай 

 
9 сард 

Барилгын  хариуцсан мэргэжилтэн С.Ундрах  
Барилгын салбарын хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, 
эрүүл ахуй мэдлэгээ дээшлүүлж , Зөвлөх 
инженерийн сургалтанд хамрагдсан.  Байгууллагын 
15 албан хаагчдад хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, 



Байгууллагын бүтэн жилийн гүйцэтгэлийн тайлан : Нэр: Газрын  харилцаа, барилга, хот байгуулалтын газар 

сургалт эрүүл ахуйн тухай хуулийн мэдлэг, шинээр 
хэрэгжүүлж буй норм стандарт, дүрмийн 
хэрэгжүүлэх талаар сургалтыг  зохион байгуулсан.  
Хэрэгжилт 90 хувь 

 
17 

Сумдын 
мэргэжилтнүүдийн 
газрын кадастрын 
үйл ажиллагааны 
заавар, дүрэм, 
журам, норм 
стандартын 
талаар сургалт 
зохион байгуулах 

 
 
7-9 сард 

 
ГХБХБГ-ын Кадастрын мэргэжилтэн Д.Батчулуун нь 
ГЗБГЗЗГ-аас зохион байгуулсан бүсчилсэн 
сургалтанд хамрагдсан, энэ чиглэлээр Дархан-Уул 
аймгийн 4 сумдын газрын даамлуудад газрын 
кадасрын мэдээллийг хүргэж Лэнд менежер 
программд оруулах болон бүртгэл хийх дадлага 
хийлгүүлж, вэб хувилбарлуу шилжиж байгаатай 
холбогдуулан  сумдын даамлуудын газрын 
мэдээллийг  цахимжуулах талаарх мэдлэгийг 
дээшлүүлсэн.  
Хэрэгжилт 100 хувь 

 
Нийт дүн  

 
Хэрэгжилт 97 хувь 
 

 

Хавсралт 
№2. 

ГАЗРЫН ХАРИЛЦАА, БАРИЛГА, ХОТ БАЙГУУЛАЛТЫН ГАЗРААС ТӨРИЙН АЛБАН 
ХААГЧДЫН НИЙГМИЙН БАТАЛГААГ ХАНГАХ ХӨТӨЛБӨРИЙН ХҮРЭЭНД 2019 ОНЫ 

ТӨЛӨВЛӨГӨӨНИЙ ХЭРЭГЖИЛТИЙН ТАЙЛАН 

Д/д Сургалтын нэр Хугацаа Хэрэгжилтийн үр дүн 

1 

Юнител групптэй 
хамтран нийт албан 
хаагчид хоорондоо 
хөнгөлөлттэй үнээр ярих 
албаны дугаар олгох, 
ашиглах 

1-12 
дугаар 
сард 

  
Юнител групптэй хамтран ажиллаж, газрын 
болон барилгын  салбар байгууллагуудтай 
харилцан үйл ажиллагаандаа тогтмол 
ашиглаж байна Байгууллагын албан 
хэрэгцээндээ нэвтрүүлэн ашиглаж, хөнгөлөлт, 
урамшууллыг авсан. 
Хэрэгжилт 100 хувь  

 
 
2 

Өрх толгойлсон эмэгтэй 
/эрэгтэй/ болон 
амьдралын баталгаажих 
түвшнээс доогуур  
амьдралтай ажилтан, 
албан хаагчдад тусламж 
үзүүлэх 

 
Жилдээ  

Байгууллагын  хүний нөөцийн судалгааг 
гаргаж, Хөдөлмөр халамж үйлчилгээний 
газраас  амьжиргааны түвшинг 
тодорхойлуулж, амьжиргааны түвшин доогуур 
гэр хороололд гал түлдэг  амьдралтай төрийн 
үйлчилгээний  албан хаагч Х.Ролжинжавт  
халамжийн тухай хуулийн дагуу байгууллагын 
дотоод журмаар Газрын даргын тушаалаар  
өвлийн цагт түлээ нүүрсний авахад нь 
зориулж нэг удаагийн 100000 төгрөгийн 
мөнгөн тусламжийг  үзүүлсэн.  
Хэрэгжилт 100 хувь  

