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 Хуудас  1  

 

ГАЗРЫН ХАРИЛЦАА УДИРДЛАГЫН ХЭЛТСИЙН ЭХНИЙ ХАГАС ЖИЛД ХИЙСЭН  

ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ТАЙЛАН 

Нэг.Удирдлага,  зохион байгуулалтын талаар 

 

1.1.Газрын харилцаа, барилга, хот байгуулалтын газрын үйл ажиллагаа, 

мэргэжилтнүүдийн ур чадвар,  ажлын түвшинг үнэлэж дүгнэн цаашид хийж хэрэгжүүлэх 

ажлын төлөвлөгөө гаргаж ажиллав 

1.2.Төрийн албан хаагчдын мэргэжлийн түвшин, ажил хариуцах чадвар, хариуцлага 

сахилгыг сайжруулах зорилгоор байгууллагын дотоодод ХШҮ-ний багтай хамтран, 

ажилтан бүрийн “Ажлын байрны тодорхойлолт”-д тусгагдсан мэргэжлийн түвшинд хийж,  

хэрэгжүүлэх ѐстой ажлын гүйцэтгэлд хяналт, шалгалт хийж мэргэжилтнүүдийн 

мэргэжлийн ур чадвар, түвшинг тогтоов. 

1.3.Ажилтан  бүрийн ажлыг сар, улирлаар дүгнэж, хэрэгжилтийг хангуулах 

төлөвлөгөө гарган ажиллаа. 

1.4.Байгууллагын мэргэжилтнүүд болон Орхон, Хонгор, Шарын гол сумдын газрын 

даамлуудад мэргэжил арга зүйн зөвлөгөө өгч, мэргэжлийн түвшинд, хугацаанд нь аливаа 

ажлыг чанартай шуурхай зохион байгуулахыг зөвлөж ажиллаа. 

1.5.ГХБХБГ-ын даргыг мэдээ, мэдээллээр хангаж, цаг үеийн асуудлуудыг 

танилцуулж,  арга хэмжээ авч ирэв. 

 

Хоёр.Судалж боловсруулах ажлын талаар 

Нэг.Монгол улсын иргэнд Газар өмчлүүлэх тухай хуулийн хэрэгжилтийн 

одоогийн байдал, газар өмчлөлийн ажлыг цаашид эрчимжүүлэх талаар авах арга 

хэмжээ. 

 Газар өмчлөлийн одоогийн байдлын талаар: 

Монгол улсын иргэнд  үнэ төлбөргүй газар өмчлүүлэх хууль  хэрэгжиж эхэлсэн 

2003 оноос 2017 он хүртэл Дархан-Уул аймагт газар өмчлүүлэх ажил тасралтгүй 

үргэлжилж байгаа бөгөөд өнөөдрийн байдлаар газар өмчилсөн судалгааг гаргав. 
 

ДАРХАН-УУЛ АЙМГИЙН ИРГЭДИЙН ГАЗАР ӨМЧЛӨЛИЙН МЭДЭЭЛЭЛ, СУМ ТУС БҮРЭЭР     

 

№ Сумын нэр 2003-2008 он 

Шинээр олгосон Хуучин хашааны газар Нийт дүн 

Иргэний 
тоо 

Талбайн 
хэмжээ га 

Иргэний 
тоо 

Талбайн 
хэмжээ га 

Иргэний 
тоо 

Талбайн хэмжээ 
га 

1 Дархан 
 

818 57.26 3531 375.73 4349 432.99 

2 Хонгор 
 

105 7.35 1013 117.890691 1118 125.240691 

3 Орхон 
 

- - 579 142.69515 579 142.69515 

4 Шарын гол 
 

- - 427 45.25665 427 45.25665 

5 Аймгийн дүн 923 64.61 5550 681.572491 6473 746.182491 

Хүснэгт-1                                                                                                                                                                        
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 Хуудас  2  

 

№ Сумын нэр 2009-2017 он 

Шинээр олгосон Хуучин хашааны газар Нийт дүн Газар 
өмчлөлийн 

хувь 
Иргэний 

тоо 
Талбайн 

хэмжээ га 
Иргэний 

тоо 
Талбайн 

хэмжээ га 
Иргэний 

тоо 
Талбайн 

хэмжээ га 

1 Дархан 
 

2126 148.82 2327 212.64 4453 361.46 
10.70 % 

2 Хонгор 
 

366 25.62 222 141.20926 588 166.82926 
27.59 % 

3 Орхон 
 

1333 93.31 249 43.92543 1582 137.23543 
67.83 % 

4 Шарын гол 
 86 6.02 335 33.09155 421 39.11155 

10.37 % 

5 Аймгийн 
дүн 
 

3911 273.77 3133 430.86624 7044 704.63624 

 
 
 

13.54 % 6 2003-2017 
оны 
аймгийн 
дүн 

4834 338.38 8683 1112.438731 13517 1450.08 

Хүснэгт-2 

Судалгаанаас харахад аймгийн хэмжээнд газар өмчлөл 13.54 %, Орхон суманд 

хамгийн өндөр буюу 67.83%, Хонгор сум 27.59 %, Дархан сум 10.70 %, Шарын гол сум 

10.37 % байна. 

 Энэ нь төдийлөн хангалттай сайн үзүүлэлт биш юм.Иймээс хууль хэрэгжиж дуусах 

хугацаанаас өмнө,  аймгийн бүх сумдын хуучин хашаатай иргэний газрыг үнэ төлбөргүй 

өмчлүүлж дуусах зайлшгүй шаардлагатай байна.  

 Сумдын даамлууд тухайн сумынхаа иргэний тоо, шилжилт хөдөлгөөн, хуучин 

хашаатай айл өрхийн судалгааг дахин нягтлан шалгаж,   өмчлөлийн талаарх бодит тоо 

мэдээллийг 2017 оны 8 сарын байдлаар шинэчлэн тогтоож одоо газраа өмчлөөгүй байгаа 

хуучин хашааны газартай айл өрхийг 2018 оны тухайн жилийн газар зохион байгуулалтын 

төлөвлөгөөнд тусгуулж, өмчлүүлэх ажлыг одооноос хийж,  хэрэгжүүлэх шаардлагатай  

байна. 

2.2.Газар өмчлөлийн ажлыг эрчимжүүлж, цаашид авах арга хэмжээний талаар  

 

         Монгол улсын иргэнд үнэ төлбөргүй газар өмчлүүлэх хуулийн хэрэгжих хугацаа 

дуусах  дөхөж байгаатай холбогдуулан Дархан-Уул аймгийн хэмжээнд газар өмчлүүлэх 

ажлыг эрчимжүүлэн,  иргэдийн идэвхи, оролцоог хангаж,  иргэн бүрт үнэ төлбөргүй газар 

өмчлүүлэх төрийн бодлогыг бүрэн хэрэгжүүлэх, 2018 оны 5 сараас өмнө Дархан-Уул 

аймгийн сумдын нутаг дэвсгэрт,  хуучин хашааны газартай  иргэдийн эзэмшилд байгаа 

газрыг иргэдийн санал, хүсэлтэд тулгуурлан бүрэн өмчлүүлж дуусгах зорилт тавьж байна. 

Иргэдэд газрыг үнэ төлбөргүй нэг л удаа өмчлүүлэх тухай,  хуулийн хэрэгжих  

хугацаа дуусах дөхөж байгааг сурталчлан ойлгуулж, энэ ажилд аймгийн ГХБХБГ, сумдын 

даамлуудаас гадна, багийн Засаг дарга, Нийгмийн ажилтнуудыг өргөн хүрээтэй 

оролцуулах нь зүйтэй гэж үзэж байна. 

Сумдын даамлууд тухайн сумынхаа иргэний тоо, шилжилт хөдөлгөөн, хуучин 

хашаатай айл өрхийн судалгааг дахин нягтлан шалгаж,   өмчлөлийн талаархи бодит тоо 

мэдээллийг 2017 оны 8 сарын байдлаар шинэчлэн тогтоож, одоо газраа өмчлөөгүй хуучин 

хашааны газартай айл өрхийг 2018 оны тухайн жилийн газар зохион байгуулалтын 
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 Хуудас  3  

 

төлөвлөгөөнд тусгуулж, өмчлүүлэх ажлыг одооноос хийж,  хэрэгжүүлэх шаардлагатай 

болоод байна. 

Аймгийн хэмжээнд газар өмчлөлийн хувь маш бага байгааг анхаарч үзэн, иргэний 

газраа үнэ төлбөргүй өмчлөх эрхийг хангах талаар дараах боломжуудыг судалж  

шийдвэрлэх нь зүйтэй байна.үүнд: 

Боломж нэг 

Дархан сумын нутаг дэвсгэрт байгаа хэсэгчилсэн ерөнхий төлөвлөгөө хийгдсэн,  

амины орон сууцны хорооллуудын газрыг иргэдийн саналд тулгуурлан өмчлүүлэх 

/ X, XXY, II, XIII хороолол / 

Боломж хоёр 

Дархан-уул аймгийн амралт, зуслангийн бүс болох “Зулзагын голын” зуслангийн 

газруудыг иргэдэд өмчлүүлэх 

Боломж гурав 

Газраа  өмчлөөгүй байгаа  иргэдийн хуучин эзэмшиж байгаа хашааны газрыг бүрэн 

өмчлүүлэх 

Шаардлагатай арга хэмжээг авч хэрэгжүүлэх, Дархан, Орхон, Хонгор, Шарын гол 

сумын холбогдох мэргэжлийн байгууллага, ажилтнууд, аймгийн ерөнхий архитектороос 

тодорхой санал авч саналаа нэгтгэн хэрэгжүүлж ажиллах юм. 

Хоёр.Газрыг хамгаалах, нөхөн сэргээх сан байгуулах, сангийн журам 

боловсруулах 

 

Дархан-Уул аймгийн хэмжээнд газрыг хамгаалах , нөхөн сэргээх, газрын 

харилцаатай холбоотой тулгамдсан асуудлуудыг шийдвэрлэх зайлшгүй 

шаардлагатай байна.  

 Иймээс газрыг хамгаалах, нөхөн сэргээх санг байгуулж, санд хөрөнгө төвлөрүүлэх, 

захиран зарцуулах, тайлан мэдээг гаргах, арга хэмжээг зохион байгуулж  энэхүү журмыг 

боловсруулсан. 
 

 Газрын төлбөрөөс орж буй орлогын тодорхой хувь, газар эзэмших эрхийн 

гэрчилгээг сунгуулах, газар эзэмших эрх шилжүүлэх үйлчилгээний хураамжийг хуульд 

заасны дагуу төвлөрүүлэх 

 Газар зохион байгуулалтын төлөвлөгөөтэй холбоотой зардлын асуудлууд 

 Иргэнд анх удаа өмчлүүлж буй төрийн мэдлийн газрын,  Газрын төлөв байдал 

чанарын улсын хянан баталгаа  хийлгэх зэрэг олон олон асуудлууд шийдвэрлэгдэнэ гэж 

үзэж байна. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ДАРХАН-УУЛ АЙМГИЙН ГАЗРЫН ХАРИЛЦАА, БАРИЛГА, ХОТ БАЙГУУЛАЛТЫН 
ГАЗРЫН 2017 ОНЫ ЭХНИЙ ХАГАС ЖИЛИЙН ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ТАЙЛАН 2017 оны 6 сар 

 

 Хуудас  4  

 

Гурав.Газар ашиглалтыг сайжруулах, гэрээний биелэлтийг хангах, талаар 

 

Дархан сумын нутаг дэвсгэрт газар эзэмшигч, ашиглагч иргэн, аж ахуйн нэгж, 

байгууллагын газар ашиглалт маш муу, зарим газар эзэмшигч, ашиглагч удаа дараа газар 

эзэмших гэрээний хугацааг хүндэтгэн үзэх шалтгаангүйгээр сунгуулдаг, иймээс газрын 

ашиглалт муу байгаа нь хот төлөвлөлт, газар зохион байгуулалтын үйл ажиллагаанд 

муугаар нөлөөлж, сөрөг үр дагавар авчирч байна. 

