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Тайлангийн агуулга 

 

1. ГАЗРЫН ХАРИЛЦААНЫ ЧИГЛЭЛЭЭР ХИЙГДСЭН АЖИЛ  

- Газар зохион байгуулалтын төлөвлөгөөний талаар  

- Газрын дуудлага худалдааны талаар 

- Төсөл сонгон шалгаруулалтын талаар  

- Газрын биржийн цахим програм хангамжийн талаар 

- “Лэнд менежер-2” програм хангамжийн талаар  

- Газар олголтын талаар 

- Газар эзэмших, ашиглах гэрээг дүгнэсэн ажлын талаар 

- Аудитын албан шаардлагын дагуу авсан арга хэмжээ 

- Хяналт шалгалтаар явсан ажлууд 

- Геодези, зураг зүй, газрын кадастр, бүртгэлийн чиглэлээр 

- Хэмжилт, зураглалын ажлын талаар 

- Геодезийн цэг тэмдэгтийн тооллого бүртгэлийн талаар 

- Газар өмчлөлийн чиглэлээр 

- Газрын зөрчил, маргааны талаар  

- Газрын төлбөр, татвар, үнэлгээний чиглэлээр  

 

2. БАРИЛГА, ХОТ БАЙГУУЛАЛТЫН ЧИГЛЭЛЭЭР ХИЙГДСЭН АЖИЛ  

- Хот байгуулалтын чиглэлээр хийсэн ажлын  талаар 

- Хотын ерөнхий төлөвлөгөөний жижүүрийн хөтлөлтийн талаар  

- Барилга материалын үйлдвэрлэлийн талаар 

- Барилгын техник хяналтын чиглэлээр  

- Монгол Улсад Барилгын салбар үүсч хөгжсний түүхт 90 жилийн ойг   

Дархан-Уул аймагт тэмдэглсэн өнгөрүүлсэн тухай 

 

3. БУСАД АЖЛЫН ХҮРЭЭНД ХИЙГДСЭН АЖИЛ  

- Санхүүгийн чиглэлээр хийгдсэн ажил  

- Архив, албан хэрэг хөтлөлтийн талаар хийгдсэн ажил 

- Мэдээлэл технологийн чиглэлээр хийгдсэн ажил  

- Сургалт, сурталчилгаа, мэдээллийн чиглэлээр  
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ГАЗАР ЗОХИОН БАЙГУУЛАЛТ 

 

Газар зохион байгуулалтын төлөвлөгөө 

 

 2016-2030 он хүртэлх Дархан-Уул аймгийн Газар зохион 

байгуулалтын ерөнхий төлөвлөгөөг “Геоботаник” ХХК  боловсруулж аймгийн ИТХ-

ын Тэргүүлэгчдийн 2016 оны 10 дугаар  тогтоолоор батлуулсан. 

 Аймгийн ИТХ-ын Тэргүүлэгчдийн 2016 оны 04 дүгээр сарын 05-ны 

өдрийн 32 дугаар тогтоолоор аймгийн 2016 оны тухайн жилийн газар зохион 

байгуулалтын төлөвлөгөөг батлуулсан. Мөн аймгийн ИТХ-ын Тэргүүлэгчдийн 2016 

оны 46, 58, 64 дүгээр тогтоол “Аймгийн 2016 оны газар зохион байгуулалтын 

төлөвлөгөөг тодотгох тухай”-ууд гарсан бөгөөд уг тогтоолууд нь Монгол Улсын 

Засгийн газрын 2016 оны 173 дугаар тогтоол, Монгол Улсын Засаг захиргаа, нутаг 

дэвсгэрийн нэгж, түүний удирдлагын тухай хуулийн 22 дугаар зүйлийн 22.1.12, 

Газрын тухай хуулийн 31 дүгээр зүйлийн 31.2, 31.3 дахь заалтуудыг тус тус зөрчиж 

гарсан тул аймгийн ИТХ-ын Тэргүүлэгчдийн 2016 оны 107, 108, 109 дүгээр 

тогтоолуудаар тус тус хүчингүй болгосон. 

 Сумын ИТХ-ын Тэргүүлэгчдийн 2016 оны 05 дүгээр сарын 05-ны 

өдрийн 24 дүгээр тогтоолоор Дархан сумын 2016 оны тухайн жилийн газар зохион 

байгуулалтын төлөвлөгөөг батлуулсан. 

 Газрын нэгдмэл сангийн 2015 оны тайланг аймгийн ИТХ-ын 

Тэргүүлэгчдийн 2016 оны 32 дугаар тогтоолоор дүгнүүлсэн.  

 

Газрын дуудлага худалдаа 

 

Дархан-Уул аймгийн хэмжээнд 4 удаа 27-н нэгж талбарт газар эзэмших 

эрхийн гэрчилгээний дуудлага худалдаа зарлаж, орон нутгийн төсөвт 159.8 сая 

төгрөгийг төвлөрүүлсэн. Бусад нэгж талбарт санал ирээгүй тул дуудлага худалдаа 

зохион байгуулагдаагүй байна. 

 2016 оны тухайн жилийн газар зохион байгуулалтын төлөвлөгөөний 

дагуу Аймгийн Засаг даргын 2016 оны 04-р сарын 12-ны өдрийн А/86 дугаар 

захирамжаар Дархан сумын 5, 8-р багийн нутаг дэвсгэрт 4-н байршилд дуудлага 

худалдаа зарласан боловч хүсэлт ирээгүй тул дуудлага худалдаа болоогүй. 

 Дархан-Уул аймгийн Хонгор сумын Засаг даргын 2016 оны 08 сарын 

08-ны өдрийн 145 дугаар захирамжаар 1-р багийн нутаг дэвсгэрт 12 нэгж талбарт 

газар эзэмших эрхийн гэрчилгээний дуудлага худалдааг зарласан боловч 

оролцогч ирээгүй тул дуудлага худалдаа болоогүй.  

 Дархан-Уул аймгийн Засаг даргын 2016 оны 09 дүгээр сарын 16-ны 

өдрийн А/353 дугаар захирамжийн дагуу Дархан сумын нутаг дэвсгэрт 11-н 

байршилд газар эзэмших эрхийн гэрчилгээний дуудлага худалдааг 2016 оны 10 

дугаар сарын 21-ний өдөр зохион байгуулж, Малчин багт шатахуун түгээх станцын 

зориулалтаар 400 м/кв газарт 4-н аж ахуйн нэгж байгууллага оролцож “Ойн Бирж” 

ХХК  нь 3600000 төгрөгөөс дуудаж 23600000  төгрөгөөр ялагч болж, аймгийн Засаг 

даргын 2016 оны A/426 дугаар захирамжаар газар эзэмшүүлэх гэрээ байгуулсан.  
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 2016 оны 10 дугаар сарын 26-ны өдрийн А/410 дугаар захирамжийн 

дагуу Дархан-Уул аймгийн Дархан сумын 5, 6, 8, 13 дугаар багийн нутаг дэвсгэрт 

10-н байршилд дахин газар эзэмших эрхийн гэрчилгээний дуудлага худалдаа 

зарлаж, 2016 оны 11-р сарын 25-ны өдөр зохион байгуулахаар бэлтгэл ажил 

хангагдсан байна.          

                                          
Газар эзэмших эрхийн гэрчилгээний дуудлага худалдаа /2016-10-21/ 

 

Төсөл сонгон шалгаруулалт 

 

Аймгийн хэмжээнд 3 удаа 43 нэгж талбарт төсөл сонгон шалгаруулалт 

зарлаж, нийт 69 төсөл ирснээс 30 шалгарч 39 нь шаардлага хангаагүй байна. 

 2016 оны тухайн жилийн газар зохион байгуулалтын төлөвлөгөөний дагуу 

Аймгийн Засаг даргын 2016 оны 04-р сарын 12-ны өдрийн А/86 дугаар 

захирамжаар Дархан сумын 5, 8, 9-14, Өргөө баг, Малчин баг, Хонгор сумын 1-р 

багийн нутаг дэвсгэрт нийт 10-н байршилд төсөл сонгон шалгаруулалтыг хуулийн 

хугацаанд зарласан. 

 Хонгор сумын Засаг даргын 2016 оны 05 дугаар сарын 17-ны 103 дугаар 

захирамжаар 1, 2, 3-р багийн нутаг дэвсгэрт 42.6 га газрыг төсөл сонгон 

шалгаруулалт зарлаж, нийт 13 төсөл ирснээс 5 төсөл шалгарч, 8 төсөл шаардлага 

хангаагүй буцсан.   

 Хонгор сумын Засаг даргын 2016 оны 160 дугаар захирамжаар 18-н нэгж 

талбарт төсөл сонгон шалгаруулалт зарлаж, 7 төсөл ирснээс 3 төсөл шалгарч, 4 

төсөл шаардлага хангаагүй буцсан.  

 

Газрын биржийн цахим програм хангамжийн талаар 

 

Газрын харилцаа, Геодези, зураг зүйн газраас газрын биржийн цахим програм 

хангамжийг 21 аймагт турших төлөвлөгөөний дагуу 2016.02.04-ны өдрийн 14:00-

17:00 цагийн хооронд www.mle.mn сайтаар туршилтад оролцсон.  

Тус програм хангамж нэвтэрснээр газрын дуудлага худалдаа, төсөл сонгон 

шалгаруулалт, газрын үнийн мэдээ, барьцааны бүртгэл, үл хөдлөх эд хөрөнгийн  

http://www.mle.mn/
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зар байршуулах, тайлан мэдээг шууд програм хангамжаас татаж авах 

боломжтой болсон. Тус туршилтаар аймаг бүр 1 дуудлага худалдаа, 1 төсөл 

сонгон шалгаруулалт, 5 үнийн мэдээ, 5 барьцаа,  5 зар оруулж тайланг тоогоор 

жагсаалтаар гэсэн 2 төрлөөр гаргаж үзсэн. Газрын цахим биржийн програм 

хангамжийг өдөр тутмын үйл ажиллагаандаа тогтмол ашиглаж байгаа ба 2016 оны 

11-р сарын 17-ны өдрийн байдлаар барьцаа-110, үнийн мэдээ-355, дуудлага 

худалдааны зар 1-ийг байршуулж, бүртгэсэн байна. 

 

“Лэнд менежер-2” програм хангамжийн талаар 

 

“Лэнд менежер 2” програм хангамжийг манай байгууллага нь 2016.03.01-ны 

өдрөөс эхлэн албан ѐсоор нэвтрүүлж үйл ажиллагаандаа тогтмол ашиглаж байна. 

Төслийн гүйцэтгэгч “Топмаф” ХХК-тай байнга TeamViewer-ээр холбогдож тухай 

бүрт нь алдааг залруулан ажиллаж байна. 

“Лэнд менежер” програм хангамжийн сургалтыг 2-р сард сумдын даамлыг 

хамруулан төслийн гүйцэтгэгч “Топмаф” ХХК-тай хамтран зохион байгуулсан. 

“Лэнд менежер” програм хангамжийн хэрэглээ бүрэн төгс биш зөвхөн гэрээ 

бичих төдий ашиглагдаж, гарч байгаа алдаа дутагдлууд засагдаж дуусаагүй мөн 

сумдыг холбох VPN сүлжээ эцсийн байдлаар шийдэгдээгүй, гэрээт ажлуудын 

хүрээнд хийгдэж байгаа нэгж талбарын цахимжуулах ажил хүлээгдэж байгаа тул 

сумдыг холбоход хүндрэлтэй байна. 

 

Газар олголтын талаар 

 

Дархан-Уул аймгийн ИТХын Тэргүүлэгчдийн 2016 оны 02 дугаар сарын 18-

ны өдрийн “Төсөл хэрэгжүүлэхийг дэмжих тухай” 11 дүгээр тогтоолын дагуу 

Дархан-Уул аймгийн Засаг даргын 2016 оны 04 дүгээр сарын 25-ны өдрийн А/107 

дугаар захирамжаар Дархан сумын 13-р баг, Өмнөд үйлдвэрийн районд бүх 

төрлийн хатуу хог, хаягдлыг боловсруулж, шингэн түлш болон цахилгаан 

үйлдвэрлэх төслийг дэмжиж 19,4 га газрыг “Тахько” ХК-д эзэмшүүлсэн. 

Төрөөс хүнс хөдөө аж ахуйн талаар баримтлах бодлогын хэрэгжилтийг 

хангах Монгол Улсын Засгийн газрын 2012-2016 онд хэрэгжүүлэх үйл ажиллагааны 

хөтөлбөрт “Мах махан бүтээгдэхүүний үнийг тогтвортой байлгах зорилгоор махны 

нийлүүлэлтийн шинэ тогтолцоог бүрдүүлэх” гэж заасны дагуу БНХАУ-ын 

хөнгөлттэй зээлийн хүрээнд Дархан-Уул аймаг олон улсын шаардлагыг хангасан, 

экспортын баримжаатай мал нядлах, мах боловсруулах үйлдвэр, хорио цээрийн 

бүс байгуулах тохиромжтой бүс нутгуудийн нэгээр шалгарсан. Үүний дагуу Дархан-

Уул аймгийн Хонгор сумын нутагт худалдааны хорио цээрт өвчингүй эрүүл бүс 

болон мах боловсруулах үйлдвэрийн хэвийн үйл ажиллагааг явуулахад хэрэгцээт 

дэд бүтэцтэй ойр газрыг сонгон аймгийн Засаг даргын 2016 оны 05-р сарын 16-ны 

өдрийн А/147 тоот захирамжаар 10га газрыг Аймгийн Засаг даргын тамгын газарт 

эзэмшүүлсэн. 