 
 
3 

Ажилтан, албан 
хаагчдад цалингийн 
зээл авахад нь дэмжлэг 
үзүүлэх  

 
 
 Жилдээ  

Хэрэглээний болон ипотекийн зээлэнд  
Шаардлагатай цалингийн  зээл авахад нь 
байгууллагын зүгээс Хаан банктай байгуулсан 
гэрээг шинэчлэн хүүгийн хөнгөлөлт зэргээр 
ажилчдадаа дэмжлэг үзүүлсэн. 
Хэрэгжилт 100 хувь 

 
 
4 

 
Гавьяаны амралтаа 
авсан салбарын 
ахмадуудаа Цагаан сар 
болон салбарын ойн 
арга хэмжээнд 
хүндэтгэл үзүүлэх, 
гарын бэлэг олгох 

 
2, 5 
дугаар 
сард 

 
2017, 2018 онд байгууллагаас өндөр насны 
тэтгэвэрт гарсан  2 ахмадад 2 дугаар сард 
хүндэтгэл үзүүлсэн газрын салбарын 65 жил, 
барилгын салбарын 93 жилийн ойн арга 
хэмжээнд Газрын дарга Д.Ганбаяр одоо 
ажиллаж байгаа болон тэтгэвэрт гарсан 
ахмадуудаа хүлээн авч хүндэтгэл үзүүлсэн.  
Хэрэгжилт 100 хувь 

 
5 

Албан хаагчдад хоол, 
унааны мөнгийг зохих 
хувиар тооцож олгох  

 
Сар бүр 

Албан хаагчдад хоол, унааны мөнгийг сар 
Нягтлан бодогч Б.Мөнхзул олгосон. Цагийн 
бүртгэлийн дагуу цалингийн хуулгыг тогтмол 
гарын үсэг зуруулж баталгаажуулж 
ажилласан. Нийт 18 албан хаагчдад хоол 



Байгууллагын бүтэн жилийн гүйцэтгэлийн тайлан : Нэр: Газрын  харилцаа, барилга, хот байгуулалтын газар 

унааны мөнгийг 1-12 сарын хугацаанд 
олгосон. 
Хэрэгжилт 100 хувь  

 
 
6 

Ажлын байрны 
хөдөлмөрийн нөхцлийг 
сайжруулах, аюулгүй 
байдал, эрүүл ахуйн 
стандартын шаардлагыг 
хангуулах ажлыг зохион 
байгуулах  

 
 
3 дугаар  
улирал 

 Ажлын байрны хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, 
стандарт сайжран албан хаагчдын энэ 
талаарх мэдлэг дээшлүүлсэн сургалтыг 
Барилгын асуудал хариуцсан мэргэжилтэн 
С.Ундрах зохион байгууллаа. Байгууллагын 
хэвийн үйл ажиллгааг хангахад гэрэлтүүлгийг 
сайжруулах үүднээс гадна 6, дотор 24 гэрлийг 
шинээр сольж тавьсан. Өвлийн улиралд 
дулаан алдалтыг багасгах үүднээс цонх, 
хаалга, болон халтиргаа гулгаанаас 
урьдчилан сэргийлэх үүднээс үүдний шалавч 
дулаалгын материал зэргийг шинээр авсан. 
Хэрэгжилт 100 хувь 

 
 
7 

 Ажиллах нөхцөл болон 
орчинг цэвэр байлгах, 
өрөө тасалгааны эмх 
цэгц, хүртээмж албан 
хаагчдын болон 
үйлчлүүлэгчийн сэтгэл 
ханамжтай байдлыг 
нэмэгдүүлэх  

 
 
Жилдээ  

Ажиллах орчин цэвэр, өрөө тасалгааны эмх 
цэгц сайжирсан, албан хаагчид болон 
үйлчлүүлэгчийн сэтгэл ханамж дээшилсэн.  
Үйлчлэгч  Х.Ролжинжав, бусад албан хаагчид 
хамтран оролцож ажлын байрны эмх цэгц 
болон үйлчлүүлэгчийн сэтгэл ханамжийн 
судалгааг гаргуулан авсан. Судалгаагаар 
албан хаагчид байгууллагын эрхэм зорилго, 
алсын хараагаа илүү сайн ойлгож ажиллах 
шаардлагатай байна.  Энэхүү судалгааны 
тайланг аймгийн ЗДТГ-т хүргүүлсэн.  
 Хэрэгжилт 100 хувь  