Иймээс энэ байдалд бодит дүгнэлт хийж, газрын ашиглалтыг сайжруулах арга 

хэмжээг төлөвлөн хэрэгжүүлж эхлээд байна. 

Газар эзэмшигч, ашиглагч иргэн, аж ахуйн нэгж, байгууллагын газрын гэрээ хийсэн 

эзэмшигчтэй “Харилцан ойлголцлын санамж бичиг” байгуулж Газар ашиглалтын 

төлөвлөгөөг гаргуулан авч байна. 

Харилцан ойлголцлын санамж бичиг байгуулж, Газар ашиглалтын төлөвлөгөө 

гаргуулахаар нийт 64  газар эзэмшигчтэй ярилцаж, 21  аж ахуйн нэгж,   43 иргэн 

хамрагдаж Газар ашиглалтын төлөвлөгөө гаргаж өгсөн 21, санамж бичиг байгуулсан 

боловч төлөвлөгөө ирүүлээгүй 37 газар байна. 

 

 
   

 

 

 



ДАРХАН-УУЛ АЙМГИЙН ГАЗРЫН ХАРИЛЦАА, БАРИЛГА, ХОТ БАЙГУУЛАЛТЫН 
ГАЗРЫН 2017 ОНЫ ЭХНИЙ ХАГАС ЖИЛИЙН ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ТАЙЛАН 2017 оны 6 сар 

 

 Хуудас  5  

 

Дөрөв.Мэргэжилтнүүдийг хууль эрх зүйн сан, лавлагаатай болгов 

Байгууллагын мэргэжилтнүүдийг ажил мэргэжилтэй нь холбогдолтой хуулийн 

лавлагаа, сантай болгов. 

Цаашид санг баяжуулж, шинээр гарсан хууль, тогтоомж, дүрэм, журам, зааврыг 

цуглуулан хуулийн санг,  баяжуулж байгууллагын хэмжээнд мэргэжлийн холбогдолтой 

хууль, тогтоомжийн лавлагаа  “хуулийн сан” бий  болгоно. 

 

Тав. Аймгийн Засаг даргын Захирамжийн хэрэгжилт  2017 оны 4-5 сар. 
                                                                                                                              

№ Захирамжийн төрөл Тоо хэмжээ Хэрэгжилтийн байдал 

4 сар 5 сар 

1 Газар эзэмших эрхийн гэрчилгээг 
бусдад шилжүүлэх 

15 иргэн 
1 ААН 

19 ААН 
46 иргэн 

Хэрэгжилт 100 % 

2 Газар эзэмших эрхийн 
гэрчилгээний хугацаа сунгах 

13 иргэн 14 иргэн 
18 ААН 

Хэрэгжилт 98 % 

3 Газар ашиглалтын зориулалт 
өөрчлөх 

1 иргэн  Хэрэгжилт 100 % 

4 Талбайн хэмжээг өөрчилж газар 
эзэмшүүлэх 

1 иргэн 
2 ААН 

7 иргэн 
1 ААН 

Хэрэгжилт 100 % 

5 Газар эзэмшүүлэх тухай 
 

3 иргэн 3 иргэн Хэрэгжилт 100 % 

6 Газар эзэмшүүлэх дуудлага 
худалдаа зохион байгуулах 

10 нэгж 
талбар 

10 нэгж 
талбар 

Хэрэгжих хугацаа болоогүй 

7 Газар эзэмшүүлэх, ашиглуулах  
төсөл сонгон шалгаруулах 

21 нэгж 
талбар 

21 нэгж 
талбар 

Хэрэгжих хугацаа болоогүй 

8 Шинээр ологосон 1 иргэн 
5 ААН 

 Хэрэгжилт 100% 

9 Газрын байршил шилжүүлж,  
эзэмшүүлэх тухай 

 3 ААН Хэрэгжилт 98 % 

10 Газар өмчлүүлэх тухай 
захирамжийн зарим заалтыг 
хүчингүй болгох тухай 

 1 иргэн Хэрэгжилт 100% 

11 Дүн 72 143 215 

Хүснэгт-3 

Зургаа.Газрын төлбөрийн гүйцэтгэлийн талаар 

 

2017 онд газрын төлбөрийн орлогоос 652,0 сая төгрөгийг орон нутгийн төсөвт 

төвлөрүүлэхээс 2017 оны 06-р сарын 27-ны өдрийн байдлаар 284,7 сая төгрөгийг 

төвлөрүүлж, төлбөрийн гүйцэтгэл  43,6 хувьтай явж байна.   

 2017 оны 5-р сарын 31-ны өдрийг дуустал газрын төлбөрийн гүйцэтгэлийг сум тус 

бүрээр үзүүлбэл: 

Хүснэгт-4 
 

 
 

Сумын 
нэр 

 
1-5 сарын гүйцэтгэл 

Жилээр Хагас жил 1-3 сар 4-5 сар Нийт Биелэлт 

Шарын 
гол 

58,000,000.00 29,000,000.00 9,714,006.10 3,416,402.60 13,130,408.70 22.64 

Хонгор 205,000,000.00 102,500,000.00 20,645,044.00 15,874,903.00 36,519,947.00 17.81 

Орхон 39,000,000.00 19,500,000.00 8,851,708.00 26,205,460.00 35,057,168.00 89.89 

Дархан 350,000,000.00 175,000,000.00 109,158,801.39 59,915,102.17 169,073,903.56 48.31 

НИЙТ 652,000,000.00 326,000,000.00 148,369,559.49 105,411,867.77 253,781,427.26 38.92 
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Газрын төлбөрийг бүрэн барагдуулах  талаар эхний хагас жилд авч 

хэрэгжүүлсэн ажил: 

2017 онд газрын төлбөрийн орлогыг орон нутгийн төсөвт бүрэн төвлөрүүлэх ажлын 

төлөвлөгөөний дагуу Зөвлөгөөнийг 2017.03.29-ны өдөр ГХБХБГ-ын хурлын танхимд 

зохион байгуулсан. 

 

  

Зөвлөгөөнөөс гарсан зөвлөмжийн дагуу аймгийн татварын хэлтэс, газрын даамлууд 

хамтран Хонгор, Шарын гол суманд 2017.04.-10-2017.04.15-ны хооронд ажиллаж, газрын 

төлбөрийн ногдуулалтыг гэрээгээр зөв тогтоосон эсэхийг шалгаж, дүгнэлт гаргасан. 

 

Долоо.Геодезийн цэг тэмдэгтийн тооллого, хадгалалт хамгаалалтын 

ажлын талаар: 

 

 Геодезийн байнгын цэг, тэмдэгтийг орон нутгийн үндсэн хөрөнгөд үнээр нь бүртгэх 

ажлын хүрээнд Аймгийн Засаг даргын захирамжаар геодезийн цэг тэмдэгтийн тооллого 

явуулах ажлын хэсэг байгуулан ажиллаа. 

Эхний ээлжинд Дархан сумын нутаг дэвсгэрт байрлах 83 цэг тэмдэгтийг газар дээр 

нь явж тооллого судалгаа хийлээ. ГЗБГЗЗГ-аас ирсэн албан бичгийн хавсралтанд 

дурдагдсан цэг тэмдэгтийн тоо хэмжээг өмнө актаар хүлээлгэн өгсөн цэг тэмдэгтийн тоо 

хэмжээтэй харьцуулан жагсаалт үйлдсэн бөгөөд Аймгийн хэмжээд байгаа нийт цэг 

тэмдэгтийн бүртгэлийг нэгтгэж ГЗБГЗЗГ-т  хүргүүлээ. 

        Дархан-Уул аймгийн Дархан, Хонгор, Шарын гол, Орхон сумуудад актаар 

хүлээлгэж өгсөн нийт 147 цэг тэмдэгт байдаг.  

Сумын төвийн нутаг дэвсгэрт  байрлах цэг тэмдэгтүүдийг акттай нь тулган сумдын 

даамлуудтай судалгааг газар дээр явж хийлээ.  

Судалгаагаар Дархан сумын төв болон төвийн ойролцоо байгаа 83 цэгээс 21 цэгийг  

гэмтээж устгасан нь тогтоогдсон.  

   

Гэмтэж устсан цэг тэмдэгтийн байршил нь голдуу төвөөс зайдуу газарт байна.  

Дархан-Уул аймгийн хэмжээнд байр зүйн зураглалын ажил гүйцэтгэхэд шинээр 

байгуулсан байрлал өндрийн сүлжээний цэг тэмдэгт байхгүй бөгөөд цаашид сумдад 
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байгаа цэг тэмдэгтийн тооллого судалгааг 10 дугаар сарын 20-ны дотор багтаан хийж 

газар дээр нь шалган, орон нутгийн хамгаалалтанд актаар хүлээн авах ажлыг зохион 

байгуулна.  

   

Найм.Байнгын ажиллагаатай станцын талаар: 

 

Байнгын ажиллагаатай станцыг олон улсын стандартад нийцүүлэн газарт 

шилжүүлэн суулгах шаардлагын дагуу Дархан суманд байрлах байнгын ажиллагаатай 

станцыг шилжүүлэх байршлыг сонгон орон нутгийн “ Мэдээлэл холбоо сүлжээ” ХК-тай 

тохиролцон тухайн газарт RTK болон бодит агшны хэмжилт хийн шалгаж саналыг 

ГЗБГЗЗГ-т хүргүүлсэн.  

Үүний дагуу станцыг шилжүүлэн суурилуулах ажил хийгдэж дууссан ба Жи 

мобайлын Np-10 Router авч холболт хийснээр хэмжилтийн ажил хэвийн явагдаж байна. 

 

Ес.Геодези зураг зүйн ажлын талаар: 

 

Магадлан хэмжилт хийх эрхийг аймгуудын ГХБХБГ-т шилжүүлсэнтэй холбоотой 

Дархан-Уул аймагт кадастр болон геодези, зураг зүйн үйл ажиллагаа явуулахаар хүсэлтээ 

ирүүлсэн тусгай зөвшөөрөл бүхий 6 компианы материалтай танилцаж хариу хүргүүлсэн 

бөгөөд үүнээс “ Ёлт сүрвэй”, “Гео од” ХХК-уудтай   гэрээ байгуулан  хамтран ажиллаж 

байна.  

2017 оны эхний хагас жилийн байдлаар 2 аж ахуйн нэгж, 57 иргэн кадастрын 

зураглал хийлгэх хүсэлт гарган хэмжилт хийлгэсэн бөгөөд “Ёлт сүрвэй” ХХК 34 иргэний, 

“Гео од” ХХК 2 аж ахуй нэгж 23 иргэний эзэмшил, өмчлөлийн газарт болон үл хөдлөх 

хөрөнгийн хэмжилт хийсэн байна.  

 

Арав.“Хаягийн мэдээллийн систем байгуулах” ажлын талаар: 

 

Дархан-Уул аймгийн хэмжээнд хаягжуулах ажлыг эрчимжүүлэн тодорхой ажлуудыг 

хийж гүйцэтгэв. 

2016 онд Дархан сумын төв гудамжнуудын хуучин нэрлэж байсан байршил нэр, хил 

заагийг тодотгох, шинээр үүссэн гудамж зам талбайг нэрлэх ,  сумын нутаг дэвсгэрт 

байгаа зарим гэр хорооллын гудамжны нэрийг өөрчлөх, хасах тухай саналыг багийн ИНХ-

аас авч сумын ИТХ, Аймгийн Засаг даргын зөвлөлийн хурлаар удаа дараа оруулж 

хэлэлцүүлсэн.  
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  2017 оны 01 дүгээр сарын 03-ны өдөр Аймгийн Засаг даргын орлогч Ганболдтой  

Хаягжуулалтын  талаар хийж байгаа ажлуудыг танилцуулан Аймгийн Засаг даргын 

зөвлөлийн хурлаар хэлэлцүүлэх арга хэмжээ авсан. 