Нийтийн эзэмшил, ногоон байгууламж, цэцэрлэгт хүрээлэнгийн 

зориулалтаар 10 нэгж талбарт  49916м2 газрыг аймгийн Засаг даргын тамгын  

 



` Газрын харилцаа, барилга, хот байгуулалтын газар 

Дархан-Уул аймгийн 2016 оны жилийн эцсийн  ажлын тайлан 5  

 

газарт аймгийн Засаг даргын 2016 оны А/107, А/110, А/135, А/140 дугаар 

захирамжуудаар эзэмшүүлээд байна. 

 

Газар эзэмших, ашиглах гэрээг дүгнэсэн ажлын талаар 

 

Газар эзэмшүүлэх, ашиглуулах гэрээний нөхцлийн дагуу жил бүр гэрээг 

дүгнэх ажил зохион байгуулж ажилладаг бөгөөд 2016 оны 03-р сарын 01-ны 

өдрөөс эхлэн “Лэнд менежер-2” програм хангамжийг нэвтрүүлж эхэлсэнтэй 

холбогдуулан хуучин гэрээ, гэрчилгээтэй, талбайн хэмжээ зөрүүтэй-76, газар 

эзэмших, ашиглах эрхийн гэрчилгээний хугацаа дууссан-154, эзэмших эрхээ 

бусдад шилжүүлсэн-202 нийт 432 иргэн, хуулийн этгээдийн газар эзэмших, 

ашиглах гэрээг шинэчлэн, улсын бүртгэлд бүртгэсэн. 

Дархан-Уул аймгийн Дархан сумын нутаг дэвсгэрт газар эзэмшиж байсан 

тухайн газар эзэмших гэрээнд заасан нөхцөл, болзлыг биелүүлээгүй, хүндэтгэн 

үзэх шалтгаангүйгээр гэрээнд заасан зориулалтын дагуу тухайн газраа 2 жил 

дараалан ашиглаагүй, газрын төлбөрөө хугацаанд нь бүрэн төлөөгүй, Газрын 

тухай хууль тогтоомж, газар эзэмших гэрээний нөхцөл, болзлыг зөрчсөн, аймаг, 

сумын “Газар зохион байгуулалтын төлөвлөгөөнд эзэмшүүлж болохоор зааснаас 

бусад газарт газар эзэмшүүлэхийг хориглоно” гэж заасныг зөрчин газар 

эзэмшүүлсэн газар эзэмших гэрээний хугацаа дуусахад сунгуулах хүсэлт гаргаагүй 

нийт 74 иргэн, хуулийн этгээдийн газар эзэмших эрхийн гэрчилгээг хүчингүй 

болгож, газар эзэмших эрхийг цуцласан байна.  

 

Аудитын албан шаардлагын дагуу авсан арга хэмжээ 

 

Аймгийн Аудитын газрын 2015 оны 02/91 тоот албан шаардлагаар 170 

иргэн, хуулийн этгээдэд 8,4 тэрбум төгрөгийн дуудлага худалдааны анхны үнийг 

нөхөн төлүүлэх акт тавигдсан бөгөөд аймгийн Засаг даргад шалгалтаар илэрсэн 

зөрчлийг бүрэн эхээр нь танилцуулж, дараах арга хэмжээнүүдийг авах саналыг 

хүргүүлсэн.  

Шалгалтаар илэрсэн зөрчил болон аймгийн Засаг даргын 2014 оны 146 тоот 

захирамжийн дагуу дуудлага худалдааны анхны нөхөн төлүүлэх тухайд: 

1. Барилга, хот байгуулалтын сайдын 2010 оны 206 тоот тушаалаар 

батлагдсан “Дуудлага худалдааны анхны тодорхойлох аргачлал” 2015 оны 12-р 

сарын 07-ны өдрийн 234 тоот тушаалаар өөрчлөгдсөн тул аймгийн Засаг даргын 

2014 оны 146 тоот захирамжийг бүр мөсөн хүчингүй болгуулахаар аймгийн Засаг 

даргад уламжилсан бөгөөд аймгийн Засаг даргын 2016 оны А/339 дүгээр 

захирамжаар 2014 оны 146 дугаар захирамжийг хүчингүйд тооцуулсан.  

2. Аудитын газраас тавьсан албан шаардлага актад Газрын тухай хуулинд 

тусгагдаагүй дуудлага худалдааны анхны үнэ нөхөн төлүүлэх, газрын зохион 

байгуулалтын талаар авах зарим арга хэмжээний талаар эрх зүйн зохицуулалтыг 

газар ашиглалтын байдал, гэрээний үүргээ хэрхэн хангалттай биелүүлж, газраа 

зориулалтын дагуу эзэмшиж, ашиглаж, төлбөрөө цаг хугацаанд нь бүрэн 

барагдуулдаг, газар дээрээ барилга байгууламжтай, тодорхой хэмжээгээр 

барилгын зураг төсөв хийлгэхэд зарцуулсан хөрөнгө мөнгө  зэргийг харгалзан үзэж  
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хуулийн хүрээнд зохицуулалт хийх саналыг аймгийн Засаг дарга болон аймгийн 

Аудитын газарт хүргүүлсэн болно. 

 

Бэлчээрийн мониторингийн чиглэлээр хийгдсэн ажил 

 

Бэлчээрийн газрын өөрчлөлтийг фото мониторингийн аргаар  үнэлэхэд 

тодорхой тогтсон цэгт жил бүр давтамжтай судалгааг хийж тухайн жилийн 

судалгааны дүнг бэлчээрийн төлөв байдал, чанарын лавлагаа түвшинтэй 

харьцуулан дүгнэлт гаргаж үр дүнгээр нь бэлчээрийн газар ашиглалтын үр нөлөөг 

үнэлэх, бэлчээрийн газрын менежментийг хэвийн үйл ажиллагааг хянах, бэлчээр 

ашиглалтын гэрээний биелэлтийг үнэлэх, сумын тухайн жилийн болон газар 

зохион байгуулалтын бүх шатны төлөвлөгөөг боловсруулахад суурь мэдээлэл 

болгох, газрыг төлөвлөгөөтэй, зүй зохистой ашиглах, хамгаалах, нөхцөл бүрдэх ач 

холбогдолтой юм.  

Дархан-Уул аймгийн Хонгор, Орхон, Шарын гол сумдуудад фото 

мониторингийн цэгүүдийг 8-р сард шинээр байгуулж, бэлчээрийн газрыг үнэлэх 

ажлыг хийхээр төлөвлөсний дагуу Бэлчээрийн ургацыг фотомониторингийн аргаар 

үнэлсэн ажлын тайланг Газрын харилцаа, геодези, зураг газрын даргын 2015 оны 

05 дугаар сарын 26-ны өдрийн  А/105 дугаар “Журам, заавар батлах тухай”  

тушаалын хавралт 1, 2-ын дагуу Хонгор, Орхон сумдуудын тайланг нэгтгэж 2016 

оны 11 дүгээр  сарын 10-ний өдрийн 560 тоот  албан бичгээр тайланг цаасаар 

болон дискин дээр “Power point” программ дээр бэлтгэж  хүргүүлсэн.  

 

Хяналт шалгалтаар хийгдсэн ажлууд 

 

Дархан Уул аймгийн нутаг дэвсгэрт үйл ажиллагаа явуулж буй сүм, 

хийдүүдийн үйл ажиллагаатай танилцах, ажлын хэсгийн бүрэлдэхүүнд орж 

ажилласан ба нийт 33 сүм, хийдийн газар эзэмших, ашиглах эрхийн гэрээ 

гэрчилгээ хүчинтэй эсэх, газрын төлбөр төлсөн эсэх талаар нягтлан шалгасан.  

Шалгалтаар газрын зөрчилгүй, газрын төлбөрийн тооцоогүй 13 сүм, газрын 

төлбөрийн тооцоо нийлэх шаардлагатай  9 сүмээс 7 сүм ирж тооцоо нийлж нийт 

2,0 сая төгрөгийг төлсөн, газрын кадастрын шинэчилсэн бүртгэлд орох 

шаардлагатай 4 сүм ирж өргөдөл хүсэлтээ ирүүлж, шинэчилсэн бүртгэлд 

хамрагдаад байна  

Аймгийн Засаг даргын орлогчийн ажлын удирдамж “Согтууруулах ундааны 

тусгай зөвшөөрөл олгох” хүсэлт ирүүлсэн 132 аж ахуйн нэгж байгууллагын үйл 

ажиллагаатай танилцаж, аттестатчлалын хяналт шалгалтаар явсан ажлын тайлан 

гаргасан. Үүнээс шаардлага хангасан 104, шаардлага хангаагүй 28 аж ахуйн нэгж 

байгууллага байсан. 

Дархан-Уул аймгийн Засаг даргын 2016 оны А/327 дугаар захирамжаар 

ажлын хэсэг байгуулагдаж, 2015 оны 10 дугаар сарын 01-ны өдрөөс 2016 оны 08 

дугаар сарын 01-ны өдрийг хүртэлх хугацаанд иргэн, аж ахуйн нэгж байгууллагад 

газар эзэмшүүлэх, ашиглуулах, өмчлөх болон бусад чиглэлээр гарсан аймгийн 

Засаг даргын захирамжуудын хууль эрх зүйн үндэслэлийг нягтлан, шалгалт хийж, 

Засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн нэгж, түүний удирдлагын тухай хууль, Газрын  
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тухай хууль, Хот байгуулалтын тухай хууль болон тэдгээрт нийцүүлэн гаргасан 

бусад дүрэм, журмын хэрэгжилтийг хангуулж, зөрчлийг арилгах зорилгоор 

шалгалтыг гүйцэтгэсэн.  

 

ГЕОДЕЗИ, ЗУРАГ ЗҮЙ, ГАЗРЫН КАДАСТР, БҮРТГЭЛ 

 

Хаягийн мэдээллийн систем байгуулах ажил 

  

  Дархан-Уул аймгийн  Дархан, Хонгор, Шарын гол сумдын төв гудамжнуудын 

байршил нэр, хил заагийг тодотгох, нэрлэх, сумын нутаг дэвсгэрт байгаа зарим гэр 

хорооллын гудамжны нэрийг өөрчлөх, хасах тухай захирамжийг тухайн сумын 

ИТХ-д оруулж батлуулан, “Хаягийн мэдээллийн систем байгуулах“ ажлыг 

гүйцэтгэж байгаа  “Геосет” ХХК-д  хүргүүлээгүй  тул хаягийн зурагт орсон зарим нэг 

нэр, хаягийг өөрчлөх шаардлагатай байгаа юм.  

1:100000 масштабтай хаягийн зургийг боловсруулахад өвөлжөө хаваржаа, 

түүх соѐлын дурсгалт газрууд, аялал, амралт жуулчлалын газрууд, рашаан 

сувилалын газрууд, тэдгээрт хүрч очих хээрийн замуудыг газар дээр нь тодруулж 

зурагт тусгуулах ажил, хөрөнгө санхүүгийн асуудлаас болоод удааширч байна.  

       Дархан сумын төв гудамжнуудын байршил нэр, хил заагийг тодотгох, нэрлэх,  

сумын нутаг дэвсгэрт байгаа зарим гэр хорооллын гудамжны нэрийг өөрчлөх, 

хасах тухай захирамжийн төслийг бэлтгэж хавсралтын хамт Дархан сумын ИТХ-д 

хэлэлцүүлж батлуулахаар, сумын Засаг даргад саналыг хүргүүлээд байна. 

       15-р баг 1-р хэсгийг “ Цэнгэл“ болгож                      7-р баг 017-ийн гудамжийг “Баян уул “  

   өөрчлөв.                                                                      болгож өөрчлөв.      

               

Энэ ажлын хүрээнд  Дархан сумын төв 56 гудамжны нэршлийг тогтоож 

зураглал гаргасан ба гудамжны нэр өөрчлөгдсөн 15-р багийн 1-10-р хэсэг, 7-р 

багийн 017-ийн шинэ нэршлүүдийг багийн ИНХТ-ын хурлаар оруулж хэлэлцүүлэн 

дэмжсэн тогтоол гаргуулан Дархан суманд хүргүүллээ.    
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Шинээр ашиглалтад орж байгаа нийтийн орон сууцанд хаяг, дугаар өгөх асуудлаар 

сумын ИТХ-ын Тэргүүлэгчдийн хуралд оролцож, Цагдаагийн ажилчдын орон сууц, 

“Дархан нэхий “ ХХК –ний 80 айлын орон сууцад 45а, иргэн Ж.Мягмардоржийн 50 

айлын орон сууцанд 4 гэсэн дугаарыг  батлуулж тогтоол гаргуулсан.   