 
8 

Жилийн эцсийн ажлын 
үр дүнгээр, тэмдэглэлт 
ойн баяр ёслолын үеэр 
тэргүүний ажилчдыг 
шагнаж урамшуулхаар 
тодорхойлж, холбогдох 
газар уламжилж 
шийдвэрлүүлэх   

 
 
Жилдээ  

2019 онд Тэргүүлэн ажилласан албан 
хаагчдаа шагнаж урамшуулсан.Барилгын 
хэлтсийн дарга Х.Олонбаяр төрийн дээд 
шагнал “Алтан гадас” одонгоор, Геодези зураг 
зүй хариуцсан мэргэжилтэн Б.Мөнхчулуун нь 
төрийн дээд шагнал “Алтан гадас” одонгоор, 
Газрын удирдлагын хэлтсийн дарга 
Г.Нямдорж нь “Хөдөлмөрийн хүндэт медаль”-
аар, байгууллагын  “Шилдэг мэргэжилтэн”-ээр 
Дэд бүтэц, инженерийн асуудал хариуцсан 
мэргэжилтэн Б.Төмөр,  “Шилдэг мэргэжилтэн”-
ээр Газрын төлбөр, татвар, үнэлгээ хариуцсан 
мэргэжилтэн Ц.Чулуунцэцэг,  “Шилдэг 
даамал”-аар Хонгор сумын газрын даамал 
Ц.Базарсад, Дархан-Уул аймгийн 
“Найрамдлын дархан” тэмдэгээр Нягтлан 
бодогч Б.Мөнхзулыг,  Байгууллагын зорилго 
болон аймгийн Засаг даргатай байгуулсан 
гэрээний дагуу  газрын төлбөр, татварыг  
аймгийн төлөвлөгөөнд тусгасан дүнгээс 
давуулан биелүүлсэн тул нийт албан хаагчдаа 
1 сарын цалингаар урамшуулсан.  
Хэрэгжилт 100 хувь 
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Ээлжийн амралтыг 
газрын даргын баталсан 
хуваарийн дагуу албан 
хаагчдад биеэр 
эдлүүлэх  

 
 
Жилдээ  

Албан хаагчид газрын даргын баталсан 
хуваарийн дагуу 22 албан хаагчид ээлжийн 
амралтаа биеэр эдэлсэн. 2019 оны  04-12 
сарын хооронд бүгд амарсан.  
Хэрэгжилт 100 хувь 

 
 
10 

 
Албан ажлын зайлшгүй 
шаардлагыг үндэслэн  
унаагаар үйлчлэх  

 
 
 Жилдээ  

 
Албаны унааг албан шаардлагын дагуу 
ашигласан. Байгууллагын унаа нь ашиглалтын 
хугацаа дуусч байгаа тул урсгал зардлуудыг 
тогтмол хийж даргын албан хэрэгцээнд 
зориулан ашигладаг. Албаны унааг 2020 он 
гараад солих шаардлагатай байна.  
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Албан хаагчдын мэдлэг 
ур чадварыг 
дээшлүүлэх, давтан 
сургах, дотоод гадаадад 
сургалтанд хамрагдахад 
нь дэмжлэг үзүүлэх  

  
Жилдээ   

Мэдлэг ур чадвараа нэмэгдүүлхээр гадаадад 
сургалтанд 2 албан хаагч ГЗБГЗЗГ-аас ОХУ-д,  
Барилга хөгжлийн төвөөс БНХАУ-д , ГЗБГЗЗГ-
аас байгууллагын удирдлага ИБНВУ-буюу 
английн Лондон хотод сургалтанд  хамрагсан.  
Дотоод сургалтын төлөвлөгөөний дагуу 
ГЗБГЗЗГ-аас зохион байгуулсан салбарын 
чиглэлүүдээр бүх албан хаагчид мэргэшүүлэх 
болон ур чадварын сургалтанд хамрагдсан, 
дагалдах томилолтыг олгож  дэмжлэг 
үзүүлсэн байна.  