 

  Дархан сумын 28 гудамж, үүнээс 19 гудамжийг шинээр нэрлэх, хуучин нэршилтэй 

байсан  10 гудамжны нэрийг тодотгох сэргээх,  нэрэмжит талбай болон цэцэрлэгт 

хүрээлэнгийн 3, цогцолбор 3 газруудын нэр нэршлийг сэргээх, шинээр олгох ажлын явцыг 

танилцуулснаар аймгийн  хэмжээнд газар нутаг, хот суурины гудамж, зам, талбай, 

үйлдвэр, аж ахуйн нэгж, хотхон, төлөвлөлтгүй суурьшсан хэсэг, үл хөдлөх эд хөрөнгөнд 

дугаар өгөх,  нэр өгөх, нэрийг өөрчлөх, нэрэмжит болгох зэрэг ажлыг эрчимжүүлэх, 

гудамж, өргөн чөлөөг нэрэмжит болгох асуудлаар  иргэн аж ахуйн нэгжээс санал авч 

тусгах  үүрэг бүхий орон тооны бус ажлын хэсгийг Аймгийн Засаг даргын 2017 оны 01 

сарын 26-ны А/37 тоот захирамжаар байгуулсан.  

 

         Дархан сумын ИТХ-ийн тэргүүлэгчдийн 2017 оны 03 дугаар сарын 15-ны өдрийн 

хуралдааны 20 дугаар тогтоолоор Дархан сумын төв гудамжнуудын нэр, байршил, хил 

заагийг дэмжсэн, 22 дугаар тогтоолоор 15 дугаар багийн 1-10 дугаар хэсгүүдэд, 6 дугаар 

баг 017-ийн гудамжинд  шинээр нэр олгосоныг баталсан тогтоол гарсан.  

 Дархан сумын ИТХ-ийн тэргүүлэгчдийн 2017 оны  
03 сарын 15-ны 20 дугаар тогтоолын хавсралт           

д/д Баг Гудамжны нэр 

Хуучин шинэ 

1 Дархан сум 15 
дугаар баг 

1,3 дугаар хэсэг “Батальон”-ы гудамж 

2 2 дугаар хэсэг “Хүрээлэн“-ын гудамж 

3 4 дүгээр хэсэг “Овоот“-ын гудамж 

4 5,6 дугаар хэсэг “Ургац“-ын гудамж 

5 7 дугаар хэсэг “Нисэх“-ын гудамж 

6 Хабитатын хэсэг “Талын толгойн“ гудамж 

7 9 дүгээр хэсэг “Бэрх уул“-ын гудамж 

8 10 дугаар хэсэг “Асгат“-ын гудамж 

9 Дархан сум 7 
дугаар баг 

017-ийн гудамж “ Баян уул“-ын гудамж 

      Хүснэгт-5 

 

Дархан-Уул аймгийн ИТХ-ийн тэргүүлэгчдийн 2017 оны 04 дүгээр сарын 17-ны 

өдрийн хуралдааны 35 дугаар тогтоолын 1 дүгээр хавсралтаар  Дархан сумын төв 

гудамжнууд, 2 дугаар хавсралтаар цогцолбор газар, нэрэмжит талбай, цэцэрлэгт 

хүрээлэнгийн нэр,  байршил, хил заагийг  баталлаа. 
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                                                   Дархан-Уул аймгийн ИТХ-ийн тэргүүлэгчдийн 2017 оны  
                                                                         04 сарын 17-ны 35 дугаар тогтоолын 1-р хавсралт      

 
№ 

 

 
Гудамжны байршил, хил, зааг 

 
Гудамжны нэр 

 
Зай /м / 

1 Аймгийн Засаг даргын тамгын газраас хойшоо 
“Барилгачдын өргөн чөлөө”-ний  замын уулзвар 
хүртэл. 

Бурхантын гудамж 1847,9 

2 Хуучин хорооллын 39 дугаар байрны урд талын 
замын уулзвараас зүүн тийш АШУҮИС-ийн замын 
уулзвар хүртэл. 

ДСЦТСүлжээ ХК-ий 
нэрэмжит “Жаргалантын 
гудамж” 

659,8 

3 АШУҮИС-ийн  ар талын замын уулзвараас хойшоо 
шинэ хорооллын 27-р байрны зүүн хойт  замын 
уулзвар хүртэл. 

Хөдөлмөрийн баатар 
Г.Тэгшжавын нэрэмжит 
“Эрчим хүчний гудамж” 

1033,5 

4 “Номин” худалдааны төвийн зүүн талын замын 
уулзвараас Дархан-Улаанбаатарын чиглэлийн 
замын уулзвар хүртэл. 

Олимпийн гудамж 1629,7 

5 Залуучууд театр руу эргэдэг  замын уулзвараар 
хойшоо Дархан их дэлгүүрийн баруун талаар  
Ардын өргөн чөлөөний зам хүртэл. 

Тамирчдын гудамж 385.0 

6 Хуучин хорооллын “Үйлчилгээний төв”- ийн зүүн 
урд уулзвараас баруун тийш 4 дүгээр цэцэрлэг 
хүртэл. 

Хотын дарга асан 
Ч.Сүрэнгийн нэрэмжит 
“Багачуудын гудамж” 

572,6 

7 “Киви” зочид буудлын уулзвараас зүүн хойш 
“Нүүдэлчин” эмнэлгийн зүүн уулзвар хүртэл. 

Архитектор Б.Чимэдийн 
нэрэмжит “Бууралын 
гудамж” 

453,2 

8 Аюулгүйн тойргоос зүүн тийш шинэ хороололын 
27 дугаар байрны зүүн талын уулзвар хүртэл. 

Үндэсний эрх чөлөөний 
гудамж 

1677,4 

9 16-н давхрын уулзвараас “Дархан хүнс” ХХК-ийн 
арын уулзвар хүртэл. 

Ардын өргөн чөлөөний 
гудамж 

4353,1 

10 “ Мөнгөн хөөс” авто угаалгын газрын урд замын 
уулзвараас баруун ургаш ОБГ хүртэл. 

Генерал Д.Бавуугийн 
нэрэмжит “Эх орончдын 
гудамж” 

446,0 

11 Вокзал руу эргэдэг замын уулзвараас баруун тийш 
Барилгачдын өргөн чөлөөний шинэ замын уулзвар 
хүртэл. 

Төр нийгмийн зүтгэлтэн 
Ю.Цэдэнбалын нэрэмжит 
“Хуульчдын гудамж” 

904,9 

12 Вокзалын уулзвараас хойшоо  “Дархан” дээд 
сургууль хүртэл, Дархан дээд сургуулиас  “Турк” 
сургуулийн зүүн талын замын уулзвар хүртэл . 

Давхрын өртөөний гудамж 793.4 

13 “Россия” 
зочидбуудлынзүүнхойтталынуулзвараасбаруунтий
шТөмөрзамын 34 дүгээрбайрхүртэл. 

Ган замчдын гудамж 295,5 

14 “Буян” захын баруун талын замын уулзвараас 
баруун тийш 15 дугаар сургууль хүртэл. 

Жанжин Д.Сүхбаатарын 
нэрэмжит “Худалдааны 
гудамж” 

295,6 

15 “Дархан хүнс” ХХК-ны урд талын замын 
уулзвараас бауун тийш “Ариун амгалан” ХХК урд 
замын уулзвар хүртэл. 

Атарчдынгудамж 498,7 

16 “Шунхлай” ХХК-ны ШТС-аас баруун тийш наадмын 
талбай хүртэл. 

Наадамчдын гудамж 1464,6 

17 Шүүх руу эргэдэг замын уулзвараас хойшоо “ 
Шунхлай” ХХК-ны ШТС хүртэл.  

Улан Үдэхотын нэрэмжит 
“Залуусын гудамж” 

1455,4 

18 АУИС-ийн хойд талын  замын уулзвараас зүүн 
тийш ТИС хүртэл. 

Оюутны гудамж 721,2 

19 16-н давхрын урд замын уулзвараас зүүн урагшаа 
хуучин нисэх хүртэл. 

Мангиртын гудамж 1905,5 
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20 “Хүслийн хотхон”-ны зүүн хойт талаас Дархан 
захын зүүн талын замын уулзвар хүртэл. 

Барилгачдын өргөн чөлөө 2900,4 

21 “Оюуны ирээдүй” цогцолбор сургуулийн урд замын 
уулзвараас зүүн хойшоо Барилгын өргөн чөлөөний 
замын уулзвар хүртэл. 

Комисар Д.Пэлжээгийн 
нэрэмжит “Хөгжлийн 
гудамж” 

457,1 

22 Аюулгүйн тойргоос Дархан-Улаанбаатарын 
замаар урагшаа Төмөрлөг руу эргэдэг замын 
уулзвар хүртэл. 

Ардын хувьсгалын өргөн 
чөлөө 

6626,3 

23 “ Нар хажид “ сүмийн уулзвараас баруун тийш 2 
дүгээр хорооллын голоор хойшоо Олимпийн  
гудамж хүртэл.  

Дархан Нэхий ХК-ий 
нэрэмжит “Нүүдэлчдийн  
гудамж” 

712,2 

24 АУИС-ийн хойд замын уулзвараас үйлдвэрийн 
район руу давдаг замаар Дархан-Улаанбаатарын 
чиглэлийн авто замын уулзвар хүртэл. 

Үйлдвэрчний гудамж 4602.0 

25 Дархан захын зүүн урд шинэ замын уулзвараас 
хойшоо Дархан-Сэлэнгийн замын уулзвар хүртэл. 

Зүүн дэнжийн гудамж 1631,2 

26 16-н давхарын уулзвараас зүүн тийш УГТСЭШХ , 
ургашаа Мангиртын замын уулзвар хүртэл. 

Хүрээлэнгийн гудамж 1099,1 

27 Наадмын талбайн зүүн уулзвараас Хараа голын 
гүүр хүртэл. 

Хараагийн гудамж 1432.0 

28 Төмөр замын ДЕПО-ийн зүүн талын замын  
уулзвараас хойшоо Петровисийн ШТС хүртэл.  

Улаан толгойн гудамж 1773.0 

Хүснэгт-6 

                                                    Дархан-Уул аймгийн ИТХ-ийн тэргүүлэгчдийн 2017 оны  
                                                             04 сарын 17-ны 35 дугаар тогтоолын 2-р хавсралт      

 
№ 
 

 
Нэрэмжит талбай, цэцэрлэгт 
хүрээлэн, цогцолбор газрын, 

нэр 

 
Байршил, хил, зааг 

 
Талбайн 

хэмжээ /м
2
/ 

1 Найрамдал талбай “ Залуучууд “ театрын өмнөх талбай. 
 

11586,0 

2 “ Миний Монгол “ цэцэрлэгт 
хүрээлэн 

Дархан-Улаанбаатарын чиглэлийн 
авто замын зүүн талд. 

387020,0 

3 “Дархан дулааны цахилгаан 
станц” ТӨХК-ны нэрэмжит талбай 

“Номин худалдааны төвийн баруун 
хойд талд  Талбайн хэмжээ 5500 м2 

5500.0 

4 Бурхан багшийн сэрэг дүр 
цогцолбор 

Аюулгүйн тойргийн баруун талын 
толгой дээр. 

3147,0 

5 Морин хуурийн хөшөөт цогцолбор Аюулгүйн тойргийн зүүн талын толгой 
дээр. 

14489,0 

6 Дархан – 50 цогцолбор “ Мэдээлэл холбоо сүлжээ “ ТӨХК-ны 
урд талд. 

32372,0  

Хүснэгт-7 

   Дархан-Уул аймгийн Дархан, Хонгор, Орхон, Шарын гол сумдын 1:100 000 

масштабтай байр зүйн зураг /1968/, газар зүйн нэрийн зураг /1982/, “Геокад” ХХК-ны 

хийсэн хаягийн зураг /2016/-т оруулсан газар зүйн нэрийг түүвэрлэн харьцуулалт хийж 

мэдээллийн санд бүртгэсэн ба газар нутгийн нэрийг нэрлэж хэвшүүлэх, нэр байхгүй бол 

нэр шинээр өгөх, нэрийг хэлэлцүүлэн гарсан шийдвэрийг ирүүлэх, улс, орон нутгийн 

чанартай авто замуудын чиглэл түүх соѐл, байгалийн дурсгалт газар. зэрэг нэрийн зурагт 

ороогүй орхигдсон обектийн мэдээллийг ирүүлэх тухай албан бичгийг 2017 оны 05 дугаар 

сарын 15 нд хүргүүлсэн.  