Хаяг олгосон газрын байршлын зургууд 

 

Дархан хотын иргэдэд зориулан 20.5 км дугуйн зам, ногоон байгууламжийг 

цогцоор нь хийхээр, авто машингүй залуусын ногоон гудамжийг бий болгохоор 

төлөвлөсөн.  

 Энэхүү ажлын хүрээнд нийслэлийн “Гудамж төсөл”-ийн баг аймгийн Засаг 

дарга А.Энхболдын урилгаар манай аймагт 6 дугаар сарын 18-ны өдөр 

ажиллалаа. Эхний ээлжинд шинэ Дарханы хорооллуудын гудамж, авто замын 

уулзвар, дугуйн зам хийх байршлуудтай газар дээр нь танилцаж зөвлөлдсөн. 

Дугуйн замын төлөвлөлтийн зургийг шалгаж байгаа нь 

 

  Сүүлийн жилүүдэд хороолол доторх авто замыг өргөтгөх, зогсоол байгуулах 

зэрэг ажлууд хийгдсэн ч төв авто замтайгаа холбогдоход бэрхшээлтэй байгааг 

сануулж байлаа. 

Гудамж төслийнхний зүгээс хороолол дундуур шууд гардаг авто замуудыг 

бий болгох нь зүйтэй гэдэгт санал нэгтэй байсан. Шинэ Дархан хэсгийн 

хорооллуудыг холбоос зам байгуулахаар болсон. Мөн 9-15 дугаар багуудын нутаг 

дэвсгэрт байрлах хороолол дунд холбоос замыг төлөвлөсөн. 

Дээрх ажлуудыг хэрэгжүүлэхэд Дархан хотын хөрсний бүтэц, экологи, цаг 

агаарын хувьд өндөр боломжтой, ногоон байгууламжийн суурь зөв тавигдсан,  
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газрын хувьд ч шинэ гудамж байгуулах орон зайтай зэрэг давуу талууд олон 

байгааг гудамж төслийн захирал Б.Батболд хэлж байв. 
 

Гудамж төслийн багийнхантай ажилласан нь 

 

2016.05.20-ны өдөр Хот төлөвлөлтийн үндэсний хүрээлэнгийн 

мэргэжилтнүүдтэй Хотын хөгжлийн бодлогын асуудлаар ярилцлага хийсэн. 

Дархан хотын олон асуудал сөхөгдсөнөөс “Дархан Наадам Цогцолбор” 

төсөл анхаарал татсан юм. Уг төслөөр Дархан-Уул аймгийн Хонгор сумын нутаг 

одоогийн Морь барианы газраас Зулзагын голын амралт, Шарын гол дагуух 16000 

га газар нутгийг орон нутгийн тусгай хамгаалалтад авахаар яригдсан билээ. 

 

    
Хот төлөвлөлтийн хүрээлэнгийн Монгол наадам төлөвлөлтийн зураг 
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Дээрх төсөлд морь бариа, морин тойруулга, морины аж ахуй бүхий хотхон, бөхийн 

дэвжээ, сурын талбай зэрэг монгол ахуйг харуулсан гадаад, дотоодын  

 

жуулчдыг татахуйц байгууламжуудыг тусгана. Уулзалтаар БНСУ, БНХАУ, АНУ, 

ТайЛэнд, Тайван, Унгер зэрэг улсад тоглогддог Монгол морьтны тоглолтын 

найруулагч Д.Ариунболд төслийн багийнханд Морин тойруулгын талаар 

мэргэжлийн заавар, зөвлөгөөг өгсөн юм. 

Сумдын газар, байгалийн нөөц болон нийгэм эдийн засгийн мэдээллийн сан 

бүрдүүлэх ажлын хүрээнд  Дархан-Уул аймгийн Орхон сумыг сонгон авч ГХГЗЗГ-

ын Газар зохион байгуулалтын хэлтсээс ирүүлсэн маягтын дагуу холбогдох 

мэдээллийг хүргүүлсэн.  

Энэхүү ажлын хүрээнд ГХГЗЗГ-ын Газар зохион байгуулалтын хэлтсийн 

мэргэжилтэн Ц.Ихбаяртай хамтран ажиллаж, 2016 оны 8-р сарын 18-ны өдөр 

Дархан-Уул аймгийн Орхон сумын нутаг дэвсгэрийн байгалийн нөхцөл, нөөцийн 

зургийн эмхтгэлийг Орхон сумын Засаг дарга болон холбогдох мэргэжилтэнгүүдэд 

хүлээлгэж өгсөн. 

Орхон сумын засаг даргад зургийн эмхтгэл хүлээлгэн өгсөн нь. 

 

Хэмжилт, зураглалын ажил 

 

Кадастрын хэмжилт хийх эрх бүхий компаниудаар кадастрын зураг 

хийлгэсэн 23 аж ахуйн нэгж, 270 иргэний хэмжилтийн материалыг хүлээн авч 

бүртгэл хөтлөсөн.  

Өмчлөлийн газартаа хяналтын хэмжилт хийлгэх хүсэлт гаргасан 3-р баг 

Ажилчны 5-31 тоотод оршин суугч иргэн Отгон, Орхон сумын 2-р баг Ноѐнхонгорт 

иргэн Мандах,  Дархан сумын 2-р баг Ухаа хошууны 8-6 тоотод оршин суух иргэн 

Г.Ганболд, 8-р баг Дэвшил 2-34а тоотод оршин суугч Ш.Надмид ,  Дархан сумын 

15-р баг 9-р хэсэг 3-21г тоотод оршин суух О.Сүрэн зэрэг иргэдийн  өмчлөлийн 

газарт хэмжилт хийж баталгаажуулан мэдээллийн санд орууллаа. 

  Дархан сумын 12-р баг Олон улсын худалдааны төвийн урд байрлах 

“Цуурай Цо” ХХК-ны эзэмшлийн газар, 13-р багийн иргэн Отгонцэнгэл, 15-р багийн  
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иргэн Д.Батжаргал нарын эзэмшлийн газарт өөрсдийн хүсэлтийн дагуу хяналтын 

хэмжилт хийв. Хувийн орон сууцны зориулалтаар 10-р баг 25-р хороолол 5-р хэсэг  

 

9 тоот газрыг авсан иргэн Х.Бямбадоржийн газарт улаан шугам тавьж хүлээлгэн 

өглөө. 

Захиргааны хэргийн анхан шатны шүүхээс “ДИ БИ ЭС” ХХК, иргэн 

С.Тунгалаггэрэл нарын эзэмшлийн газарт, иргэн Эрдэнэ-Очир нь өмчлөлийн 

газраа сунгаж гудамжны орц гарц хаасан гэсэн үндэслэлээр  иргэн Эрдэнэбаярын  

 

шүүхэд гаргасан гомдлын дагуу  газар дээр нь хяналтын хэмжилт хийж үр дүнг 

Захиргааны хэргийн шүүхэд хүргүүлсэн.   

Шарын гол сумын Засаг даргаас ирүүлсэн 03/64 тоот албан бичгийн дагуу 

тус сумын төвлөрсөн ус хангамжийн эх үүсвэрийн орчимд эрүүл ахуйн бүс 

тогтоолгох хүсэлтийн үндэслэн 02 дугаар сарын 22-нб өдөр Шарын гол сумын 

Буянт гэдэг газарт хэмжилтийн ажлыг хийж гүйцэтгэлээ. Шарын гол сумын 

төвлөрсөн ус хангамжийн эх үүсвэрийн орчимд цэвэр ус хангамжийн 8 худаг болон 

тухайн орчимд алт олборолтын үйл ажиллагаа явуулж байгаа “Эрдэнэс холдинг” 

ХХК-ны талбайд хэмжилт хийж талбайн захаас ус хангамжийн эхний худаг /7-р 

худаг / 997 метрт байрлаж байгааг харуулсан зургийг  тайлбарын хамт хүргүүлэв.  

Хэмжилтийн ажил хийж байгаа нь 

 

Геодезийн цэг тэмдэгтийн тооллого бүртгэл 

          

 Геодезийн байнгын цэг, тэмдэгтийг орон нутгийн үндсэн хөрөнгөд үнээр нь 

бүртгэх ажлын хүрээнд Аймгийн Засаг даргын 2016 оны 06 дугаар сарын 22-ны 

өдрийн №А/228 тоот захирамжаар геодезийн цэг тэмдэгтийн тооллого явуулах 

ажлын хэсэг байгуулан ажиллалаа. 

 Эхний ээлжинд Дархан сумын нутаг дэвсгэрт байрлах 83 цэг тэмдэгтийг 

газар дээр нь явж тооллого судалгаа хийсэн. ГХГЗЗГ-аас ирсэн албан бичгийн 

хавсралтанд дурдагдсан цэг тэмдэгтийн тоо хэмжээг өмнө актаар хүлээлгэн өгсөн 

цэг тэмдэгтийн тоо хэмжээтэй харьцуулан жагсаалт үйлдсэн бөгөөд аймгийн  
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Устгасан цэг тэмдэгтийн зураг 

 

хэмжээд байгаа нийт 147 цэг тэмдэгтийн бүртгэлийг нэгтгэж ГЗБГЗЗГ-т  

хүргүүлсэн. 

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

хүлээлгэж өгсөн нийт 147 цэг тэмдэгтийн бүртгэл байдаг. 2016 оны 6, 7-р сард 

тухайн сумдын төвд болон төвийн ойролцоо байрлах геодезийн цэг тэмдэгтийн 

тооллого судалгааг газар дээр явж хийлээ. Судалгаагаар Дархан сумын төв болон 

төвийн ойролцоо байгаа 83 цэгээс 21 цэгийг  гэмтээж устгасан нь тогтоогдсон. 

Иймд гэм буруутай этгээдийг олох, нөхөн сэргээх зардлыг 2017 оны төсөвт 

тусгуулах   ажлыг зохион байгуулахаар Дархан сумын Засаг дарга болон 

Мэргэжлийн хяналтн газарт  албан тоот хүргүүлээд байна.      

Устгасан цэг тэмдэгтийн зураг 

 

Байнгын ажиллагаатай станцыг зөөж суурилуулсан ажил 

 

         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 агшины 

хэмжилт хийн шалгаж саналыг ГЗБГЗЗГ-т хүргүүлсэн. 
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2016 оны 08 дугаар сарын 20-ноос эхлэн “Гео сүрвэй” ХХК –тай хамтран байнгын 

ажиллагаатай станцыг шилжүүлэн суурилуулах ажлыг 7 хоногийн хугацаанд хийж 

гүйцэтгэлээ. Одоогийн байдлаар тэгшитгэн бодолт хийх, интернетэд холбох зэрэг 

ажил хүлээгдэж байна.     

 

Сумын төвүүдийн 1:1000 масштабтай зургийн 

өөрчлөлтийн ажлыг шалгасан ажил 

 

        “Газрын кадастрын мэдээллийн сангийн өгөгдлийг засварлах, геодезийн 

солбицол, өндөр тусгагийн нэгдсэн тогтолцоонд шилжүүлэх, турших, нэгж 

талбарын хувийн хэргийг шинэчлэн бүрдүүлэх” ажлын хүрээнд Дархан-Уул 

аймгийн Дархан, Хонгор, Орхон, Шарын гол сумдын төвд хийгдсэн 1:1000 

масштабтай байр зүйн зургийн тодруулалт, шинэчлэлийн ажлын гүйцэтгэлийг 

шалгах ажлыг  2016 оны 10 дугаар сарын 07-12 хооронд ГХГЗЗГ-ын геодезийн 

хэлтсийн мэргэжилтэн С.Мөнх-Од, “Дирекцион“ ХХК-ний захирал Ю.Лүндэнбат 

нарын хамт явж хийж гүйцэтгэлээ. 

Шалгалтын үеэр хяналтын хэмжилтүүдийг хийж явсан бөгөөд доорх нийтлэг 

алдаа зөрчлүүд гарсан. Үүнд:  

Байр зүйн зургийг боловсруулалт хийсний дараа шалгалт тодруулалт хийж 

засварлаагүй, зарим зам талбай буруу зурагдсан, гэрэлтүүлгийн шон зурагдаагүй, 

байшин, хашааны тэмдэглэгээ, материал буруу бичигдсэн, зарим газар хаялбар 

буруу зурагдсан зэрэг зөрчлүүд гарсныг засаж, ажлаа хүлээлгэн өгөхийг 

“Дирекцион “ ХХК-ний захирал Ю.Лүндэнбатад даалган акт үйлдэв. 
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Хяналт шалгалтын ажлын явц 

 

Газрын кадастр, бүртгэл зураг зүйн ажил 

 

Газар эзэмших эрхийн гэрээ, гэрчилгээ шинээр болон эрх шилжүүлсэн 423 

иргэн, хуулийн этгээд мөн гэр бүлийн хэрэгцээнд шинээр өмчилсөн, эзэмшиж 

байгаад өмчилсөн 603 иргэний нэгж талбарын хувийн хэрэг үүсгэсэн. 

Дархан-Уул аймгийн Улсын бүртгэл, статистикийн газарт тодорхойлолт 

гаргаж Газар ашиглалтын зөрчилтэй 219 нэгж талбарын зөрчлийг арилгаж 

баталгаажуулсан. 