Эрүүл мэнд, спортын чиглэлээр хийх ажил  
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Албан хаагчдын чөлөөт 
цагийг зөв боловсон 
өнгөрүүлэх зорилгоор 
хуваарийн дагуу заалант 
тоглох, багаар ажиллах 
чадвар нэмэгдэх 
/волейболын секцийг 
хичээллүүлэх/ 

 
Жилдээ  

 
Албан хаагчдын чөлөөт цагийг зөв боловсон 
өнгөрүүлэн 7 хоног бүрийн Мягмар гаригт 
албан хаагчид орой 18 цагт Хүмүүнлэгийн 
ухааны их сургуулийн спорт зааланд тогтмол 
Волейболоор хичээллэсэн. 
 
Хэрэгжилт 100 хувь 
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Салбарын баярыг угтан 
дээд газар болон  бусад 
аймгийн  хамт олны 
дунд зохион 
байгуулагдах уралдаан 
тэмцээнүүдэд идэвхитэй 
оролцох 

 
5 дугаар 
сард  

Урлаг, спортын баг зохион байгуулсан,  
Байгууллагын бүх албан хаагчдын дунд 
зохион байгуулагдах уралдаан тэмцээнүүдэд 
албан хаагчид идэвхитэй оролцсон.  
бие бялдар, эрүүл хамт олон болж,  багаар 
ажиллах чадварыг  дээшлүүлсэн, аймгаас 
болон салбарын ойн арга хэмжээгээр албан 
хаагчдаа тогтмол оруулдаг,  газрын салбарын 
65 жилийн ойн арга хэмжээгээр спортоор 
волейболын төрлөөр шилдэг тамирчнаар 
нягтлан бодогч Б.Мөнхзул шалгарсан, аймгийн 
агентлагууд болон санхүүчдын баяраар 
зохион байгуулагдсан спортын арга хэмжээнд 
волейболын төрлөөр тэргүүн байр эзэлсэн 
амжилтууд гаргасан.  
Хэрэгжилт 100 хувь 

 
15 

Амралт чөлөөт цагаараа 
байгууллагаараа явган 
аялал зохион байгуулж   
/Цэвэр агаар - Эрүүл 
мэнд/   

 
Тухайн 
улирал 

Байгууллагаараа зун цагт монголын баруун 
аймгуудаар туршлага солилцох замаар 
байгалийн сайхан шинэ газар нутагтай 
танилцуулж,  монгол болон дэлхийд алдартай  
Баян-Өлгий аймгийн  цэнгэл суманд байрлах 
АЛТАЙ ТАВАН БОГД хайрхан, Говь-Алтай, 
Ховд, Завхан, Увс, Арханхангай, Өвөрхангай 
аймгуудын ГХБХБГ-ын албан хаагчидтай 
уулзаж, бие биенээсээ харилцан суралцсан, 
амралтыг хослуулсан арга хэмжээнүүдийг 
зохион байгуулсан.  
Хэрэгжилт 100 хувь  
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Байгууллагын “Цасны 
баяр”-ыг зохион 
байгуулах  

12-02 
дугаар 
сард 

“Цасны баяр”-ын үйл ажиллагаа өвлийн 
улиралд аймгийн ЗДТГ-аас зохион 
байгуулагдана, Газрын  албаны бүх албан 
хаагчид хамрагдан оролцоно. Одоогоор 
аймгаас хөтөлбөр арга хэмжээний төлөвлөгөө 
батлагдаж ирээгүй байна.  
Хэрэгжилт гараагүй. /Хугацаа болоогүй/ 
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Албан хаагчдыг 
урьдчилан сэргийлэх 
талаар эрүүл мэндийн 
үзлэг хамруулах  

 
11 дүгээр 
сард 

2018 онд байгууллагын албан хаагч, 
ажилтнууд Эрүүл мэндийн үзлэгт хамрагдсан,  
2019 онд аймгийн эрүүл мэндийн газраас 
дахин энэхүү аяныг зохион байгуулан 
төлөвлөгөө гараагүй тул хамруулаагүй 
Хэрэгжилт гараагүй   
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нийт  

 
Хэрэгжилт 98 хувь 
 

 

Хавсралт 
№3. 