 Үл хөдлөх хөрөнгийн хаяг дугаар авахаар өргөдөл, хүсэлт ирүүлсэн доорхи иргэн, 

аж ахуйн нэгжийн материалыг бүрдүүлж Дархан сумын ИТХ-д хүргүүлснээр тогтоол 

гаргуулж хаяг, дугаар олгууллаа. 



ДАРХАН-УУЛ АЙМГИЙН ГАЗРЫН ХАРИЛЦАА, БАРИЛГА, ХОТ БАЙГУУЛАЛТЫН 
ГАЗРЫН 2017 ОНЫ ЭХНИЙ ХАГАС ЖИЛИЙН ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ТАЙЛАН 2017 оны 6 сар 

 

 Хуудас  11  

 

 

2017 онд шинээр хаяг, тоот авсан иргэн, аж ахуйн нэгжийн жагсаалт. 

д/д 
Иргэн, аж 
ахуйн нэр 

Зориулалт 
Багийн 
дугаар 

Гудамж, 
хороолол, 

өргөн чөлөөний 
нэр 

Олгогдсон хаяг, 
тоот 

Дархан 
сумын 

ИТХТ-ын 
хурлын 

тогтоолын 
огноо, 
дугаар 

1 Ц.Ундрал Үйлчилгээ 8 
17 дугаар 
хороолол 

119 дүгээр барилга 
/ 2давхар / 

2017.01.11 
№04 

2 Л.Хишигжаргал 
Амины орон 
сууц 

14 
3 дугаар 
хороолол Дархан 
нэхий-14  

1400 дүгээр байр / 
2давхар / 

2017.01.11 
№04 

 Л.Хишигжаргал 
Амины орон 
сууц 

14 
3 дугаар 
хороолол Дархан 
нэхий-14 

1402 дүгээр байр / 
2давхар / 

2017.01.11 
№04 

4 Л.Хишигжаргал 
Амины орон 
сууц 

14 
3 дугаар 
хороолол Дархан 
нэхий-14 

1404 дүгээр байр / 
2давхар / 

2017.01.11 
№04 

5 Л.Хишигжаргал 
Амины орон 
сууц 

14 
3 дугаар 
хороолол Дархан 
нэхий-14 

1406 дүгээр байр / 
2давхар / 

2017.01.11 
№04 

6 Л.Хишигжаргал 
Амины орон 
сууц 

14 
3 дугаар 
хороолол Дархан 
нэхий-14 

1408 дүгээр байр / 
2давхар / 

2017.01.11 
№04 

7 Л.Хишигжаргал 
Амины орон 
сууц 

14 
3 дугаар 
хороолол Дархан 
нэхий-14 

1410 дүгээр байр / 
2давхар / 

2017.01.11 
№04 

8 “Сигма-Эс” ХХК 
Нийтийн орон 
сууц 

14 
2-р хороолол 
Дархан нэхий-3 

304 дугаар байр / 
4-н давхар / 

2017.02.22 
№17 

9 
“Дархан 
бармат” ХХК 

Барилгын 
материал 
дэлгүүр 

8 
17-р хороолол 
Ю.Цэдэнбалын-3 

314дүгээр байшин / 
2 давхар / 

2017.02.22 
№17 

10 
“Дархан 
бармат” ХХК 

Зочид буудал 7 
17-р хороолол 
Зүн дэнжийн-1 

104 дүгээр байшин 
/ 3 давхар / 

2017.02.22 
№17 

11 
“Болор ган” 
ХХК 

Үйлдвэрлэл  Өргөө Улаан Үд-4 
411, 411а дугаар 
байшин  

2017.03.29 
№24 

12 О.Ганжууржав Хувийн сууц 14 Онгот-4 402 дүгээр байр 
2017.03.29 

№24 

13 Б.Мөнхнасан Хувийн сууц 11 
13 дугаар 
хороолол 

37а байр 
2017.04.12 

№28 

14 
“Дархан нэхий” 
ХХК 

Дархан их 
дэлгүүр 

14 
Ардын өргөн 
чөлөө-2 

201  дүгээр байшин 
 

15 
“Дархан нэхий” 
ХХК 

Зочид буудал 14 
Ардын өргөн 
чөлөө-2 

201 б дүгээр 
байшин 

 

Хүснэгт-8 

      

  Арван нэг.Төрийн нууцын хадгалалт, хамгаалалтын талаар 

      ГХБХБГ- ын даргын 2016 оны 11дүгээр сарын 21 өдрийн А/76 тоот тушаалаар 
томилогдсон Төрийн нууцад хамаарах мэдээ, баримт бичиг, биет зүйлийн тоолох комисс 
Тагнуулын хэлтсийн мэргэжилтэн Д.Баярсайхантай   хамтран  Төрийн нууцад хамаарах 
мэдээ, баримт бичиг, биет зүйлийн тооллогыг хийж гүйцэтгэлээ. 

Тооллогын ажлын хүрээнд нууцын ажилтанд байгаа төрийн нууцтай холбоотой 
баримт бичиг, биет зүйлийн бүртгэл, Төрийн нууцтай танилцах эрх бүхий албан 
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тушаалтанд байгаа төрийн нууцад хамаарах мэдээ, баримт, биет зүйлийн бүртгэл, нууцын 
ажилтны компьютерийн диск, файлын бүртгэл, байгууллагын хэмжээнд төрийн нууцтай 
танилцах эрх бүхий албан тушаалтны жагсаалт, төрийн нууц задруулахгүй байх тухай 
гаргуулсан баталгаа, байгууллагын нууцын журам зэрэг  Төрийн нууцтай холбоо бүхий 
баримт бичиг биет зүйлд  шалгалт  хийлээ. 

Нууц материал авч ашиглах эрх бүхий хүмүүсийн итгэмжлэлийг сунгах, баталгааг 
шинэчлэх ажлыг хийж гүйцэтгэлээ. Байгууллагын 13 ажилтанаар баталгаа гаргууллаа. 

Арван хоёр.Хилийн цэсийн маргаантай асуудлын талаар 

Дархан-Уул аймгийн Хонгор сум, Сэлэнгэ аймгийн Ерөө сумын хилийн цэсийн 

маргааны талаар Аймгийн ИТХ-ын дарга Г.Эрдэнэбатад  танилцуулж  “ Аймаг, нийслэл, 

сум, дүүргийн хилийн цэсийн зургийг батлах тухай “ УИХ-д орох тогтоолын төсөлд оруулах 

саналыг бэлтгэж 2017 оны 01 дүгээр сарын 10 нд №27 тоот албан бичгээр  Аймгийн ИТХ-д 

хүргүүллээ. 

 

 

 

 

 

 

 

 Арван гурав.Цахилгааны шугамын хамгаалалтын бүсэд байгаа айл өрхийг 

нүүлгэн шилжүүлэх талаар арга хэмжээ авч ажиллав 

Дархан сумын 1 дүгээр багийн нутаг дэвсгэрээр дайран өнгөрдөг “ Цахилгаан 

Дамжуулах Үндэсний сүлжээ “ ХК-ны 110 кв-ын цахилгааны шугамын хамгаалалтын бүсэд 

байгаа айл өрхийн судалгаа болон  нүүлгэн шилжүүлэх, чөлөөлөхөд гарах зардал   50 382 

900 төгрөгийг төсвийн тодотголоор оруулж хэлэлцүүлэн, шийдвэрлэж өгөх талаар албан 

бичгийг  2017 оны 01 сарын 03-ны №06 тоот Хөгжлийн Бодлого Хөрөнгө оруулалтын 

хэлтэст хүргүүллээ.  
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Арван дөрөв.Зөвшөөрөлгүй барилга, обьект, хашааг чөлөөлүүлсэн талаар 

Эрх бүхий байгууллагын зохих зөвшөөрөлгүй дураараа хашаа, гэр, граж, барилга 

барьсан, эзэмшил газрынхаа талбайн хэмжээг нэмэгдүүлсэн, инженерийн шугам 

сүлжээний хамгаалалтын зурваст орсон 10 иргэнд газар чөлөөлөх тухай хугацаатай 

шаардах хуудас өгч 8 иргэний газрыг чөлөөлүүлсэн. 

№ Газрын байршил Гаргасан зөрчил Шаардах 
хуудас 
хугацаа 
/хоног/ 

Шийдвэрлэсэн 
байдал 

1 Дархан сумын 3-р баг Хараагийн 4-р 
гудамж 42, 44 тоот Б.Ганболд, 
Д.Мөнхбат 

Хашаагаа сунгасан 3 Б.Ганболд 
хашаагаа татсан 

2 14-р баг Хүрээлэнгийн ар  иргэн Дорлиг Дураараа хашаа барьсан 1 Газар дээр нь 
хашааг нь 
хураалгасан 

3 6-р баг Тээвэрчид 4-р гудамж 47 тоотын 
залгаа иргэн Нацагдорж 

Цахилгааны шугамын 
хамгаалалтын зурваст 
байшин барьсан 

7 - 

4 14-р баг, 2-р хороолол, У.Ирээдүй 2 айлын гарц хааж блокон 
хашаа барьсан 

7 Блокон хашааг 
буулгасан 

5 13-р баг, Их сургуулийн 6-1 тоотын зүүн 
талд Сүхбаатар 

2м сунгасан  7 Модон хашааг 
буулгасан  

6 7-р баг, Найрамдал 3-21 Хашаагаа сунгасан 7 Хашаагаа татсан 

7 7-р баг, Замчин 2-49 Хашаагаа сунгасан 7 - 

8 6-р баг Ханжаргалн, 7-р баг Сэргэлэн  
Д.Цэрэн, Н.Нарантуяа  

Хашаагаа сунгасан 
маргаан гаргасан 

 Хяналтын 
хэмжилт хийж 
шийдвэрлэсэн 

9 8-р баг Нарантолгойд иргэн 
Ч.Батболдын дуудлага худалдаагаар 
авсан газар, 
 9-р баг иргэн Ж.Халиунаа 

Шинэ замын далангийн 
ирмэгт ойртсон учир орц 
гарц гаргах  
 

 Аймгийн Ерөнхий 
архитектортой 
хамтарч газар 
дээр нь очиж 
зөрчлийг 
арилгасан 

Хүснэгт-9 
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13-р баг, Их сургуулийн 6-1 тоотын зүүн талд Сүхбаатарын 2м сунгасан модон хашааг буулгаж 
газрыг чөлөөлүүлсэн. /2017.05.12/ 

 

 

Арван тав.Газрын кадастрын зураглал, мэдээллийн сангийн талаар  

"Лэнд мөнежөр" програм хангамж дээр гарч буй доголдлыг тухай бүр ГЗБГЗЗГ-т 

хүргүүлж 2017-01-27, 2017-05-02, 2017-05-09, 2017-05-15, 2017-05-17, 2017-05-30-нд 

гарсан алдааг яаралтай Топ мап ХХК болон ГЗБГЗЗГ-ын кадастрын хэлтсийн мэргэжилтэн 

Б.Баянтүмэн нартай хамтран засаж ажиллаа. 
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Шарын гол, Хонгор, Орхон сумдыг  Лэндменежер-2 программ хангамжид холболт 

хийж сумдын газрын даамлуудыг  Лэндменежер-2 програм хангамжийн сургалтанд 

хамрууллаа. 

Тухайн сумын мэдээллийн сангийн мэдээлэл, өөрчлөлт нь ГЗБГЗЗГ-ын 

мэдээллийн санд VPN холболтоор орж,  тэндээсээ аймгийн нэгдсэн мэдээллийн сангийн 

сервэрт өөрчлөлт нь орж байхаар тохирууллага хийв. 

 Дархан-Уул аймгийн хэмжээнд нэгдсэн мэдээллийн сантай болсноороо олон давуу 

тал бий болж газрын нэгдмэл сангийн тайлан болон бусад мэдээ тайлангууд үнэн 

бодиттойгоор гарах боломж бүрдсэн. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        Лэнд менежер-2 програмын сургалт 

Лэндменежер-2 программын сургалтыг газрын даамлуудад онлайнаар буюу Team 

Viewer программын тусламжтайгаар зааж байна. 