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

өвлөсөн, хамтран өмчлөгч хасагдсан/ 356 нэгж талбарын эрхийг газрын кадастрын 

мэдээллийн санд бүртгэж, баталгаажуулсан. 
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Дархан сумын Шинэ хуучин Дарханыг холбосон 2.4км авто замыг барих 

явцад “Өсөх урам” ХХК нь 1 га газарт чулуун карьерыг үүсгэж, байгаль орчинд 

хохирол учруулсныг хэмжилт хийж зурагт оруулж, техникийн нөхөн сэргээлтийг 

хийлгэсэн. 

Нөхөн сэргээлт хийсэн газрын байршил 

 

Хонгор сумын нутаг хүйтний голын эхэнд зөвшөөрөлгүй 1267 м2 газарт алт 

олборлосон 3 газарт байгаль орчинд учруулсан хохирлыг тооцох зураглал 

гаргасан. 

Хонгор сумын 2-р багт “Уулс ноѐн” ХХК нь 20.4 га, “Бага таян” ХХК 21 га, 

“Хатан түшиг” ХХК 17,8 га газрыг хөндсөнөөс өмнөх онуудад “Уулс ноѐн” ХХК 18.4 

га талбайд техникийн, 10.2 га-д биологийн, “Бага таян” ХХК 12.7 га-д техникийн, 

9.6 га биологийн,   “Хатан түшиг” ХХК 10.4 га-д техникийн, 4.0 га-д биологийн 

нөхөн сэргээлт хийсэн байна. 

“Уулс ноѐн” ХХК нь 2016 оны байгаль орчны менежментийн төлөвлөгөөгөөр 

2.4 га газарт техникийн, 2.3 га газарт биологийн нөхөн сэргээлт хийхээр  

төлөвлөснөөс 1.6 га газарт техникийн, 2.3 га газарт биологийн нөхөн сэргээлт 

хийсэн байна. 

“Бага таян” ХХК нь 2016 оны байгаль орчны менежментийн төлөвлөгөөгөөр 

3.0 га газарт техникийн, 1.1 га газарт биологийн нөхөн сэргээлт хийхээр  

төлөвлөснөөс 2.6 га газарт техникийн, 0.3 га газарт биологийн нөхөн сэргээлт 

хийсэн байна. 
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“Хатан  түшиг” ХХК нь 2016 оны байгаль орчны менежментийн 

төлөвлөгөөгөөр 5.0 га газарт техникийн, 1.5 га газарт биологийн нөхөн сэргээлт 

хийхээр  төлөвлөснөөс 3.0 га газарт техникийн нөхөн сэргээлт хийсэн байна. 

Нөхөн сэргээлт хийсэн газрын байршил 

 

Дархан сумын 2-р багт хайрган хучилттай  2,2 км замын шугамд орсон 12 

иргэний хашааг татуулахаар болж иргэдтэй харилцан тохиролцсон. Мөн 7-р багийн 

нутагт хийгдэж байгаа 0,04 км замын шугамд орсон 1 иргэнтэй харилцан 

тохиролцож, газрыг чөлөөлөх арга хэмжээг авч ажиллалаа.  
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Газар чөлөөлтийн ажлын зураг 

 

ГАЗАР ӨМЧЛӨЛ 

 

Монгол Улсын Засгийн газрын 2016 оны 173 дугаар тогтоолоор Дархан-Уул 

аймгийн хэмжээнд 280,85 га газрыг 1376 иргэнд өмчлүүлэхээр баталсан. 
Хүснэгт №1 

Хуучин эзэмшиж байгаа газрыг өмчлүүлсэн байдал 

№ Сумын нэр 

2016 оны төлөвлөсөн 2016 оны гүйцэтгэл 

Биелэлт 

хувиар 
Иргэний тоо 

Газрын 

хэмжээ /га / 

Иргэний 

тоо 

Газрын 

хэмжээ  

 /га / 

1 Дархан 273 23,34 128 9,57 46,8 

2 Хонгор 191 95,5 23 7,91 12,0 

3 Шарын гол 54 27,1 4 0,41 7,4 

Дүн 518 145,94 155 17,89 29,9 

               Хүснэгт №2 

Шинээр суурьшлын бүс бий болгож өмчлүүлсэн байдал 

№ Сумын нэр 

2016 оны төлөвлөсөн 2016 оны гүйцэтгэл 

Биелэлт 

хувиар Иргэний тоо 

Газрын 

хэмжээ 

/га / 

Иргэний 

тоо 

Газрын 

хэмжээ /га / 

1 Орхон 90 6.9 34 5,8 37,7 

2 Хонгор 755 127.1 61 25.9 8,0 

3 Шарын гол 13 0.91 11 0.77 84,61 

Дүн 858 134.91 106 32.47 12,35 
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Аймгийн хэмжээнд 2016 онд 261 иргэнд 50,36 га газрыг өмчлүүлж, 

хэрэгжилт 19,0 хувьтай байна.  

Газар өмчилсөн иргэдийн дэлгэрэнгүй судалгааг улирал бүр гарган Газрын 

харилцаа, геодези зураг зүйн газарт хүргүүлж ажилласан. 

Дархан-Уул аймгийн хэмжээнд өссөн дүнгээр 2016 оны 11 дүгээр сарын 

байдлаар газар өмчлөх өргөдөл гаргасан иргэдийн тоо 22772, үүнээс аймаг, сумын 

Засаг даргын захирамжаар 12708 иргэнд 1427,20 га газрыг өмчлүүлсэн байна. 

 Энэ нь аймгийн хүн амын тоотой харьцуулбал 13,6  хувь нь газраа өмчилж 

авсан байна.  

 
Монгол Улсын иргэнд гэр бүлийн хэрэгцээний зориулалтаар газар өмчлүүлсэн 

байдлыг графикаар үзүүлэв. 

 
 

Аймгийн хэмжээнд  0-18 настай иргэнд газрыг өмчлүүлсэн байдал 
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Дархан-Уул аймгийн хэмжээнд гэр бүлийн хэрэгцээний зориулалттай газраа үнэ 

төлбөргүй өмчилсөн иргэний тоон үзүүлэлтийг сум тус бүрээр харуулав. /2016 онд / 

 

 
 

 

Газар өмчлөлийн мэдээллийн сан байгуулах ажил 

 

Аймгийн хэмжээнд хамтран өмчлөгчийн талаарх мэдээллийг жилийн эцсийн 

байдлаар 128 иргэнийг бүртгэж, хамтран өмчлөгчөөсөө хасуулсан 53 иргэн, газар 

өмчилж авах эрх үүссэн 80 иргэнийг мэдээллийн санд бүртгэсэн.  

Гэр бүлийн хэрэгцээнд нэг удаа үнэ төлбөргүйгээр газар өмчилж авах эрхээ 

бусад орон нутагт хэрэгжүүлэхээр Дархан-Уул аймгийн хэмжээнд 606 иргэнд  газар 

өмчилж аваагүй тухай лавлагааг гаргасан.  

 

ГАЗРЫН ЗӨРЧИЛ, МАРГААНЫ ТАЛААР 

 

Дархан-Уул аймгийн Дархан сумын нутаг дэвсгэрт зохих эрх бүхий 

байгууллагын зөвшөөрөлгүйгээр, дураараа хашаа, гэр, барилга барьсан 22 иргэн 

аж ахуйн нэгж байгууллагын судалгааг гаргаж, 2017 оны тухайн жилийн газар 

зохион байгуулалтын төлөвлөгөөнд газрыг чөлөөлөх арга хэмжээг авахаар 

төлөвлөн ажиллаж байна.  
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Дархан сумын нутаг дэвсгэрт зохих эрх бүхий байгууллагын 

зөвшөөрөлгүйгээр, дураараа хашаа, гэр, барилга барьсан иргэн, аж ахуйн 

нэгж байгууллагын судалгаа 

 

Д/

д 

Иргэн, 

хуулийн 

этгээд 

Авах арга 

хэмжээ 

хуулийн 

заалт 

Газрын 

зөрчлийн 

талаар   

Шаардах 

хуудас 

өгсөн он 

сар, өдөр  

Газар 

чөлөөлөх 

хугацаа 

Шаарда

х хуудас 

өгөх 

хугацаа  

Хамтарч оролцох 

байгууллагууд 

1 
Э.Бямбаж

аргал 

“Газрын 

тухай 

хууль”-ийн  

56.5,  57. 3, 

57.4, 63.1.4 

8-р баг 17-р 

хороолол 

Ёотонгийн 

оршин 

суугчидаас 

ирүүлсэн 

гомдол 

зөвшөөрөлгүй 

гэр, хашаа 

барьсан.  

2016.05.09 

2017 оны 

2-3 -р 

улиралд 

багтааж  

2017 

оны 2-р 

улиралд  

Захирагчийн алба, 

Цагдаагийн 

байгуулга, Шүүхийн 

шийдвэр гүйцэтгэх 

газар, Дархан сумын 

ЗДТГ, ГХБХБГ, ОБГ   

2 Д.Чинбат  

“Газрын 

тухай 

хууль”-ийн  

56.5,  57. 3, 

57.4, 63.1.4 

8-р баг 17-р 

хороолол 

Ёотонгийн 

оршин 

суугчидаас 

ирүүлсэн 

гомдол 

зөвшөөрөлгүй 

гэр, хашаа 

барьсан.  

2016.05.09 

2017 оны 

2-3 -р 

улиралд 

багтааж  

2017 

оны 2-р 

улиралд  

Захирагчийн алба, 

Цагдаагийн 

байгуулга, Шүүхийн 

шийдвэр гүйцэтгэх 

газар, Дархан сумын 

ЗДТГ, ГХБХБГ, ОБГ   

3 
Н.Гомбодо

рж 

“Газрын 

тухай 

хууль”-ийн  

57 дугаар 

зүйлийн 57. 

3 дахь 

заалт, 56 

дугаар 

зүйлийн 

56.5, 

Дархан гурил 

тэжээл ХХК-

аас 2016/0147 

2 үе блокоор 

хашаа 

дураараа 

барьсан  

2016.10.25 

2017 оны 

2-3 -р 

улиралд 

багтааж  

2017 

оны 2-р 

улиралд  

Захирагчийн алба, 

Цагдаагийн 

байгуулга, Шүүхийн 

шийдвэр гүйцэтгэх 

газар, Дархан сумын 

ЗДТГ, ГХБХБГ, ОБГ   

4 Д.Сумъяа 

“Газрын 

тухай 

хууль”-ийн  

57 дугаар 

зүйлийн 57. 

3 дахь 

заалт, 56 

дугаар 

зүйлийн 

56.5, 

Зөвшөөрөлгү

й хашаа 

барьсан. 

Л.Жаргалсайх

аны өргөдөл, 

гомдолын 

мөрөөр  

2014.09.29 

2017 оны 

2-3 -р 

улиралд 

багтааж  

2017 

оны 2-р 

улиралд  

Захирагчийн алба, 

Цагдаагийн 

байгуулга, Шүүхийн 

шийдвэр гүйцэтгэх 

газар, Дархан сумын 

ЗДТГ, ГХБХБГ, ОБГ   

5 Билгүүдэй 

“Газрын 

тухай 

хууль”-ийн 

33.4, 56.5,  

57. 3, 57.4, 

63.1.4 

зөрчсөн  

Зөвшөөрөлгү

йгээр хашаа 

барьсан.   

2013 оны 

ГЗБТЖТ-нд 

тусгагдаагүй  

2015.09.14 

2017 оны 

2-3 -р 

улиралд 

багтааж  

2017 

оны 2-р 

улиралд 

Захирагчийн алба, 

Цагдаагийн 

байгуулга, Шүүхийн 

шийдвэр гүйцэтгэх 

газар, Дархан сумын 

ЗДТГ, ГХБХБГ, ОБГ  
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6 

Эзэн нь 

тодорхойг

үй  

“Газрын 

тухай 

хууль”-ийн 

33.4, 56.5,  

57. 3, 57.4, 

63.1.4 

зөрчсөн  

Зөвшөөрлгүй 

мөсөн 

гулгуурын 

талбай 

барьсан  

- 

2017 оны 

2-3 -р 

улиралд 

багтааж  

2017 

оны 2-р 

улиралд  

Захирагчийн алба, 

Цагдаагийн 

байгуулга, Шүүхийн 

шийдвэр гүйцэтгэх 

газар, Дархан сумын 

ЗДТГ, ГХБХБГ, ОБГ   

7 
Р.Энхтайв

ан  

“Газрын 

тухай 

хууль”-ийн 

33.4, 56.5,  

57. 3, 57.4, 

63.1.4 

зөрчсөн. 