 
ТӨСВИЙН ЗАРЛАГЫН ГҮЙЦЭТГЭЛ 

 

№ Ангилал Төлөвлөгөө гүйцэтгэл зөрүү хувь 

1 Цалин хөлс болон 

нэмэгдэл урамшуулал 
210,109,500 209,572,185 537,315 99,7% 

1 Үндсэн цалин 149,979,600 158,030,914 (8,051,314) 100% 

2 Нэмэгдэл 45,286,500 13,792,899 31,493,601 84,9% 

3 Унаа хоолны хөнгөлөлт 5,535,400 9,345,580 (3,810,180) 80,2% 

4 Гэрээт ажлын цалин 9,308,000 28,402,792 (19,094,792) 96,9% 

2 Ажил олгогчоос нийгмийн 

даатгалд төлөх шимтгэл 
27,562,700 27,042,094 537,794 97,1% 

5 Нийгмийн даатгалын 

шимтгэл 
27,562,700 27,042,094 537,794 97,1% 

3 Байр ашиглалттай 

холбоотой тогтмол зардал 
9,873,000 9,281,397 163,653 99,9% 

6 Гэрэл цахилгаан 3,834,200 3,777,385 56,815 98,5% 

7 Түлш халаалт 2,551,000 2,232,720 318,280 87,5% 

8 Цэвэр бохир ус 967,800 649,292 318,508 67,0% 

9 Байрны түрээс 2,520,000 2,622,000 (102,000) 104% 

4 Хангамж бараа 

материалын зардал 
5,872,800 5,872,800 - 100% 

10 Бичиг хэрэг 1,150,400 1,494,456 (344,056) 129,9% 

11 Тээвэр шатахуун 3,040,200 2,900,000 140,200 95,3% 

12 Шуудан холбоо 333,200 993,494 (660,294) 298,1% 

13 Бага үнэтэй түргэн 

элэгдэх зүйл 
1,349,000 484,850 864,150 35,9% 

5 Нормативт зардал 396,000 396,000 - 100% 

14 Нормын хувцас зөөлөн 

эдлэл 
396,000 396,000 - 100% 

6 Эд хогшил, урсгал 

засварын зардал 
3,126,500 3,124050 2,450 100% 

15 Багаж техник хэрэгсэл    106.6% 

16 Урсгал засвар 3,126,500 3,124,050 2,450 99,9% 

7 Томилолт зочны зардал 2,794,500 2,794500 - 100% 

17 Дотоод албан томилолт 2,794,500 2,794,500  100% 

7 Бусдаар гүйцэтгүүлсэн 

ажил үйлчилгээний төлбөр 

хураамж 
3,916,200 3,916,200 - 100% 
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18 Бусад ажил 

үйлчилгээний хураамж 

төлбөр 

3,710,000 3,710,000 - 100% 

19 Даатгалын үйлчилгээ   - 100% 

20 Газрын төлбөр 206,200 206,200 - 100% 

7 Бараа үйлчилгээний бусад 

зардал 
15,255,100 15,243,818 11,282 99,9% 

21 Бараа үйлчилгээний 

бусад зардал 
15,255,100 15,243,818 11,282 99,9% 

8 Бусад урсгал шилжүүлэг 1,050,000 1,050,000 - 100% 

22 Ажил олгочоос олгох 

бусад тэтгэмж, 
урамшуулал 

1,050,000 1,050,000 - 100% 

 ДҮН 279,956,300 278,293,044 1,232,856 96,7% 

 

Хавсралт 
№4. 

Өмнөх оны төлөвлөгөөнөөс биелээгүй, цаашид үргэлжлүүлэн хэрэгжүүлэх шаардлагатай арга 
хэмжээний хэрэгжилт 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