 

 

 

 

                                                                                   TeamViewer програм хангамж 

  

 

 

 

 

 

Дархан-Уул аймгийн Засаг даргын 2017 оны А/18 дугаар захирамжаар 

байгуулагдсан ажлын хэсэг  Дархан-Уул аймгийн нутаг дэвсгэрт уул уурхайн ашиглалт, 

олборлолт явуулж буй аж ахуйн нэгжүүдийн үйл ажиллагаанд хяналт, шалгалт хийж, 

эвдэрсэн, нөхөн сэргээлт хийгдээгүй орхигдсон газрын хэмжилт, тооллого явуулан газрын 

кадастрын мэдээллийн санд бүртгэв. 

Энэ ажлыг Аймгийн БОАЖГ, ГХБХБГ, Хонгор сумын Байгаль орчины хяналтын 

Улсын байцаагч , Хонгор сумын газрын даамал, Шарын гол сумын Байгаль орчны 

хяналтын Улсын байцаагч, Шарын голын Цагдаагийн тасгийн ахмад гэсэн бүрэлдэхүүнтэй 

хийж гүйцэтгэв.  

Шарын гол суманд 2 газарт зөвшөөрөлгүй алт олборлож байсан иргэдийн техник 

хэрэгслэлийг  лацдаж үйл ажиллагааг зогсоов.  
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   Зөвшөөрөлгүй ашигт малтмал олборлож байгаа зураг 

 

Газар эзэмших эрхийн гэрээ, гэрчилгээ шинээр авсан, газрын эрх шилжүүлсэн 339 

иргэн, аж ахуйн нэгж,  гэр бүлийн хэрэгцээнд шинээр газар өмчилж авсан 379 иргэний 

кадастрын зураг гаргаж, нэгж талбарын хувийн хэрэг хөтлөн мэдээллийн сан үүсгэв. 

Дархан-Уул аймгийн Улсын бүртгэлийн газарт талбайн хэмжээ зөрүүтэй 93 нэгж 

талбарын кадастрын мэдээлэл, зурагт тодорхойлолт гаргаж  өгч газар ашиглалтын  

зөрчлийг арилгаж, баталгаажуулав. 

Газрын эрх зүйн харилцаа үүссэн /худалдсан, бэлэглэсэн, хуваасан, өвлөсөн, 

хамтран өмчлөгч хасагдсан/ 211 нэгж талбарын эрхийг газрын кадастрын мэдээллийн 

санд бүртгэж, баталгаажуулсан. 
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Газрын кадастрын зурган мэдээллээр үйлчилсэн байдал 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ашигт малтмалын олборлолт хийж буй газрын зураг 

Дархан-Уул аймгийн 3 үйлдвэр технологийн паркийн зургийг солбицол, коордитаар  

нь гаргаж зургийг холбогдох газарт хүргүүлэв. 
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Кадастрын зураг 

Газар эзэмших эрхийн гэрээ, гэрчилгээ шинээр болон эрх шилжүүлсэн   

шинээр өмчилсөн, эзэмшиж байгаад өмчилсөн 

Газар ашиглалтын зөрчилтэй 

худалдсан, бэлэглэсэн, хуваасан, өвлөсөн, хамтран өмчлөгч хасагдсан 
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Улаанбаатар хотоос Дархан хот хүртэлх босоо чиглэлийн,  эхний ээлжинд хийгдэх 

30 км хатуу хучилттай авто замын трассын зурагтай танилцаж саналаа тусгуулж ажиллав.  

Авто замын трассд орсон газар эзэмшигчдийн судалгааг гаргаж зураг төсөл 

гүйцэтгэгч МСРCgr ХХК-д хүргүүллээ. 

 

Газар чөлөөлтийн ажлын зураг 

Дархан-уул аймгийн хөрөнгө оруулалт, хөгжлийн бодлого, төлөвлөлтийн хэлтэст 

“ҮЙЛДВЭР ТЕХНОЛОГИЙН БҮС”-ийн инженерийн шугам сүлжээний зай хэмжээний 

зургийг гаргаж хүргүүлэв. 
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 Дархан сум 7-р багт хийгдэж байгаа хатуу хучилттай 2,02 км авто замын трассын 

явган хүний зорчих хэсэг рүү хашаагаа сунгасан иргэн Н.Энхтүвшин /Замчин 2-49тоот/, 

Д.Лувсанцэрэн /Найрамдал 3-21 тоот/ нарт газар чөлөөлөх тухай шаардах хуудас өгч 

дурьдсан хугацаанд газраа чөлөөлөх шаардлага өгөв. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

Шаардлага хүргэж байна 

Дархан сум, 10-р баг, 25-р хороололд шинээр хийгдэж байгаа авто замын 

төлөвлөлтийн зургийг газарт буулгаж хяналтын хэмжилт хийв. 

 

Төлөвлөлтийн зураг 

 

       Арван зургаа.Газрын дуудлага худалдаа, төсөл сонгон шалгаруулалтын 

талаар 

2017 оны тухайн жилийн газар зохион байгуулалтын төлөвлөгөөнд тусгагдсан 
ажлуудыг бүрэн хийж хэрэгжүүлэхээр зорилт  тавин, төлөвлөгөөний дагуу  ажиллаж 
байна. 

 Газар эзэмших, ашиглах дуудлага худалдаа /11 нэгж талбарт / 2 удаа 

 Газар эзэмшүүлэх, ашиглуулах төсөл сонгон шалгаруулалт / 19 нэгж талбарт 
зарласан  
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Газрын дуудлага худалдааг 2 удаа зохион байгуулж,  орон нутгийн төсөвт 102 500 

000 төгрөгийг төвлөрүүлэв.Төсөл сонгон шалгаруулалтыг журмын дагуу зохин байгуулж 

ялагчтай гэрээ байгуулан ажиллаа. 

Газрын биржийн цахим програм хангамжийн талаар 

 Газрын цахим биржийн програм хангамжийг өдөр тутмын үйл ажиллагаандаа 

тогтмол ашиглаж  2017 оны 06-р сарын 15-ны өдрийн байдлаар барьцаа-68, үнийн мэдээ-

99, ХАА-н түрээсийн үнэ-9 /нийт 176/ бүртгэсэн.  

2017 оны эхний хагас жилийн байдлаар өссөн дүнгээр барьцаа-264, үнийн мэдээ-

965, дуудлага худалдаа, төсөл сонгон шалгаруулалтын зарыг тухай бүр байршуулж, олон 

нийтэд ил тодоор сурталчлан ажиллав.  

ХАА-н газрын түрээсийн үнийг Орхон суманд 3 талт гэрээгээр цуглуулж эхэлсэн. 

Мөн үнийн мэдээг цуглуулахдаа “Ди Би Эс” телевизийн 2017.05.17-ны өдрийн урсгал 

зараар газар зарна гэсэн 13 иргэнээс мэдээлэл авч цахим биржид бүртгэсэн. 
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Арван долоо. Мэдээлэл технологи, байгууллагын үйл ажиллагааны ил тод 

байдлын талаар 

 Газрын харилцаа барилга хот байгуулалтын газар нь “газрын харилцааны талаар 

хийж, хэрэгжүүлж” байгаа үйл ажиллагааны тайлангаа нийтэд ил тод мэдээлэх, 

сурталчилах талаар тодорхой арга хэмжээнүүдийг шат дараалан  авч хэрэгжүүлж байна. 

 

 Байгууллагын цахим хаягийг нээж мэдээллийг цаг тухай бүр сольж, үйл 

ажиллагаагаа тайлагнаж байна 

 

 Мэргэжилтэн бүрт албаны мэйл хаяг нээж өгснөөр холбогдох байгууллага, иргэн, 

хуулийн этгээдтэй захидлаар харилцах боломжтой болсон 

 

 Байгууллага дээр иргэдийн санал хүсэлтийг хүлээн авах  “нээлттэй утсыг” тогтмол 

ажиллуулж нээлттэй утсанд ирсэн мэдээлэл, санал гомдлыг хамт олноороо 

хэлэлцэн хариу өгч асуудлыг шуурхай шийдвэрлэн ажиллаж байна 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

 Мэдээлэл технологийн чиглэлээр газрын харилцаа, барилга, хот байгуулалтын 

газрын үйл ажиллагааг иргэн, хуулийн этгээдэд ил тод нээлттэй сурталчлах талаар 

тодорхой арга хэмжээнүүдийг байнага шат дараалан авч хэрэгжүүлж байна.  

 

Үүнд: Албаны мэргэжилтнүүд болон сумдын даамлуудад төрийн байгууллагын цахим 

шуудан webmail.gov.mn хаягт @darkhan.gazar.gov.mn мэйл хаяг нээж өгснөөр холбогдох 

байгууллага, иргэн, хуулийн этгээдтэй захидлаар харилцах боломжтой болсон. 

Байгууллагын серверийн хэвийн тасралтгүй ажиллагааг хангах зорилгоор 

серверийг стандартад нийцсэн тусгайлсан өрөөнд оруулж, холбогдох интернетийн шилэн 

кабель болон сүлжээний кабелиудыг шилжүүлсэн.  
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Хэрэгчлэгчийн сэтгэл ханамжийн судалгаа 

Хэрэглэгчийн сэтгэл ханамжийн судалгааны асуулгыг /15 асуулгатай/ боловсруулж,  

2017 оны 5 дугаар сарын  19-ны өдрөөс эхлэн 45 хоногийн хугацаанд 5000 орчим иргэдээс 

авахаар төлөвлөн ажиллав. Өнөөдрийн байдлаар цахимаар 42 иргэн, цаасаар 50 иргэн 

судалгаанд хамрагдсан байна. 

 

Ашиг сонирхлын зөрчлийн талаар хийгдсэн ажил 

ГХБХБГ-ын 2017 оны 04 дүгээр сарын 10-ны өдрийн А/14 тоот тушаалаар ашиг 

сонирхлын зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх ѐс зүйн дүрмийг 1 дүгээр хавсралтаар, 

Авлигатай тэмцэх, шударга ѐс, ил тод байдлыг хангах үйл ажиллагааны төлөвлөгөөг 2 

дугаар хавсралтаар тус тус батлуулсан. Ёс зүйн дүрмийг нийт албан хаагчдад танилцуулж 

гарын үсэг зурж баталгаажуулсан. Мөн шинээр томилогдсон Газрын удирдлагын хэлтсийн 

даргын Хөрөнгө орлогын мэдүүлгийг хүлээн авч 30 хоногийн дотор бүртгэж 

баталгаажуулсан. Байгууллагын нийт албан хаагчдаар Ашиг сонирхлын зөрчилгүй гэдгээ 

илэрхийлэх мэдэгдлийг 2017 оны эхний 6 сарын байдлаар 47 мэдүүлгийг албан хаагчид 

гаргасан байна.   

 

Газар зохион байгуулалтын төлөвлөгөө сурталчлах талаар  

2017 оны Дархан-Уул аймгийн газар зохион байгуулалтын тухайн жилийн  

төлөвлөгөөг сурталчлах ажлыг шинэлэг байдлаар pubhtml5 програм ашиглан хийж, 

байгууллагын цахим хуудас болон фэйс бүүк хуудсаар сурталчлах ажлыг ил тод нээлттэй 

явуулж байгааг иргэдийн зүгээс сайшаан дэмжиж байна.  
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Дархан-Уул аймгийн 2018 оны газар зохион байгуулалтын тухайн жилийн 

төлөвлөгөөнд санал авах ажил 

 

Дархан-Уул аймгийн 2018 оны газар зохион байгуулалтын тухайн жилийн 

төлөвлөгөөний санал авах ажлыг  эхлүүлж шинэлэг байдлаар 

https://drive.google.com/drive/my-drive цахим програм ашиглан байгууллагын цахим болон 

фэйсбүүк хуудсанд санал авч эхлээд байна. Санал авах ажил 10 дугаар сарын 1-нийг 

хүртэл явагдана.Газар зохион байгуулалтын төлөвлөгөө боловсруулахад Иргэдийн 

оролцоог хангах ажлыг хэрэгжүүлэн зохион байгуулж байна. 