Боловсролы

н тухай 

хуулийн 

42.5, 42.6   

орох гарах 

гарц, зам 

талбай 

нарийсгаж 

хашаа 

сунгасан   

2015.10.19 

2017 оны 

2-3 -р 

улиралд 

багтааж  

2017 

оны 2-р 

улиралд  

Захирагчийн алба, 

Цагдаагийн 

байгуулга, Шүүхийн 

шийдвэр гүйцэтгэх 

газар, Дархан сумын 

ЗДТГ, ГХБХБГ, ОБГ   

8 Батхуяг  

“Газрын 

тухай 

хууль”-ийн 

33.4, 56.5,  

57. 3, 57.4, 

63.1.4 

зөрчсөн  

Зөвшөөрөлгү

й Авто машин 

гаражыг 

холбоо, 

инженерийн 

шугам дээр 

барьсан   

2016.06.15 

2017 оны 

2-3 -р 

улиралд 

багтааж  

2017 

оны 2-р 

улиралд  

Захирагчийн алба, 

Цагдаагийн 

байгуулга, Шүүхийн 

шийдвэр гүйцэтгэх 

газар, Дархан сумын 

ЗДТГ, ГХБХБГ, ОБГ   

9 
Ц.Цогтсай

хан  

“Газрын 

тухай 

хууль”-ийн 

33.4, 56.5,  

57. 3, 57.4, 

63.1.4 

зөрчсөн  

Авто 

үйлчигээний 

газар нь 11-р 

цэцэрлэгийн 

ард төмөр 

хашаа 

дураараа 

барьсан  

2016.08.10 

2017 оны 

2-3 -р 

улиралд 

багтааж  

2017 

оны 2-р 

улиралд  

Захирагчийн алба, 

Цагдаагийн 

байгуулга, Шүүхийн 

шийдвэр гүйцэтгэх 

газар, Дархан сумын 

ЗДТГ, ГХБХБГ, ОБГ   

10 Д.Онон  

“Газрын 

тухай 

хууль”-ийн 

33.4, 56.5,  

57. 3, 57.4, 

63.1.4 

зөрчсөн  

Дулааны 

шугам татах 

гээд газар 

шорооны 

ажил 

дураараа 

эхлүүлсэн  

2016.08.10 

2017 оны 

2-3 -р 

улиралд 

багтааж  

2017 

оны 2-р 

улиралд  

Захирагчийн алба, 

Цагдаагийн 

байгуулга, Шүүхийн 

шийдвэр гүйцэтгэх 

газар, Дархан сумын 

ЗДТГ, ГХБХБГ, ОБГ   

11 
О.Мөнхгэр

эл  

“Газрын 

тухай 

хууль”-ийн 

33.4, 56.5,  

57. 3, 57.4, 

63.1.4 

зөрчсөн  

Эзэмшлийн 

газраасаа 

илүү гаргаж 

хашаагаа 

дураараа 

сунгасан  

2016.06.13 

2017 оны 

2-3 -р 

улиралд 

багтааж  

2017 

оны 2-р 

улиралд  

Захирагчийн алба, 

Цагдаагийн 

байгуулга, Шүүхийн 

шийдвэр гүйцэтгэх 

газар, Дархан сумын 

ЗДТГ, ГХБХБГ, ОБГ   

12 Г.Норов  

“Газрын 

тухай 

хууль”-ийн 

33.4, 56.5,  

57. 3, 57.4, 

63.1.4 

зөрчсөн  

Ё.Батбаярын 

өргөдлийн 

дагуу 

Өмчилсөн 

газраа 

сунгасан  

2016.06.14 

2017 оны 

2-3 -р 

улиралд 

багтааж  

2017 

оны 2-р 

улиралд  

Захирагчийн алба, 

Цагдаагийн 

байгуулга, Шүүхийн 

шийдвэр гүйцэтгэх 

газар, Дархан сумын 

ЗДТГ, ГХБХБГ, ОБГ   
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13 

Гурван 

сайхан 

үйлдвэр  

“Газрын 

тухай 

хууль”-ийн 

33.4, 56.5,  

57. 3, 57.4, 

63.1.4 

зөрчсөн  

Эзэмшлийн 

газраасаа 

илүү гаргаж 

хашаагаа 

дураараа 

сунгасан  

2016.05.30 

2017 оны 

2-3 -р 

улиралд 

багтааж  

2017 

оны 2-р 

улиралд  

Захирагчийн алба, 

Цагдаагийн 

байгуулга, Шүүхийн 

шийдвэр гүйцэтгэх 

газар, Дархан сумын 

ЗДТГ, ГХБХБГ, ОБГ   

14 
Н.Майцэц

эг  

Маргаан 

шийдвэрлүү

лэх  

Өмчилж 

авсан газар 

дээр нь өөр 

айл бууж 

байшингийн 

суурь тавьсан 

байдлыг 

чөлөөлөх 

талаар  

206.09.28 

2017 оны 

2-3 -р 

улиралд 

багтааж  

2017 

оны 2-р 

улиралд  

Захирагчийн алба, 

Цагдаагийн 

байгуулга, Шүүхийн 

шийдвэр гүйцэтгэх 

газар, Дархан сумын 

ЗДТГ, ГХБХБГ, ОБГ   

15 
М.Нарангэ

рэл  

Маргаан 

шийдвэрлүү

лэх  

Зөвшөөрөлгү

й хажуу айл 

нь 5-76 б 

хашаа руу 

сунгаж хашаа 

барьсан  

2016.09.26 

2017 оны 

2-3 -р 

улиралд 

багтааж  

2017 

оны 2-р 

улиралд  

Захирагчийн алба, 

Цагдаагийн 

байгуулга, Шүүхийн 

шийдвэр гүйцэтгэх 

газар, Дархан сумын 

ЗДТГ, ГХБХБГ, ОБГ   

16 
Ц.Баярмаг

най  

Маргаан 

шийдвэрлүү

лэх  

Иргэн 

Баярмагнайги

йн өмчилж 

авсан газар 

дээр Ганзориг 

гэх иргэн 

хашаа 

барьсныг 

чөлөөлүүлэх 

тухай  

2016.07.29 

2017 оны 

2-3 -р 

улиралд 

багтааж  

2017 

оны 2-р 

улиралд  

Захирагчийн алба, 

Цагдаагийн 

байгуулга, Шүүхийн 

шийдвэр гүйцэтгэх 

газар, Дархан сумын 

ЗДТГ, ГХБХБГ, ОБГ   

17 

Иргэн 

Цэнд-

Аюушийн 

хажуу нь 

эзэн 

тодорхойг

үй айл  

“Газрын 

тухай 

хууль”-ийн 

33.4, 56.5,  

57. 3, 57.4, 

63.1.4 

зөрчсөн  

Дураараа 

зөвшөөрөлгүй 

буусан  

- 

2017 оны 

2-3 -р 

улиралд 

багтааж  

2017 

оны 2-р 

улиралд  

Захирагчийн алба, 

Цагдаагийн 

байгуулга, Шүүхийн 

шийдвэр гүйцэтгэх 

газар, Дархан сумын 

ЗДТГ, ГХБХБГ, ОБГ   

18 Ганболд  

“Газрын 

тухай 

хууль”-ийн 

33.4, 56.5,  

57. 3, 57.4, 

63.1.4 

зөрчсөн  

2автомашины 

гараж 

зөвшөөрөлгүй 

барьсан  

- 

2017 оны 

2-3 -р 

улиралд 

багтааж  

2017 

оны 2-р 

улиралд  

Захирагчийн алба, 

Цагдаагийн 

байгуулга, Шүүхийн 

шийдвэр гүйцэтгэх 

газар, Дархан сумын 

ЗДТГ, ГХБХБГ, ОБГ   

19 
Хотын зам 

ХХК 

“Газрын 

тухай 

хууль”-ийн 

33.4, 56.5,  

57. 3, 57.4, 

63.1.4 

зөрчсөн  

Газар 

чөлөөлөх 

/барилга 

,хашаа, 

техник тоног, 

төхөөрөмжийг 

/ 

- 

2017 оны 

2-3 -р 

улиралд 

багтааж  

2017 

оны 2-р 

улиралд  

Захирагчийн алба, 

Цагдаагийн 

байгуулга, Шүүхийн 

шийдвэр гүйцэтгэх 

газар, Дархан сумын 

ЗДТГ, ГХБХБГ, ОБГ 
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20 

Эзэн 

тодорхойг

үй 

“Газрын 

тухай 

хууль”-ийн 

33.4, 56.5,  

57. 3, 57.4, 

63.1.4 

зөрчсөн 

Нэвт гардаг 

гудамжыг 

чөлөөлж 

гарцтай 

болгох  

- 

2017 оны 

2-3 -р 

улиралд 

багтааж  

2017 

оны 2-р 

улиралд  

Захирагчийн алба, 

Цагдаагийн 

байгуулга, Шүүхийн 

шийдвэр гүйцэтгэх 

газар, Дархан сумын 

ЗДТГ, ГХБХБГ, ОБГ 

21 

Эзэн 

тодорхойг

үй 

“Газрын 

тухай 

хууль”-ийн 

33.4, 56.5,  

57. 3, 57.4, 

63.1.4 

зөрчсөн 

Битүүлсэн 

хэсгийг 

чөлөөлж 

гарцтай 

болгох  

- 

2017 оны 

2-3 -р 

улиралд 

багтааж  

2017 

оны 2-р 

улиралд  

Захирагчийн алба, 

Цагдаагийн 

байгуулга, Шүүхийн 

шийдвэр гүйцэтгэх 

газар, Дархан сумын 

ЗДТГ, ГХБХБГ, ОБГ 

22 

Эзэн 

тодорхойг

үй 

“Газрын 

тухай 

хууль”-ийн 

33.4, 56.5,  

57. 3, 57.4, 

63.1.4 

зөрчсөн 

59, 60, 62, 68, 

97, 98, 99 

бракийг 

тойрсон 

нийтийн 

эзэмшил дээр 

байгаа 

хашаа, 

гаражыг 

чөлөөлөх 

- 

2017 оны 

2-3 -р 

улиралд 

багтааж  

2017 

оны 2-р 

улиралд  

Захирагчийн алба, 

Цагдаагийн 

байгуулга, Шүүхийн 

шийдвэр гүйцэтгэх 

газар, Дархан сумын 

ЗДТГ, ГХБХБГ, ОБГ 

 

 

 ГАЗРЫН ТӨЛБӨР 

 

Газрын төлбөрийн мэдээлэл 

 

2016 онд газрын төлбөрийн орлогоос 652,0 сая төгрөгийг орон нутгийн 

төсөвт төвлөрүүлэхээс 2016 оны 11-р сарын 18-ны өдрийн байдлаар 444.7 сая 

төгрөгийг төвлөрүүлж, төлбөрийн гүйцэтгэл  68.2 хувьтай явж байна.   

 2015 оны Газрын нэгдмэл сангийн тайланд тусгаснаар сум тус бүрээр 

газрын төлбөрийн ногдуулалт болон гүйцэтгэлийн хувь хэмжээ, 2016 оны газрын 

төлбөрийн төлөвлөгөө болон гүйцэтгэлийг сум тус бүрээр 2016 оны 10-р сарын 31-

ны байдлаар үзүүлбэл: 

 

Сумдууд 

2015 он 2016 он 

Төлөвлөгөө Гүйцэтгэл Биелэлт Төлөвлөгөө Гүйцэтгэл Биелэлт 

Шарын 

гол 

    59,132,272.60      55,997,177.56      

   94.7  

       

55,159,366.60  

   

29,985,181.60  

  54.4  

Хонгор   221,646,527.56    128,653,539.70       

  58.0  

     

215,696,916.26  

   

68,196,620.00  

  31.6  

Орхон     48,913,990.00      35,213,539.00      

   72.0  

       

38,982,588.00  

   

26,632,921.00  

   68.3  

Дархан   322,307,209.84    391,637,314.05     

  121.5  

     

342,161,129.14  

 

279,243,753.6 

       

   81.6  

НИЙТ   652,000,000.00    611,501,570.31    93.8  652,000,000.00  404,058,476.2       62.0 
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Сүүлийн 6 жилийн газрын төлбөрийн ногдуулалт, гүйцэтгэлийг өмнөх онуудтай 

/2011-2016/ харьцуулж үзүүлбэл: 

 

 

Дээрх байдлаас харахад газрын төлбөрийн орлого жил бүр өсөн нэмэгдэж 

байгаа үзүүлэлтийг харж болж байна. 2015 оны хувьд Монгол Улсын нийгэм эдийн 

засаг хүндрэлд орж, цаг агаарын ган гачигдлаас болж газар тариалангийн бүс 

нутгаас орж ирэх газрын төлбөрийн орлого төлөвлөгөөт хугацаандаа орохгүй цаг 

хугацааны хувьд хойшлогдож, газрын төлбөрийн дутуу төлөлт үүссэн байна. 

Эдийн засгийн хүндрэлтэй энэ үед орон нутгийн төсвийг тогтвортой бүрдүүлж,  

газрын төлбөрийн гүйцэтгэлийг хангаж ажиллахаар дараах ажлуудыг зохион 

байгуулж ажилласан. Үүнд: 

2016 онд аймгийн хэмжээнд газрын төлбөрийн орлогыг орон нутгийн төсөвт 

бүрэн төвлөрүүлэх ажлыг зохион байгуулах ЗӨВЛӨГӨӨН-ийг 2016.03.09-ны өдөр 

аймгийн ЗДТГ-ын хурлын танхимд зохион байгуулсан.  

Зорилго нь: 

Аймгийн хэмжээнд сум тус бүрээр 2015 оны газрын төлбөрийн тайлантай 

танилцах, 2016 оны газрын төлбөрийн орлогыг орон нутгийн төсөвт тогтвортой 

бүрдүүлэх, төрийн байгууллагуудын хоорондын уялдаа холбоог сайжруулах, 

харилцан мэдээлэл, туршлага солилцох, гарч буй хүндрэл бэрхшээл, эдийн 

засгийн  хямралыг хамтдаа даван туулах зорилгоор ажлын төлөвлөгөө гаргаж 

ажиллахад оршино. Мөн Барилга, хот байгуулалтын сайдын 2015.12.07-ны өдрийн 

324 тоот тушаалаар шинэчлэн батлагдсан “Газар эзэмших, ашиглах эрхийн 

дуудлага худалдааны анхны үнэ тодорхойлох аргачлал”-ыг танилцуулах, цаашид 

үйл ажиллагаандаа мөрдлөг болгон ажиллахад оршино.  
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Газрын төлбөрийн гүйцэтгэлийг өмнөх онуудтай харьцуулбал 



` Газрын харилцаа, барилга, хот байгуулалтын газар 

Дархан-Уул аймгийн 2016 оны жилийн эцсийн  ажлын тайлан 25  

 

Хамарсан хүрээ: 

№ 
Оролцсон 

байгууллага 
Хэлэлцсэн асуудлын чиглэл 

1 
Аймгийн 

Татварын хэлтэс 

- Гэрээгээр ногдуулсан газрын төлбөр, Татварын 

албаны мэдээллийн нэгдсэн сантай зөрүүтэй талаар 

- Сум тус бүрийн газрын төлбөрийн ногдол, төлөлтийн 

байдалд газрын даамал, татварын байцаагч нар хэрхэн 

оролцох тухай 

- Төрийн байгууллагуудын уялдаа холбоо 

- Газар эзэмшигч, ашиглагч өөрчлөгдөх тохиолдолд 

Татварын албатай тодруулах хуудсаар харилцан 

мэдээлэлд өөрчлөлт оруулж байх 

2 
Санхүү, төрийн 

сангийн хэлтэс 

 

Орон нутгийн төсөв бүрдүүлэлтийн талаар мэдээлэл 

3 
Сумдын Засаг 

дарга 

Тухайн суманд 2015, 2016 онд хичнээн иргэн, аж ахуйн 

нэгж байгууллагад гэрээгээр төлбөр ногдуулсан, газрын 

төлбөрийн ихээхэн хэмжээний өртэй ИААНБ-ын 

судалгаа 

4 ГХБХБГазар 

- 2014-2016 онуудын газрын төлбөрийн төлөвлөгөө, 

гүйцэтгэл, дутуу төлөлт, төлбөр ногдуулсан гэрээний 

тоо тус бүрийг сум тус бүрээр харуулсан тайлан 

- Газрын төлбөрийн хуулгын боловсруулалт, 

тодорхойгүй орлогын талаар мэдээлэл 

- Газрын дуудлага худалдааны анхны үнэ тодорхойлох 

аргачлал 

- Газрын цахим биржийн тухай танилцуулга 

5 Сумдын даамал 

- Сумдын даамлууд 2015 оны ажлын тайлан 

танилцуулах 

- 2016 оны газрын төлбөр барагдуулах ажлын хүрээнд 

ямар ажил төлөвлөж байгаа тухай саналууд 

 

Гаргасан шийдэл: 

1. Газрын харилцаа, барилга, хот байгуулалтын газрын, газрын төлбөр 

төлөгчтэй хийсэн гэрээний тухайн жилд төлбөл зохих төлбөрийн хэмжээ, хэдэн 

оноос хойш төлөгдөөгүй байгаа насжилтийг гарган татварын албаны мэдээллийн 

нэгдсэн санд бүртгэлтэй байгаа татвар төлөгчийн өөрийн тайлагнасан 

тайлангаархи ногдолтой тулган  зөрүүг арилгаж аймгийн хэмжээний газрын 

төлбөрийн орлогын эх үүсвэрийг үнэн зөв бодит тодорхойлох 

2. Газрыг гэрээгээр эзэмшиж, өмчлөж, ашиглуулж байгаа иргэн, хуулийн 

этгээдийг төлбөр төлөгчийн хувьд өөрийн аймгийн харьяалалын дагуу бүртгэж, 

өнөөдөр хүртэл үүссэн газрын харилцаа, засаг даргын тамгын газрын регистр дээр  
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шивэгдсэн тодорхойгүй орлогыг тодорхой болгон тулгах ажлыг сумдын төрийн 

сангийн тасаг буюу төрийн сангийн хуулга боловсруулах явцад газрын даамал, 

татварын байцаагч нар хамтран хийх, мэдээллийг үнэн зөв болгох 

3. Газрын гэрээний нэмэлт өөрчлөлтийг хийх, шинээр олгох, цуцлах нөхцөлд 

тооцоо нийлсэн акт үйлдэн дутууг төлүүлж байж дараагийн шатны ажлыг гүйцэтгэх 

дээр анхаарлаа хандуулах 

4. Бусад холбогдох албатай хамтран газар дээр нь очиж уулзан орлогыг 

биелүүлэхэд анхаарч, сумдын Засаг дарга нар, Санхүү төрийн сангийн хэлтэс 

дэмжлэг үзүүлж ажиллах 

- Газрын төлбөрийн орлогыг бүрэн төвлөрүүлэх, тасалдаж байгаа орлогын 

хэмжээг нэмэгдүүлэх, газар эзэмших, ашиглах гэрээг дүгнүүлэх зорилгоор 

“Мобиком корпораци”-тай хамтран “МОБАЙЛ СУРТАЛЧИЛГААНЫ ҮЙЛЧИЛГЭЭ”-г 

2016.10.10-ны өдөр нэвтрүүлж, аймгийн хэмжээнд 4136 газар эзэмшигч, 

ашиглагчдад газрын төлбөрийг хугацаанд нь төлж, гэрээгээ дүгнүүлэхийг 

анхааруулж мессеж зарыг хүргүүлсэн. Үүний үр дүнд газрын төлбөрийн орлогын 

хэмжээ тодорхой хэмжээгээр өссөн үзүүлэлт гарсан.  

- Газрын төлбөрийн ихээхэн хэмжээний өртэй “Чин удам” ХХК-ний 2.6 сая, 

“Дархан өргөө” ХХК-ний 6.1 сая, “Бласт фурнаст блант” ХХК-ний 9.2 сая, “Онцгой 

байдлын газар”-ын 1.9 сая, Есүс христийн сүмийн 2,0 сая, иргэн 

Г.Мөнхнайрамдлын 2.1сая, иргэн Х.Уранцэцэгийн 1.6 сая, Ж.Саранчимэгийн 1,4 

сая, А.Батсуурийн 8,0 сая төгрөг нийт 34,9 сая төгрөгийг тооцоо нийлсэн актаар 

болон шүүхэд нэхэмжилж барагдуулсан ба “Дархан гурил тэжээл” ХХК-ний 17.8 

сая, “Агч трейд” ХХК-ний 27,3 сая төгрөгийг барагдуулах ажил шүүхийн шатанд 

явж байна. 

- Газрын төлбөр барагдуулах 2 сарын аяныг 2016.10.10-ны өдрөөс эхлэн 

зохион байгуулж, орон нутгийн мэдээллийн хэрэгсэл “Ди Би Эс” RGB, TV-12 

телевизээр газрын төлбөрийн чиглэлээр мэдээлэл өгч, байгууллагын вэб сайтад 

цаг тухай бүрт нь байршуулж олон нийтэд газрын төлбөрийн чиглэлээр тодорхой 

мэдээлэл, газар эзэмших гэрээний эрх, үүргийн талаар дэлгэрэнгүй мэдээлэл өгч 

ажиллаж байна.  

- 2014 оноос газрын төлбөрийн тооцоо нийлсэн актыг үйлдэж архивлаж 

эхэлсэн ба 2014 онд 539, 2015 онд 604, 2016 онд 399 иргэн, аж ахуйн нэгж 

байгууллагатай тооцоо нийлж акт үйлдсэн байна. 

- Аймгийн хэмжээнд газрын төлбөрийн данс нэг байдаг. Тийм учраас сум тус 

бүрийн газрын төлбөрийг тодорхой гаргаж, төлбөрийг нэгж талбар тус бүрээр 

ногдуулж барагдуулах, хэд хэдэн газартай газар эзэмшигчийн газрын төлбөрийн 

давхардлыг арилгах, хянах зорилгоор сар бүр газрын төлбөрийг хуулгыг 

боловсруулж, сумдын даамлуудтай  харилцан мэдээлэл солилцож, ажлын уялдааг 

нэмэгдүүлж нягт холбоотой ажиллаж байна. Мөн аймгийн Татварын хэлтсийн 

мэргэжилтнүүдтэй тодорхойгүй орлогын талаар өдөр бүр тогтмол холбогдож, 

газрын төлбөр барагдуулах тооцоо нийлэх асуудлаар хамтран ажиллаж байна. 
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БАРИЛГА, ХОТ БАЙГУУЛАЛТЫН ЧИГЛЭЛЭЭР ХИЙГДСЭН АЖИЛ 

 

     2016 онд манай хэлтэс Дархан-Уул аймгийн  ГХБХБГ-ы даргын  ГХГЗЗГазрын 

дарга,  БХТөвийн захирал, Аймгийн Засаг Даргатай байгуулсан  бүтээгдэхүүн, үр 

дүнгийн  гэрээг хэрэгжүүлэх арга хэмжээний төлөвлөгөөг 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 7 хоног, сар, улирлаар ажлаа төлөвлөж биелэлтийг хангаж 

ажиллалаа. 

 

                    Хот байгуулалтын чиглэлээр хийсэн ажлын  талаар 

 

Аймгийн Ерөнхий архитекторын 2015 оны ажлын тайланг 2016 оны 02-р 

сард гарган ГХГЗЗГ-т  албан тоотоор хүргүүлсэн нь улсын хэмжээнд 3-р байрт 

шалгарсан. 

ЗТБХБЯ-ны сайдын 2010 оны 12 дугаар  сарын 13-ны өдрийн 402 тоот 

тушаалаар баталсан хот, тосгоны ерөнхий төлөвлөгөөний жижүүрийн хөтлөлт хийх 

үлгэрчилсэн зааврын дагуу 2015 оны ажлын хэрэгжилтийн тайланг  бэлтгэн цаасан 

болон тоон хэлбэрээр  гаргаж 2016 оны 2-р сард ГХГЗЗГ-т  хүргүүлсэн нь 

хангалттай үнэлгээ авсан. 

      Тус аймагт 2016 оны эхний хагас жилд хот байгуулалтын чиглэлээр хийгдсэн 

ажлын тайЛэнд ГХГЗЗГ-аас  үнэлэлт, дүгнэлт өгч 2016.07.21-ний өдрийн 1/1167 

тоот албан  бичгээр манайд ирүүлсэн зөвлөмжид  3-р байр эзлүүлсэн тухай 

мэдэгдсэн юм. 

Манай хэлтсийн хамт олон БХБ-ын асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны төв 

байгууллага болон орон нутгийн төрийн  захиргааны байгууллагуудад 26 төрлийн 

мэдээ тайланг гаргаж хугацаанд хүргүүлж ажилласан байна. 

 

 Аймаг, сумдын хөгжлийн болон хэсэгчилсэн ерөнхий  төлөвлөгөө   

боловсруулах, хянах ажлыг зохион байгуулах талаар 

 

Монгол улсын Засгийн газрын 2012-2016 оны үйл ажиллагааны мөрийн 

хөтөлбөрт тусгагдсан аймгийн төвийг дэлхийн жишигт нийцсэн ногоон хөгжлийн 

чиг баримжаатай хот болгон хөгжүүлэх зорилтыг хэрэгжүүлэх ажлын хүрээнд 

Дархан хотыг “Жишиг хот” болгон хөгжүүлэх ерөнхий төлөвлөгөөг 

боловсруулахаар   2013 оны 11 сарын 17 өдрийн  №320 гэрээ байгуулан  “Арт 

констракшн” ХХК-н гүйцэтгэх  ажилдаа орсон боловч тодорхой шалтгааны улмаас 

гэрээ цуцлагдаж ерөнхий төлөвлөгөө боловсруулах ажил зогссон юм.  

         “Арт констракшн” ХХК нь  гүйцэтгэж байсан ажлаа   2016 оны 3-р сарын 28, 

29-нд Дархан хотод танилцуулах үйл ажиллагааг зохион байгуулсан ч захиалагч    
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БХБЯ  уг ажлыг зогсоосон тухай 2016 оны 5 дугаар сарын 1-ний өдрийн  01/1330 

тоот албан бичгээр  ирүүлсэн байдаг. 

       Дархан-Уул аймгийн Засаг даргын 2017-2020 оны хооронд хэрэгжүүлэх үйл 

ажиллагааны хөтөлбөрт энэхүү асуудал тусгагдсан бөгөөд манай аймгийн 

удирдлага ерөнхий төлөвлөгөөний гүйцэтгэгчтэй дахин уулзалт зохион байгуулж  

гэрээг сэргээх, ерөнхий төлөвлөгөөний боловсруулалтын ажлыг урагшлуулах 

боломжийг эрж хайхаар төлөвлөөд байна.  