 

Байгууллагын Хүний нөөцийн чиглэлээр хийсэн ажил 

 

Газрын харилцаа, барилга, хот байгуулалтын газрын даргын 2017 оны А/13 

тушаалаар байгууллагын “Хүний нөөцийн хөтөлбөр”,  “Үйл ажиллагааны төлөвлөгөө”-г  

батлуулан хэрэгжүүлж байна. 

Хүний нөөцийн хөтөлбөр нь 2017-2020 он хүртэл хэрэгжинэ. Хүний нөөцийн 

хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх үйл ажиллааны төлөвлөгөөнд тусгагдсан тухайн жилийн 

сургалтын хэрэгцээ шаардлагыг тодорхойлж, 2017 оны сургалтын төлөвлөгөөг гаргаж 

хуваарийн дагуу сургалтууд маш амжилттай явагдаж байна. 

 

Арван найм. Байгууллагын дотоод ХШҮ-ний хяналт шалгалт хийсэн ажлын 

талаар 

Газар зохион байгуулалт, геодези зураг зүйн газрын даргын 2016 оны А/01 дүгээр 

тушаалаар батлагдсан “Аймгийн Газрын харилцаа, барилга, хот байгуулалтын газрын үйл 

ажиллагаанд хяналт-шинжилгээ хийх, үр дүнг үнэлэх журам”-ын дагуу хяналт-шинжилгээ, 

үнэлгээг Орхон, Хонгор, Шарын гол сумдад хийж түвшин тогтоон газрын даамлуудад арга 

зүйн зөвлөгөө агч ажиллав. 

 ГХБХБГ-ын Газрын удирдлагын хэлтсийн мэргэжилтнүүд, сумдын Газрын 

даамлуудын  ажлын байрны тодорхойлолтод тусгагдсан ажлын гүйцэтгэл, мэргэжлийн ур  

1.Газрын удирдлагын хэлтсийн мэргэжилтнүүдийн ажлын байрны тодорхойлолтод 

тусгагдсан ажлын гүйцэтгэл ямар байгааг дүгнэж, түвшинг тогтоох зорилгоор ХШҮ хийж 

түвшинг мэргэжилтэн бүрээр тогтоов. 

 2.Газар зохион байгуулалт, геодези зураг зүйн газрын даргын 2016 оны А/01 дүгээр 

тушаалаар батлагдсан “Аймгийн Газрын харилцаа, барилга, хот байгуулалтын газрын үйл 

ажиллагаанд хяналт-шинжилгээ хийх, үр дүнг үнэлэх журам”-ын дагуу хяналт-шинжилгээ, 

үнэлгээ хийх, сумдын Газрын даамлуудын  ажлын байрны тодорхойлолтод заагдсан 

ажлын гүйцэтгэлийг дүгнэж, түвшин тогтоох зорилгоор Орхон, Хонгор, Шарын гол сумдад 

Удирдамжийн дагуу шалгалт хийсэн. 

       3.2017 оны 03-р сарын 29-ны өдрийн ,,Зөвлөгөөнөөс,, гарсан сумдын Засаг дарга, 

газрын даамлуудыг мэргэжил арга зүйгээр хангах зөвлөмжийн хэрэгжилтэд удирдамжид 

зааснаар хяналт шалгалтыг 2017.05.31-2017.06.02-ны өдрүүдэд Орхон, Хонгор, Шарын 

гол сумдад хийж хамтран ажилласан нь үр дүнтэй сайн ажил боллоо. 

 

https://drive.google.com/drive/my-drive
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 Хонгор сум                                 Орхон сум 

 

Сум тус бүрээр шалгалтын үр дүнг хүснэгтээр үзүүлбэл: 

№ Сумын нэр Шалгуур үзүүлэлт Бодит 
гүйцэтгэл 

/хувь/ 

Ажлын байрны 
тодорхойлолт 

Бодит 
гүйцэтг

эл 
/хувь/ Авах ѐстой 

оноо 
Авсан 
оноо 

Авах ѐстой 
оноо 

Авсан 
оноо 

1 Шарын гол 700 516.8 73.8 100 71.8  

2 Орхон 700 351.9 50.2 100 55  

3 Хонгор 700 201.8 28.8 100 29.1  

НИЙТ 2100 1070.5 50.9 300 155.9 51.9 

  Хүснэгт-10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        

Шарын гол сум 

Сум тус бүрээр нийт 7 шалгуур үзүүлэлтээр шалгасан үнэлгээг үзүүлбэл: 
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1 Шарын 
гол 

86 53 80.2 62 78.6 71.4 85.6 516.8 73.8 

2 Орхон 50.6 42.8 70 20.2 66 52.3 50 351.9 50.2 

3 Хонгор 39.4 18 21 20 55.8 23 24.6 201.8 28.8 

НИЙТ 176 113.8 171.2 102.2 200.4 146.7 160.2 1070.5 50.9 

  Хүснэгт-11 

Шалгалтын үр дүнгээс харахад Шарын гол сумын газрын даамлын ажил үүрэг, 

газрын харилцааны чиглэлээр авч хэрэгжүүлж байгаа  үйлчилгээ нь жигд хэвийн явагдаж 

байна. 

 Хонгор сумын хувьд  хангалтгүй үзүүлэлттэй бол Орхон сумын хувьд ажил 

үйлчилгээ нь 50 хувийн гүйцэтгэлтэй байна.  

 

Арван ес .Албан бичиг, өргөдөл гомдлын шийдвэрлэлтийн талаар 

ИРСЭН БИЧГИЙН ХЭРЭГЖИЛТИЙН ТАЙЛАН 2017.01.02-06.07 

Албар хэлтэс Бүгд 

Хариутай Хариугүй 

Нийт 
Шийдвэр 

-лэсэн 

Шийдвэр 
-лэлтийн 

хувь 

Хяналтанд 
байгаа 

Хугацаа 
хэтэрсэн 

Нийт 
Шийдвэ

р 
-лэсэн 

Удирдах ажилтнууд 64 13 10 76.92% 2 1 51 16 

Газрын удирдлагын 
хэлтэс 

376 173 149 86.13% 20 4 203 47 

Барилгын хэлтэс 163 59 39 66.1% 16 4 104 50 

Бүгд 603 245 198 80.82% 38 9 358 113 

Хүснэгт-12 
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МЭРГЭЖИЛТЭН  ТУС БҮРЭЭР ИРСЭН БИЧГИЙН ХЭРЭГЖИЛТИЙГ ГАРГАЖ ХАРУУЛАВ 

№ Нэрс Албан бичиг 

    Нийт Хугацаандаа Хяналтанд  Хугацаа хэтэрсэн 
Шийдвэрлэлт

ийн хувь 

1 А.Нармандах 31 25 6 0 100% 

2 Х.Олонбаяр 42 38 4 0 100% 

3 Ц.Чулуунцэцэг 70 63 5 2 97% 

4 Х.Туул 10 9 1 0 100% 

5 Б.Очиржав 31 26 4 1 96,7% 

6 Б.Мөнхчулуун 24 21 3 0 100% 

7 Ц.Базарсад 39 38 0 1 96,7% 

8 Д.Батчулуун 17 16 0 1 96,7% 

9 Ө.Мягмарсүрэн 179 170 9 0 100% 

10 Ч.Анхбаяр 11 10 1 0 100% 

11 С.Ундрах 51 41 7 3 94% 

12 Б.Мөнгөнтогос 17 16 0 1 97% 

13 С.Батбилэг 29 29 0 0 100% 

14 У.Энхбат 1 0 1 0 100% 

15 Б.Мөнхжаргал 1 1 0 0 100% 

16 Ролжинжав 0 0 0 0 100% 

17 Б.Цогт 0 0 0 0 100% 

18 Д.Эрдэнэбаатар 29 29  0 100% 

 Нийт 582 532 41 9  

Хүснэгт- 13  

Өргөдөл гомдолын шийдвэрлэлтийн талаар 

2017 оны 06 дугаар сарын 07-ны байдлаар  иргэн, хуулийн этгээдээс нийт 465 

өргөдөл, санал хүрээн авсан байна. Үүнээс иргэн, хуулийн этгээдийн 372 өргөдөл 

гомдолыг барагдуулж 85 өргөдөл шийдвэрлэх шатандаа судлагдаж байгаа, 9 өргөдөл 

хугацаа хэтрүүлэн шийдвэрлэсэн байна. 

  Тайлангийн хугацаанд  ирсэн өргөдөл хүсэлтийг аймгийн Засаг даргын 39 удаагийн 

захирамж, Дархан сумын Засаг даргын 13 удаагийн захирамжаар нийт 323 иргэн, хуулийн 

этгээдийн өргөдөл гомдолыг шийдвэрлэсэн байна. 

Хүснэгт-14 

 

 

Салбар хэлтэс Бүгд Хариутай Шийдвэрлэсэн 
Хяналтанд 

байгаа 
Хугацаа 
хэтэрсэн 

Шийдвэрлэлт 
-ийн хувь 

Удирдах ажилтнууд 95 95 94 1 0 98.95% 

Газрын удирдлагын 
хэлтэс 

358 358 285 65 8 79.61% 

Барилгын хэлтэс 3 3 1 1 1 33.33% 

Нийт 456 456 380 67 9 83.33% 
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БАРИЛГА, ХОТ БАЙГУУЛАЛТЫН ХЭЛТСИЙН ЭХНИЙ ХАГАС ЖИЛИЙН ҮЙЛ 

АЖИЛЛАГААНЫ ТАЙЛАН 

2017  оны эхний хагас жилд манай хэлтэс ДУА-ийн ГХБХБГ-ы даргын  

ГЗБГЗЗГазрын дарга,  БХТөвийн захирал, Аймгийн Засаг Даргатай байгуулсан  

бүтээгдэхүүн, үр дүнгийн  гэрээг хэрэгжүүлэх арга хэмжээний төлөвлөгөөгөө боловсруулан   

БХБХэлтсийн дарга, барилга угсралт технологи хариуцсан мэргэжилтэн-1, инженерийн 

шугам, сүлжээ хариуцсан мэргэжилтэн-1, барилга, барилгын материалын үйлдвэрлэл, 

лабораторийн асуудал хариуцсан мэргэжилтэн-1,  барилгын зураг төсөл, магадлал  

хариуцсан мэргэжилтэн-1 нийт 5 хүний  бүрэлдэхүүнтэйгээр Жил улирал сар, 7 хоногоор 

ажлаа төлөвлөж биелэлтийг хангаж ажиллалаа.  

 

Нэг. Хот байгуулалтын талаар 

 

-  Хот байгуулалтын  Ерөнхий төлөвлөгөөг хэрэгжүүлэхтэй холбоотой 19 асуудлыг 

аймгийн ЗД-ын 2017-2020 оны үйл ажиллагааны хөтөлбөрт тусгуулсан бөгөөд түүнийг 

хэрэгжүүлэх асуудлыг БХБХ-ийн төлөвлөгөөнд тусган ажиллаж байна. 

- Шинээр хийж байгаа Дархан хотын Хөгжлийн ерөнхий төлөвлөгөөний ажлын 

даалгаврыг шинэчлэхэд ГЗБГЗЗГ-тай хамтран ажилласан. 

- 14,7,30-р хорооллын хэсэгчилсэн ерөнхий төлөвлөгөөний ажлын даалгавар 

боловсруулах ажил 60%-ийн гүйцэтгэлтэй явагдаж байна. 

- Орхон Хонгор сумын төвийн хөгжлийн ерөнхий төлөвлөгөөг шинэчлэх талаар 

тухайн сумуудтай хамтран ажиллаж эхлэсэн. 

- Ерөнхий төлөвлөгөөний зөрчилтэй холбоотой орчны тохижилтыг дутуу хийсэн 

байгууллагуудад шаардлага хүргүүлсэн /18 байгууллага/ 

- Шинээр барихаар төлөвлөж буй 57 барилга байгууламжийн архитектур 

төлөвлөлтийн даалгаврыг боловсруулж өгсөн. 