 

Шинээр боловсруулж буй Дархан хотын 

хөгжлийн Ерөнхий төлөвлөгөөний  хэсэг 
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Дархан хотод шинээр төлөвлөгдсөн 9 хорооллын ерөнхий төлөвлөгөөний 

хэрэгжилтийн судалгааг гаргаж, одоогийн байдлаар агаарын зураг авалт хийж 

ажил эхлээгүй газруудын газар эзэмших эрхийг  цуцлах арга хэмжээ авлаа. 

Дархан сумын 12 дугаар баг 29 дүгээр хорооллын хэсэгчилсэн ерөнхий 

төлөвлөгөө шинэчлэх, Наадмын талбайг өөрчлөн байгуулах, “Дархан наадам” 

төсөл, “Онгоцны шинэ буудал” зэрэг төслүүд дээр “Хот байгуулалтын хүрээлэн” 

ТББ-тай тодорхой хэмжээнд хамтран ажилласны дүнд зарим нэг эскиз зураг  бэлэн 

болж батлагдсан юм. / Үүнд  Нийтдээ 20 сая.төг зарцуулсан байна/ 

Дархан хотын 2030 он хүртэлх газар зохион байгуулалтын ерөнхий 

төлөвлөгөөг “Геоботаник” ХХК хийж дуусган аймгийн ИТХ-н Тэргүүлэгчдийн 

хуралдаанаар хэлэлцүүлж  2016 оны 10 дугаар тогтоолоор батлууллаа.  

2016 онд Дархан-уул аймгийн Орхон сумыг 2015-2030 он хүртэл хөгжүүлэх 

хөгжлийн хөтөлбөр боловсруулахад 6.0 сая төгрөг зарцуулсан байна. 

Дархан сумын 12 дугаар баг 29-р хорооллыг шинэчлэх төслийн ерөнхий зарчим  

/Гар эскиз зураг/  

 

Батлагдсан ерөнхий төлөвлөгөөг хэрэгжүүлэх арга хэмжээний талаар 

  

Батлагдсан ерөнхий төлөвлөгөөг хэрэгжүүлэх арга хэмжээний төлөвлөгөөг 

жил бүр боловсруулж Засаг даргын үйл ажиллагааны тухайн жилийн хөтөлбөрт 

тусгуулан хэрэгжүүлж ирлээ. АИТХ-ын 2016 оны 10 сарын 03-ны өдрийн  3/02 тоот 

тогтоолоор батлагдсан Аймгийн Засаг Даргын 2017-2020  оны үйл ажиллагааны 

хөтөлбөрт Хот байгуулалт, дэд бүтэц, тохижилт, экологийн чиглэлээр 20 гаруй 

төсөл арга хэмжээг хэрэгжүүлэхээр тусгууллаа.  Үүнд:  -Дугуйн замын зураг төсөл   

Дархан хот доторхи 14 км урт дугуйн замын ажлын зургийг  бэлэн болголоо. 
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- Дархан, Шарын гол сумын төвд орон сууцны 7 байрны фасадыг дулаалж, 

шинэчилж засварласан.  

Гүйцэтгэгч “Дархан Хөлөг”, “Тэтү” ХХК .  Төсөвт өртөг-119 сая төгрөг  

 

     
Шинэчилсэн орон сууцны гадна фасад 

 

Шинэ хатуу хучилттай авто зам ашиглалтад ороход бэлэн болов. 

Манай аймгийн Дархан сумын 8.9.10.11-р багийн нутагт Хуучин-Шинэ Дарханыг 

холбосон 2.48 км авто замын барилга угсралт, гэрэлтүүлэг, гэрлэн дохио угсрах  

ажлыг хийж  дуусаж ашиглалтад оруулах хэмжээнд хүрээд байна.  

Гүйцэтгэгч нь: “Өсөх урам” ХХК  
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Шинэ-Хуучин Дарханыг холбосон 8 км автозамын трасс 

Шинээр хийгдсэн 2,4 км замын гэрэлтүүлэг 
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Авто зам засах шинэчлэх засварлах ажил 

 

Дархан сумын 7-р баг, майхантын 1А гудамжид 0,414 км, 1, 2-р багт 0,44 км 

нийт 0,854 км хатуу хучилттай авто замыг  шинээр тавих  ажил хийгдэж дууслаа. 

Дархан сумын 2, 3, 15-р баг, Хонгор сумын төв болон Салхит баг, Аргалын 

гарамд нийт 7,4 км хайрган хучилттай авто зам шинэчилсэн 

Дархан сумын 3, 7-р баг, Мангирт, Ширээ нуруу, Хөтөл хороолол, Хабитатын 

чиглэлүүдэд нийт 44600 м2 сайжруулсан замын засварын ажил хийгдсэн. 

Дархан сумын 3-р баг, Наадмын талбайгаас Хараа голын гүүр хүртэл 1,38 

км авто замын шинэчлэлтийн ажил хийснээс гадна Дархан суманд нийт 1997,5 м2 

асфальтан замын нөхөөс засварын ажил хийхээр төлөвлөж амжилттай 

хэрэгжүүлээд байна 

                                                                       

        
Мангиртын зам                                                          Хабитат чиглэлийн зам 

                                                                               

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   
      Өргөө баг Өнгөт хорооллын дундах зам                                           7-р багт   
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“Жишиг хороолол-4”  төсөл 

 

Жишиг хороолол-1, 2, 3 төслүүд урд жилүүдэд хэрэгжиж үр дүнгээ өгсөн 

бөгөөд 2016 онд Дархан сумын 8, 13, 14, 16-р багийн нутаг дэвсгэрт нийт 19 

байршилд   “Жишиг хороолол-4” төсөл хэрэгжлээ. Үүнд:  

  “Маргад Монгол” ХХК 6 байршилд 340 сая тохижилтын ажил, 13 байршилд 

“Бурхант Хясаат” ХХК  282,1 сая төгрөгний ажил гүйцэтгэсэн.    

 

 
Гадна талбайн эскиз зураг  

 

   
 Хуучин хороолол 14 баг 8-р байрны                      Хуучин хороолол авто замын 

               гадна тохижилт                                                   зогсоолын өргөтгөл  
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Төв паркийн дахин төлөвлөлт, авто машингүй залуусын ногоон гудамж төслүүдийг  

2016 оны 3-р сард бэлэн болгосон. 

 
Хотын ерөнхий төлөвлөгөөний жижүүрийн хөтлөлтийн талаар 

 

ЗТБХБЯ-ны сайдын 2010 оны 12 дугаар сарыг 13-ны өдрийн 402 тоот 

тушаалаар баталсан хот, тосгоны ерөнхий төлөвлөгөөний жижүүрийн хөтлөлт хийх 

үлгэрчилсэн зааврын дагуу 2015 оны ажлын хэрэгжилтийн тайланг  бэлтгэн цаасан 

болон тоон хэлбэрээр  гаргаж 2016 оны 2-р сард ГХГЗЗГ-т хүргүүлсэн.  

2016 оны 11-р сарын 15-ны өдрийн байдлаар энэ онд ерөнхий 

төлөвлөгөөний жижүүрийн хөтлөлтөд нийт шинээр баригдаж ашиглалтад орсон 23 

барилга, байгууламжийн мэдээллийг  тоон хэлбэрээр хүлээн авч нэгтгэлээ.  

Үүнд: орон сууцны барилга–6ш, цэцэрлэгийн барилга-1ш, сургуулийн 

барилга - 2ш,  автомашин хийгээр цэнэглэх станц - 3ш, эмнэлгийн барилга - 2ш,  

үйлчилгээний барилга -2ш, нефть агуулах сав-1ш, үйлдвэрийн барилга -1ш, шинэ 

авто зам -1ш, шинээр хийгдсэн болон шинэчлэлт хийгдсэн дулааны шугам -2, 

Дархан хотоор дайран өнгөрч байгаа төмөр замын холбооны шилэн кабель шугам, 

РП-3-с РП-9 хоорондхи цахилгааны кабель шугамын мэдээлэл болно.  
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Ерөнхий төлөвлөгөөний хөтлөлтөд орсон зарим барилга, байгууламжийн 

зургийг үзүүлбэл: 2013-2015 онд улсын төсвийн хөрөнгө оруулалтаар Дархан 

суманд Мангирт Хабитатын чиглэлд хийгдсэн дулаан, цэвэр, бохир усны шугамын 

гүйцэтгэлийн зураг 

 
 

 

2016 онд хийгдсэн инженерийн шугам сүлжээний ажлууд 

 

 1. 2016 онд “ЧММ” ХХК нь 2014 онд эхэлсэн 7,4 тэрбум төгрөгний өртөгтэй 

дулаан, цэвэр, бохир усны шугамын угсралтын ажлаа бүрэн дуусгаж,   2016.09.01-

ний өдрийн комиссийн дүгнэлтээр ашиглалтад хүлээлгэн өгсөн.  

  21 аймгийн төвийн 1000 айлын орон сууцны хорооллын инженерийн шугам 

сүлжээ төсөл арга хэмжээний хөрөнгө оруулалтын үр дүнд  Дархан хотноо: 

         - 4,23 км хос урт Ф200-450мм голчтой дулааны шугам шинэчлэгдэж 

         -  3.0 км хос урт Ф100-350мм голчтой дулааны шугам шинээр угсрагдсан.  

Мөн Хабитат чиглэлд шинээр: 

          - 2.0 км урт Ф150мм голчтой цэвэр усны шугам /дулааны сувагт/,  

          -1.3 км урт Ф300мм голчтой бохир усны шугам,  

          -2,5км хос урт Ф100-350мм голчтой дулааны шугам тус тус угсрагдсан.   
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Шугам сүлжээний шинэчлэлийн ажил 

 

  2. 21 аймгийн төвийн 1000 айлын орон сууцны хорооллын инженерийн шугам 

сүлжээ" төсөл арга хэмжээний багц-3 буюу байнга гэмтэл гарч байгаа 13 цэгт 

шугам сүлжээг шинэчлэх /Дархан-уул. Дархан сум/ ажлын гүйцэтгэгчээр "Альянс 

тех" ХХК шалгарч 2.1 тэрбум төгрөгний өртөгтэй ажлыг  гүйцэтгэхээс 2016 оны 

байдлаар 1.40 тэрбум төгрөгний ажил гүйцэтгэж нийт  10 цэгт шинэчлэлт хийгдээд 

байна.    Үүнд:  

       - 18-р цэцэрлэгийн оруулга худгаас төв замын дэргэдэх Ф200 мм шугам 

       - IY хорооллын 4.7-р байрнаас 4.6-р байрны ар зам  гартал Ф500мм шугам 

        -Паркийн  замын урд талын худгаас Христийн сүм хүртэл Ф500мм шугам 

        -Хуучин Дархан ЦХ-1-с Улаанбаатар менежмент хүртэлх Ф200 мм шугам 

        -Хүнсний үйлдвэрээс “Бага Монгол” ХХК хүртэлх Ф315мм шугам 

        -Хуучин Дархан 2-р 60 айлын ЦХ худгаас ганданийн  хашаа хүртэл Ф160мм 

        -аймгийн Онцгой байдлын газрын арын цэвэр усны худгаас ОСИБО-н оруулга 

хүртэл Ф100мм шугам 

        -“Монгол алт” ХХК-н уулзварын ЦХ-аас 12-р сургууль хүртэлх Ф150мм шугам 
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        -ХААИС-н орчмын Ф200 мм шугам 

        -УГТСЭШХ-н орчмын Ф200мм шугам эдгээр болно. 

 3. 2016 онд аймгийн Дархан сумын нийтийн орон сууцны зоорийн давхарын 

шугамд шинэчлэлтэд орон нутгийн хөгжлийн сангаас 99 112 064 төгрөг, аймгийн 

төсвийн хөрөнгө оруулалтаар 39000000 төгрөг, нийт 138112064 төгрөг зарцуулсан.  

Зоорийн давхарын шугамд шинэчлэлт хийгдсэн байрнууд: Дархан сумын 4-р 

багт 4, 5, 6, 8, 9, 14-р байр, 5-р багт 1-р 60 айл, 2, 3, 4-р байр, Өргөө багт 5А, 7Б,  9, 

14-р байр, 8-р багт 4, 7, 8, 10, 11-р байр, 9-р багт 1, 2, 4, 5, 6, 7-р байр, 10-р багт 

1Б, 1В, 2А, 3, 4, 5-3-р байр, 11, 12-р багт 1, 3, 4, 10, 11, 12, 13-р байр, 14, 16-р багт 

1Б, 4, 5, 10, 13, 26, 28, 32, 38, 39 байрууд  болно. 

 

       
         Шинэчлэлт хийгдсэний дараа                                            Засвар хийхээс өмнө   

 

4. Дархан хотын бохир усны менежментийг сайжруулах МОН-3344/3245 

төслийн багийнхан ирж  Дархан хотноо 1990-эд онд хийгдсэн бохир усны шугам 

болон Дархан хотын ариутгах татуургын шугамын хөгжлийн ерөнхий 

төлөвлөгөөний талаар мэдээлэл авч цаашид хамтран ажиллах талаар ярилцсан.  