- Мөн газрын байршилт тогтоох зураг 64-ийг хийж ИШС-ний байгууллагуудаар 

зөвшилцүүлсэн байна. Үүнд Төсөл сонгон шалгаруулалтаар олгох газрын байршилт 30 ш, 

дуудлага худалдаагаар олгох газрын байршилт 11ш, “Тогтвортой амжиргаа-3”  төслөөр 

хийгдэх ажлын 9 бусад нь иргэд, байгууллагуудын хүсэлтээр хийгдсэн. 

- Түүнээс гадна баригдах барилгын эх загвар зураг, ерөнхий төлөвлөгөөний зураг 16-

г хянан шалгаж аймгийн ерөнхий архитекторт танилцуулсан байна.     

 

1.1 .Барилга, барилгын материалын үйлдвэрлэлийн талаар 

Барилга угсралтын тусгай зөвшөөрөл шинээр-1, сунгалтаар- 7, барилгын 

материал үйлдвэрлэлийн шинээр- 2, сунгалтаар- 2  тус тус тодорхойлолт гарган 

Барилгын хөгжлийн төв болон Барилгын материал үйлдвэрлэгчдийн холбоонд  уламжлав.  

2017 онд 8 барилгын материал үйлдвэрлэгч аж ахуйн нэгжүүдийн  бүтээгдэхүүнийг, 

тохирлын баталгаажуулалтанд хамруулах ажлыг зохион байгуулж, 2017.05.25-нд 

МБМҮХолбооны экспертын багийг ГХБХБГ хамтран орон нутагт ажиллуулж тусгай 

зөвшөөрөлд хамруулах бэлтгэл ажлыг хангаж ажиллалаа. 
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2017.05.25. ГХБХБГ-ын байр, БМҮХ, ГХБХБГ-тай хамтран  Барилгын материал 

үйлдвэрлэл эрхлэх талаарх мэдээлэл зөвлөмжийг ААНБ-д өгч байгаа байдал. БМҮХ-ны  

экспертийн багийн гишүүд :Холбооны зөвлөх- экспертийн багийн ахлах Р.Бямбажав, 

Сургагч багш экспертийн зөвлөх  инженер Б.Жалбий-Юмчин, Технологи инженер 

экспертийн багийн гишүүн Д.Эрдэнэчимэг. 

 

Барилгын бетон зуурмагийг барилгын талбайд бэлтгэж байгаа нь бүтээгдэхүүний 

бат бэхийг бууруулсан үйл ажиллагааны өртгийг нэмэгдүүлсэн барилга угсралтын 

технологи болж байгаа тул зөвхөн баталгаажсан зуурмагийн узлээс зуурмагийг хангаж 

байхаар зохицуулалт хийж одоо ”Сонголон хайрхан”ХХК, “Стандарт Стийл”ХХК, 

“Торгоны зам”ХХК , зэрэг 3-н ААНБ-ууд бетон зуурмагийн  үйлдвэр хяналтын 

лаборатортай болж барилгын материал үйлдвэрлэлийн тусгай зөвшөөрөлд хамруулан 

барилга байгууламжуудыг хангаж үйл ажиллагаа нь тогтмолжиж байна. Төмөр замын 

төмөр бетон дэрний “Тайван хайрхан”ХХК, төмөр бетон шонгийн “Хасуу”ХХК , байгаль 

орчинд хаягдалгүй бөсгөсөн шохойн “Баргилтех”ХХК-ийн  үйлдвэрүүд Хонгор сумын 

нутагт баригдаж байна.  

Дархан-Уул аймагт шаварын орд 2, шохойн чулуу 16, төмрийн хүдэр 1, элс 

хайрганы ордыг  5   ААНБ-ууд тус тус ашиглаж байна.   

1.2 Барилга байгууламжийн ашиглалтад оруулах болон эхлүүлэхтэй холбогдсон 

дүрэм, журмыг мөрдүүлэн ажилласан талаар 

 

Засгийн Газрын 2012 оны 12 сарын 01-ны 151-р тогтоолын дагуу Барилга 

ашиглалад оруулах комиссыг 8-н удаа зохион байгуулж ажилласан.  
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Дархан-Уул аймгийн 5-р багт баригдсан хүүхэд хөгжлийн ордон   Дархан-Уул аймгийн Дархан сумын 15-р багт   

        1600 оюутны хичээлийн байр баригдсан 

 

Барилгын ажил эхлүүлэх, үргэлжлүүлэх зөвшөөрлийг 14 иргэн, аж ахуйн нэгж 

байгууллагад олгосон.  

Барилгын ажил эхлэх, үргэлжлүүлэх, ашиглалтад оруулах дүрэм өөрчлөгдсөн тул 2017 

оны 03 дугаар сарын 07-ны өдрийн ЗГ-ын 68,69-р тогтоолын танилцуулгыг байгууллагын  

цахим веб сайтанд /www.darkhan.gazar.gov.mn / байршуулсан.  

 

1.3 “ Орон сууц хөтөлбөр” төслийг хэрэгжүүлэх арга хэмжээний хүрээнд: 

 

“Орон сууц” хөтөлбөрийн хүрээнд 2017 оны хагас жилийн байдлаар 141 айлын 

орон сууц ашиглалтад орсон. 2017 оны жилийн эцэст  374  айлын нийтийн орон сууц 

ашиглалтад төлөвтэй байна. Орон сууцны дундаж үнэ 1 м2 үнэ 1000.0-1350.0 төгрөгөөр 

борлогдож байна.  

Одоо үргэлжлэн баригдаж байгаа 21 барилгаас Дархан шар бүрд”ХХК-ийн 45 

айлын орон сууц-90%, “Минж Проперти” ХХК-70 айлын орон сууц-40%, ”Мираклленд”ХХК-

ийн 54 айлын орон сууц-15%,”ДСЦТС”ХК-ийн 63 айл-35%,иргэн Түмэндэмбэрэлийн 25 

айлын орон сууц-60%, Иргэн Р.Совинбаярын 54 айлын орон сууц-10%,  барилгууд тус тус 

үргэлжлэн баригдаж байна.              
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1.4 Барилгын хувийн хэргийн хөтлөлтийг сайжруулах, аймгийн хэмжээнд 

шаардлагатай хувийн хэргийг захиалах, хэрэгжүүлэх ажлыг зохион байгуулах 

тайланг мэдээллэх талаар: 

 

2017 онд Дархан-Уул аймгийн бүх барилга байгууламжийг 100% паспортжуулах 

зорилт тавин ажиллаж байна. Барилга байгууламжид хувийн хэрэг хөтлөх ажлыг 

эрчимжүүлэх сарын аяныг зохион байгууллсаны дүнд эхний хагас жилийн байдлаар 

аймгийн бүх цэцэрлэг, сургууль, эмнэлэг, соѐл урлаг, төрийн өмчит байгууллагуудын 274 

барилгыг хувийн хэрэгтэй болгосон байна.  

 

 

1.5 Орон нутагт  нормчлолын сангийн шимтгэл  төвлөрүүлэх талаар 

 

Орон нутагт барилгын гүйцэтгэгч аж ахуйн нэгжийн нормчлолын сангийн шимтгэлд 

11,1 сая төгрөгийг төвлөрүүлэв. 

Барилгын норм норматив болосруулах санд төвлөрүүлсэн хөрөнгийн жилийн мэдээг БМ-

14 маягтын дагуу цахим хэлбэрээр гаргаж мэдээлж байна. 

 

1.6 Барилга, барилгын материалын үйлдвэрлэлийг хөгжүүлэх эрх зүйн бодлогын 

хүрээнд боловсруулагдсан хөтөлбөр, төсөл болон салбарын болон техник 

технологийн бодлогын хэрэгжүүлэх ажлыг зохион байгуулах талаар 
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Дархан-Уул аймагт барилгын материал үйлдвэрлэл эрхэлдэг тусгай зөвшөөрөлтэй 

30 аж ахуйн нэгж байгууллага нь 18 нэр төрлийн 2017 оны эхний 5 сарын байдлаар 25.1 

тэрбум төгрөгний бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэсэн. 

Түүхий  эдийн нөөц нь судлагдаж,тогтоогдсон орон нутгийн орд газруудыг түшиглэн  

барилгын материалын элс хайрга, сендвичин хавтан,төмөр бетон эдлэл, заслал 

чимэглэлийн хуурай хольцын үйдвэрлэл зэрэг 2 үйлдвэрийг барилгын үйлдвэрлэл эрхлэх 

тусгай зөвшөөрөлд шинээр хамруулсан бөгөөд, ”Хасвуу”ХХК-ийн төмөр бетон шонгийн 

үйлдвэрүүд ашиглалтанд орж орон нутагт шинэ дэвшилтэт техинологи  нэвтрүүлэн 

барилгын шинэ материал үйлдвэрлэж байгаа ба хүний амь нас,эрүүл мэнд,байгаль 

орчинд сөрөг нөлөөгүй,стандарт,зураг төслийн чанарын шаардлага хангасан бүтээгдэхүүн 

үйлдвэрлэж байна.       

Дархан-Уул аймагт Барилга угсралтын 114, Барилгын материал үйлдвэрлэлийн 

30,барилгын зураг төсвийн 8, өргөх байгууламж, түүний эд ангийн үйлдвэрлэл 

үйлчилгээний 4 , тус тус ААНБ ажиллаж байгаа ба үүнээс барилга,барилгын материал 

үйлдвэрийн салбарт ИТА 328,мэргэжилтэй ажилчин 2000  байна. 

 

1.7 Барилга захиалагчийн хяналтыг хэрэгжүүлэх ажлын талаар 

 

Улсын болон орон нутгийн төсвийн хөрөнгөөр баригдаж байгаа барилга 

байгууламж, их засварын ажилд хэрэглэсэн материал, хийц, бүтээгдэхүүний   гарал 

үүслийн гэрчилгээ, сорил шинжилгээний лабораторийн дүгнэлтүүдийг нягтлан шалгаж 

ашиглалтад оруулах ажлыг зохион байгуулж байна. 

Эхний хагас жилд улсын төсвийн хөрөнгөөр баригдсан 1.3 тэрбум төгрөгийн төсөвт өртөг 

бүхий  Дархан сум 5-р баг 100 хүүхдийн цэцэрлэг, 46.8 сая төгрөгийн төсөвт өртөгтэй 

Нэгдсэн эмнэлгийн цусны төвийн засвар шинэчлэлтийн барилгын ажилд ашиглалтад 

оруулах комиссыг зохион байгуулж ажилласан. Одоогийн байдлаар 12-р багт байршилтай 

Спорт цогцолборын барилга, Шарын гол сумын 150 хүүхдийн дотуур байрны барилгуудад 

техник хяналт гүйцэтгэж байна. Эдгээрээс Шарын гол сумын 150 хүүхдийн дотуур байрны 

барилгад зөрчил илэрсэн тул барилгын ажлыг зогсоох арга хэмжээ авсан. 

Ус хангамжийн шинэчлэлтийн үлдэгдэл ажлыг үргэлжлүүлэн  хийхээр  “Альянс тех”  

ХХК  ажил эхлүүлэх, үргэлжлүүлэх  зөвшөөрөл авахаар албан бичиг ирүүлсэн боловч 

хөрөнгө санхүүгийн асуудлаас болж, хагас жилээс хойш хийхээр болж хойшлогдсон. 

 

1.8 Барилгын сорил шинжилгээний лабораторийн талаар 

 

Хөрөнгө оруулалт, төсвийн хүндрэлтэй байдлаас шалтгаалан тус лабораторийг 

өөрийн одоо байгаа байрыг ашиглан 33 м2-аар өргөтгөл хийж конусан суулт, бат бэхийн 

даралтын пресс, элс хайрга, дайрганы холимогийн физик механик шинж чанар, бетон 

болон полистрол хөнгөн бетон, тоосгоны шахалтын бат бэх  зэрэг 6-8 нэр төрлийн 

шинжилгээ хийж, иргэд аж ахуй нэгжүүдэд 18-60 мянган төгрөгөөр үйлчлэх зорилттойгоор 

зураг,төсвийн гаргаж,орон нутг ийн төсөвт  50.0 сая төгрөг тусгуулан батлуулж ажиллаж 

байна. 

 Хоёр. Инженерийн шугам сүлжээний талаар 

ГХГЗЗГ-т  2016 оны ерөнхий төлөвлөгөөний жижүүрийн хөтлөлт хийсэн ажлын тайланг 

Засгийн газрын "Геодезийн солбицол, өндөр тусгалийн нэгдсэн тогтолцоо"-г батлах тухай 
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2009 оны 25 дугаар тогтоолоор баталсан WGS-84/UTM солбицолын нэгдсэн тогтолцоо, 

Дархан хотын дэвсгэр газарт хийгдсэн байр зүйн зургийг үндэслэн үүсгэсэн мэдээллийн 

сан, бичмэл тайлангийн хамтаар хүргүүлж ажилласан. 

Дархан хотын бохир усны менежментийг сайжруулах МОН-3244/3245 төслийн ажлууд 

үргэлжлэн хэрэгжиж дулаан, бохир усны шугамын угсралтын ажлуудын тендерүүд 

зарлагдаж гүйцэтгэгч сонгон шалгаруулалт хийх шатандаа явагдаж байна. Энэ төсөл 

хэрэгжсэнээр Дархан хотод 4,8 км урт бохир усны шугам шинэчлэгдэж 24-30 мян м3 хүчин 

чадалтай орчин үеийн техник, технологитой шинэ цэвэрлэх байгууламж ашиглалтад орох 

болно. МОН-3244/3245 төсөл нь Азийн хөгжлийн банкны /хөнгөлөлттэй зээл/ хөрөнгө 

оруулалтаар хэрэгжих болно. 

ЗТБХБЯ-ны сайдын 2010 оны 12-р сарыг 13-ны өдрийн 402 тоот тушаал, ГХГЗЗГ- с 

ирүүлсэн дүрэм, зааврын дагуу хот байгуулалтын суурь мэдээлэлийг цуглуулж 

ажилласан.   Энэ ажлын хүрээнд 2016 онд доорхи 23 барилга, байгууламжийн мэдээллийг 

хотын байр зүйн зурагт оруулж ажилласан. ҮҮнд:  

 Нийтийн  орон сууц- 6                                       Сургуулийн зориулалттай - 2              

 Шатахуун түгээх станц – 4                               Эмнэлгийн зориулалттай – 2 

 Албан тасалгааны зориулалттай -1                Цэцэрлэг -1 

 Худалдаа, үйлчилгээ – 1                                  Инженерийн байгууламж – 3   

 Үйлдвэрийн барилга  - 2                                   Авто зам - 1 

 

Дулааны техникийн нөхцөлийн хэрэгцээт ачааллыг  29 иргэн, ААНБ-д, ус хангамж, 

ариутгах татуургын хангамжийн хэрэгцээт ачааллыг  13 иргэн, ААНБ-д тооцож гаргаж 

өгсөн байна 

 

 Бусад ажил 

 

1. Сургалт зохион байгуулав 

Сумдын даамлуудын мэргэжил, ур чадварыг дээшлүүлэх зорилгоор ХААИС-ийн 

эрдэмтэн багш нартай хамтран “Сургалтын удирдамж, төлөвлөгөө” гарган сургалт 

хийв.Үүнд:  

№ Сургалтын чиглэл Зохион байгуулагдах 
хугацаа 

Хариуцах багш 

1 Бэлчээрийн газрын төлөв байдлын 
мониторинг 

2017.06 сар 
/1-р 10 хоног/ 

А.Нарантуяа 

2 ГНС-ийн тайлан 2017 оны 8сар 
/2-р 10 хоног/ 

Ч.Амармэнд 

3 ГЗМС-ийг газар зохион байгуулалтын 
үйл ажиллагаанд ашиглах 

2017 оны 09 сар П.Содгэрэл 

4 Тохиромжтой байдлын үнэлгээ 
 

2017 оны 10 сар Л.Пүрвээ 

5 Газар ашиглалтын төлөвлөгөө 
боловсруулах 

2017 оны 11 сар А.Нарантуяа 

Хүснэгт-15 

 

Байгууллагын 2017 оны сургалтын төлөвлөгөөний дагуу Фото мониторингийн 

аргаар бэлчээрийн ургац, даац шинж чанарыг тодорхойлох, Sample point програм 

хангамжид тооцоолох арга аргачлалд Хонгор сумын даамал Н.Мөнхцэцэг, Орхон сумын 
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даамал М.Халиун нарыг оролцуулж сургалтад хамрууллаа. Сургалтын үр дүнд даамлууд 

сум тус бүрээр Бэлчээр ашиглалтын хэсгийг 2017.08 дугаар сарын эхний 10 хоногт 

тогтоож бэлчээрийн ургацыг тодорхойлохоор даалгавар авсан. 
 

 

ХААИС-ийн арын талбайд дадлага хийсэн /2017.06.08/ 

    

 

2.Нийгмийн хариуцлагын хүрээнд санаачлан хийсэн ажилууд 

 

Дархан сумын хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэн Э.Шинэбаяр хүүд 7-р баг Зурагтын ар 

2-1б тоотод гэр бүлийн хэрэгцээний зориулалтаар газар олгож сэтгэлийн дэм өгсөн. 

Дархан сумын Малчин багийн иргэн өрх толгойлсон эмэгтэй Э.Мөнхцэцэгт гэр 

бүлийн хэрэгцээний зориулалтаар газар олгож, газар өмчлөлийн гэрчилгээг гардуулан, 

хамт олноороо хашааг нь барьж өгөв.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дархан сумын иргэн О.Мөнхтулга хүүд 15-р баг Мангирт 6-р хэсэг  15 а тоотод гэр 

бүлийн хэрэгцээний зориулалтаар газар олгож, 15-р багаас гэр орон сууцны асуудлыг 

шийдвэрлэхээр болсон. 
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Аймгийн ЗДТГ-аас санаачилсан дугуйн зогсоолтой болох ажлыг дэмжиж 

байгууллагынхаа гадна талбайд дугуйгаар ирэх иргэдэд зориулж дугуйн зогсоолтой 

болсон. 

 

 

 

 

 

 

 

3.Угтах үйлчилгээг нэвтрүүлж ажилласан 

№ Хийгдсэн ажил Үйл ажиллагаа Тоо хэмжээ Он, сар, өдөр 

1 Иргэдээ Угтах 
үйлчилгээ 

ГХБХБГ-т шинээр  угтах үйлчилгээг нэвтрүүлж  
байгаатай холбогдон хаяг, тохижилтын ажлыг хийж  
гүйцэтгэсэн 
Угтах үйлчилгээндээ иргэдийн өргөдөл, тодруулах 
хуудас өгөх асуусан асуултанд нь хариулт өгч 
ажилласан. 

 
Өдөр бүр 

2017.05.28- 
06.15 хүртэл 

2 Иргэдээ Угтах 
үйлчилгээ 

Түгээмэл асуулт: 
Газар эзэмших эрхийн гэрчилгээг шилжүүлэх, 
хугацаа сунгах, хаяг нэр солих, өөрчлөх 
Өмчлөх эрхийн гэрчилгээг шилжүүлэх, худалдах 
Эзэмшиж байсан газраа өмчлөх, зориулалт өөрчлөх 
Банкны барьцааны талаар гэх мэт асуултанд 
хариулт өгч холбогдох мэргэжилтэнд холбох 
үйлчилгээг үзүүлсэн 

50 иргэнд 2017.06.02-аас 

3 Мэдээлэл 
зөвлөгөө өгөх 
нээлттэй утас 

2017 онд “Мэдээлэл зөвлөгөө өгөх, нээлттэй утас”-
ыг шинээр  нэвтрүүлсэн бөгөөд иргэдийн асуултанд 
хариу өгч холбогдох мэргэжилтэнтэй холбон 
ажиллаж байгаа 

 

25 хүнд 2017.05.18-аас 
одоог хүртэл 

НИЙТ 75 иргэн  
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4.Нээлттэй хаалганы өдөр зохион байгуулж иргэдэд үйлчилгээ үзүүлэв 

  2017 оны 05 дугаар сарын 26-ны өдөр Дархан Олон улсын худалдааны төвийн 

гадна талбайд нээлттэй хаалганы өдрийг шинэлэг хэлбэрээр зохион байгуулж дараах 

үйлчилгээг үзүүлэв. 

 кадастрын зураг,гаргаж шуурхай үйлчилгээ үзүүлэв 

  газар өмчилж аваагүй тодорхойлолт 

 газрын төлбөрийн мэдээлэл, лавлагаагаар  нээлттэй хаалганы өдрөөр зөвлөгөө 

мэдээллийг нийт 74 иргэнд өгч, 5-н төрлийн 150 ширхэг гарын авлагыг хэвлэн 

иргэдэд тараасан. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

5.Аймгийн Засаг даргын тамгийн газраас зохион байгуулсан нийтийн арга 

хэмжээнд байгууллага хамт олноороо бүрэн хамрагдаж, идэвхтэй оролцож ирлээ. 

Дархан-Уул аймгийн Засаг даргын 2017-2020 оны үйл ажиллагааны хөтөлбөрийг 

хэрэгжүүлэх ажлын хүрээнд зохион байгуулагдсан / 2017.04. 22 / явган аялалд 

байгууллага хамт олноороо оролцож, Морин хуур цогцолбор “Миний монгол” цэцэрлэгт 

хүрээлэн, “Дархан-50” цогцолбороор аялан хийн дасгалд хамрагдав.       

 

 

 



ДАРХАН-УУЛ АЙМГИЙН ГАЗРЫН ХАРИЛЦАА, БАРИЛГА, ХОТ БАЙГУУЛАЛТЫН 
ГАЗРЫН 2017 ОНЫ ЭХНИЙ ХАГАС ЖИЛИЙН ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ТАЙЛАН 2017 оны 6 сар 

 

 Хуудас  36  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Монгол улсын Ерөнхийлөгчийн 1991 оны 119 дүгээр зарлиг, Монгол Улсын Их 

хурлын 2009 оны 95 дугаар тогтоолоор батлагдсан “Биеийн тамир, спортыг хөгжүүлэх 

талаар төрөөс баримтлах бодлого”, Монгол Улсын Засгын газрын 2011 оны 32 дугаар 

тогтоолоор батлагдсан “Биеийн тамир, спортыг хөгжүүлэх цогц хөтөлбөр”, Дархан-Уул 

аймгийн Засаг даргын 2017-2020 оны үйл ажиллагааны хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх хүрээнд 

“Бие бялдрын хөгжлийн түвшин тогтоох сорил” сарын аяныг угтан ГХБХБГ-ын албан 

хаагчид биеийн тамирын сорилд хамрагдаж 3 мэргэжилтэн  “А” үнэлгээ авсан. 

 

 

Байгууллага хамт олноороо тайлангийн хугацаанд 3 удаа  байгууллагын ойр 

орчим,  хашаан доторх хогоо цэвэрлэн их цэвэрлэгээг хийв.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Хамт олноороо амралтын өдрөөр дугуйн аялал зохион байгуулж идэвхтэй амрав.  
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6. Байгууллагын гадна орчны тохижилтыг сайжруулах талаар: 

Энэ онд ГХБХБГ байгуулагдсаны 20 жилийн ой тохиож байгаа бөгөөд ой тэмдэглэн 

өнгөрүүлэх ажлыг хүрээнд байгууллагын гадна орчны тохижилтыг сайжруулах ажлуудыг 

хийж байна.  Үүнд:  Гадна фасад,  явган зам талбайн тохижилт г.м 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ТАЙЛАН НЭГТГЭСЭН:      С.БАТБИЛЭГ 

        /Архив, бичиг хэргийн эрхлэгч /  

 

ТАЙЛАН ХЯНАСАН:      А.НАРМАНДАХ 

        /Газрын удирдлагын хэлтсийн дарга /  

        Х.ОЛОНБАЯР    

                                              /Барилга, хот байгуулалтын хэлтсийн дарга/  