Дархан хотын бохир усны менежментийг сайжруулах МОН-3344/3245 

төслийн албан бичгийн хүсэлтийн дагуу Дархан хотын бохир усны шугамын зураг 

дээр шаардлагатай зургийг нэмж оруулан файлаар  us_enhee@yahoo.com хаягаар 

явуулсан. 

Төсөл хэрэгжсэнээр Дархан суманд 1990-иэд онд хийгдсэн 500-800 мм 

голчтой 4,8 км урт шугамд судалгаа хийгдэж, Дархан хотын цэвэрлэх байгууламж 

/24-30 мян м3/ шинэчлэгдэнэ.  Төсөвт  өртөг -20,7 сая ам.доллар .  

Энэ онд төсөл, арга хэмжээ эхэлсэн бөгөөд Азийн хөгжлийн банкны хөрөнгө 

оруулалтаар ирэх онуудад үргэлжлэн хэрэгжих болно. 

5. Дархан-Уул аймгийн Хонгор сумын 1-р багийн нутаг дэвсгэрт Монгол 

улсын анхны нарны томоохон цахилгаан станц  Японы өндөр үзүүлэлттэй нарны 

зай, хамгийн сүүлийн үеийн технологи ашиглан баригдаж эхэлсэн бөгөөд энэ оны 

12-р сарын сүүлээр Төвийн бүсийн эрчим хүчний системд холбогдоно.  
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Энэхүү станц ашиглалтанд орсноор жилд 14,1 сая кВт/ц эрчим хүч 

үйлдвэрлэн  Төвийн бүсийн эрчим хүчний системд нийлүүлж, 20 мян өрхийг 

сэргээгдэх эрчим хүчээр хангах боломжтой болох юм.  

 

Барилга Материалын Үйлдвэрлэлийн Талаар 

 

      Дархан-Уул аймагт барилгын материалын үйлдвэрлэл эрхэлдэг ААН-н 

мэдээлэл, түгээмэл тархацтай орд газруудыг түшиглэсэн үйлдвэр, ханын 

материалын үйлдвэрүүдийг бүртгэж цахим мэдээллийн санд оруулах ажил 

явагдаж байна.  

 Эхний ээлжинд Дархан-Уул аймгийн  түгээмэл тархацтай барилгын 

материал болох нунтаг эрдэс бүхий 1 шохойн орд, гидрокарьерийн бутлан ангилах 

үйлдвэрлэл 1, сендвичин хавтангийн 1, заслал чимэглэлийн хуурай хольцын 

үйлдвэрлэл 1, төмөр бетон үйлдвэрлэл 1, керамик тоосгоны үйлдвэрлэл 1 нийт 6 

ААНБ-ыг тусгай зөвшөөрөлд хамруулсан. 

 Дараагийн шатанд ханын материал болон нарийн технологитой 

үйлдвэрүүдийг үе шаттайгаар тусгай зөвшөөрөлд хамруулж нийт бүртгэлтэй 67 аж 

ахуйн нэгжээс 2016 оны байдлаар  30 аж ахуйн нэгж тусгай зөвшөөрөлтэй үйл 

ажиллагаа явуулж байна. 
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                 “Гурван эрдэнэ цемент” ХХК                       Дархан трейд” ХХК. Цонхны үйлдвэр 
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               Дархан-Уул аймгийн БМҮ-ийн нэр төрөл,тоо 

 
Барилгын материалын сорил шинжилгээний лабораторийн 

талаархи мэдээлэл 

Лаборатори байгуулагдсанаар барилгын материалын чанарт тавих хяналт 

сайжран, барилгын чанар дээшилж иргэн бүр эрүүл аюулгүй орчинд амьдрах 

таатай нөхцөл бүрдэнэ Дархан-Уул аймагт барилга угсралтын 114, материал  
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үйлдвэрлэлийн чиглэлээр үйл ажиллагаа эрхэлдэг 67 аж ахуй нэгж байдаг бөгөөд 

тэд аймагтаа лабораторитой болсноороо цаг хугацаа, эдийн засгийн хувьд 

хэмнэлттэй ажиллах нөхцөл бүрдэх юм.        

     Бид ШУТИС-ийн Дархан дахьТехнологийн Сургуулийн барилга, барилгын 

материалын технологийн салбарын лабораторитай хамтран, лабораторийн тоног 

төхөөрөмж, мэргэжлийн багш нар дээр тулгуурлан 2013 онд ГХБХБГазрын 

барилгын материалын  сорил шинжилгээний лаборатори байгуулан үйл 

ажиллагаагаа явуулж ирсэн. 

   Тус лаборатори нь конусан суулт, бат бэхийн даралтын пресс, механик иж 

бүрдэл, шигшүүр гэсэн 3 нэр төрлийн тоног төхөөрөмж суурилуулж эхэлсэн ба үйл 

ажиллагаагаа өргөжүүлэн элс хайрга, дайрганы холимогийн физик механик шинж 

чанар, бетон болон полистрол хөнгөн бетоны шахалтын бат бэх, тоосго, явган 

замын хавтангийн гадаргуугийн тэгш байдал, шахалтын бат бэх зэрэг 8 нэр 

төрлийн шинжилгээ хийж, иргэд аж ахуй нэгжүүдэд үйлчлэх зорилт тавьж байна . 

   Засаг даргын 2017-2020 онд хэрэгжүүлэх үйл ажиллагааны хөтөлбөрт ГХБХБГ-

ын конторын барилгыг өргөтгөж 33,0 м.квадрат талбай сорил шинжилгээний 

лабораторыг байгуулахаар  орон нутгийн төсөвт 50.0 сая төгрөгийг тусгууллаа. 

  

       

Лабораторийн тоног төхөөрөмж: 
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Барилга, байгууламжийг ашиглалтанд оруулах болон эхлүүлэхтэй 

холбогдсон дүрэм, журмыг мөрдүүлэн ажилласан талаар 

 

Засгийн Газрын 2012 оны 12 дугаар сарын 01-ны өдрийн 151-р тогтоолын 

дагуу Барилга угсралтын ажлыг эхлэх, үргэжлүүлэх зөвшөөрөл олгох, барилга 

байгууламжийг ашиглалтад оруулах үйл ажиллагааг явуулж,  шинээр эхэлсэн 15 

барилга байгууламж, он дамжин үргэлжлэн баригдсан 3, нийт 18 барилгад  ажил 

эхлэх, үргэлжлүүлэх зөвшөөрөл олгож, 2-р ангилалын 17 барилга обьектод 

барилга ашиглалтад авах комисс зохион байгуулж ажиллууллаа.      

 

Ашиглалтанд орсон барилга байгууламжууд / II ангилал / 

                                                                                                  
                                                                                                   /2016.11.18 байдлаар/ 

 

 
 

Ашиглалтанд орсон барилга байгууламжуудыг төрлөөр нь ангилбал: 

                 Нийтийн  орон сууц-4   

                 Шатахуун түгээх станц -4                                 

                 Албан тасалгааны зориулалттай -1                             

                 Худалдаа, үйлчилгээ -1                    

                 Цэцэрлэг, соѐлын барилга-3                                                          

                 Үйлдвэрийн барилга -1    

                Автозам-1 

                Инженерийн байгууламж-1 

                                                          НИЙТ   :  17                                                            

 

 

 

 

Дархан-Уул аймгийн 2016 онд ашиглалтад орсон 

барилга байгууламжийн судалгаа  

Нийтийн орон сууц 

Шатахуун түгээх станц 

Албан тасалгаа 

Худалдаа, үйчилгээ 

Цэцэрлэг, соёлын барилга 

Үйлдвэрийн барилга 

Автозам 

Инженерийн байгууламж 
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“100 мянган айлын орон сууц” хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх арга  

хэмжээний  талаар 

 

“100 мянган айлын орон сууцны хөтөлбөрийн хүрээнд 2015-2016 онд 10.5 

тэрбум төгрөгийн төсөвт өртөг бүхий 320 айлын орон сууц ашиглалтад орсон 

байна.  Үүнээс зарим нэгийг үзүүлбэл: 

 

 

 

 

 

 

 

        

 

 

 

 
 

 

“ЦАМБ” ХХК-ийн 6 давхар орон сууц                         “Миракллэнд” ХХК-ийн 5 давхар  

                               30 айл                                                        орон сууцны барилга-56 айл 

  

          Иргэн Батэрдэнэ, Мягмардоржийн                            “Ласти Интернэшнл” ХХК-ны 9-н  

                         орон сууц-50 айл                                                        давхар-144 айл   

 

Ашиглалтад ороход бэлэн болж байгаа “Минж проперти” ХХК-ний 60 айлын 

10 давхар орон сууцны барилга, “Миракллэнд” ХХК-ний 4-р ээлжийн 56 айлын 5 

давхар орон сууцны барилга, “Дархан Шар-Бүрд” ХХК-ны 80 айлын орон сууц нийт 

196 айлын орон сууцны барилгууд хүлээгдэж байна.  
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2013-2016 онд манай аймагт баригдаж ашиглалтад орж байгаа орон 

сууцны барилгын эрэлт, нийлүүлэлтийн судалгаа 

 

 
 

Барилга байгууламжийн хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуйн талаар 

Дархан-Уул аймгийн Мэргэжлийн хяналтын газрын хот байгуулалтын улсын  

хяналтын байцаагчтай хамтран 2016.05.23-с  2016.05.27-ны өдрүүдэд  баригдаж 

байгаа11 барилга байгууламжид шалгалт хийсэн.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Шалгалт хийж байгаа нь 

2012 он 2013 он 2014 он 2015 он 2016 он 

Ашиглалтанд орсон барилга, 

байгууламж 
113 923 826 516 280

Борлуулагдсан барилга, 

байгууламж 
113 923 620 258 225
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Монгол Улсад Барилгын салбар үүсч хөгжсний түүхт 90 жилийн ойг 

Дархан-Уул аймагт тэмдэглсэн өнгөрүүлсэн тухай 

 

Барилгын салбар үүсч хөгжсөний 90 жилийн ойг тохиолдуулан барилгын 

салбарын ахмадууд болон ГХБХБГ-ын хамт олны санаачлагаар Дархан цагаан 

хаалганы хэмжилтийг хийж загвар болон чимэглэл зургийн  төсвийг гаргаж, 

хаалганы шинэчлэлтийн ажлыг барилгын компаниудтай хамтран хийж дуусгасан. 

 

Дархан хаалганы засвар,шинэчлэлтийн ажил 

   

   

Засвар хийж байгаа, хийгдэж дууссаны дараах байдал 

 

“Барилга-90 жил” ойн арга хэмжээ Улаанбаатар хотноо 2016.09.08-

2016.09.09-ний өдрүүдэд зохион байгуулагдсан бөгөөд уг  арга хэмжээнд 

мэргэжилтэнүүдийн хамт оролцоод ирсэн.  

 “Дархан их барилга-90 жил” баярын арга хэмжээг 2016.09.19-ны өдөр Дархан 

хотод зохион байгууллаа. Уг арга хэмжээнд барилгын салбарт ажиллаж байсан 

болон ажиллаж байгаа үе үеийн барилгын 500 гаруй мэргэжилтэнүүд оролцлоо. 

 Энэ үеээр Дархан хаалганы нээлтийн үйл ажиллагааг хийж хүндэт 

төлөөлөгчдийн хамт тууз хайчлах ѐслолын ажиллагааг зохион байгууллаа.   
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Аймгийн ИТХ-ын Тэргүүлэгчийн 2016 оны 09 дүгээр сарын 15-ны өдрийн 88 

дугаар тогтоолоор Дархан сумын 8, 9, 10-р багийн нутагт шинээр тавигдсан авто 

замыг “Барилгачдын нэрэмжит”  болгон батлуулан 2016 оны 10 дугаар сарын  
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17-ны өдөр Дархан хотын 55 жилын ойн баяраар нээлтийн арга хэмжээг зохион 

байгууллаа.   

 

 

    
Нээлтийн арга хэмжээ 2016.10.17 

 

   
Замын зорчих хэсэг 

 

 “Дархан хот байгуулагдсаны 55 жилийн ойг тохиолдуулан ажлын гүйцэтгэл, 

бүтээлч ажлаар шалгарсан 5 ААНБ-г аймагт  танилцуулж “Дархан хөлөг” 

ХХК, ”ЧММ”ХХК, ”Мираклленд” ХХК -г шалгаруулж өргөмжлөл гардуулах 

ажиллагааг зохион байгууллаа. 

Барилгын салбар үүсч хөгжсөний 90 жилийн ойг тэмдэглэн өнгөрүүлсэн 

тайланг  “Ажлын хэсэг”-ийн комиссийн гишүүдэд тайлан тавьж танилцуулсан.  

Тайлан хавсралтаар хүргүүлэв.  

 

 

Захиалагчийн хяналтын чиглэлээр 

Дархан-Уул аймгийн дархан сумын 5-р багт байршилтай улсын төсвийн хөрөнгө 

оруулалтаар баригдаж 100 хүүхдийн цэцэрлэг 
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             2016.11.04 байдлаар 

 

1. Ерөнхий мэдээлэл 

Захиалагч: 
Бсшуя 

Гүйцэтгэгч: “жинсийн 
орой” ххк 

Зохиогч: “гурван тэс” 
ххк 

2016 онд санхүүжих 
дүн 

Эхлэх 
хугацаа 

2016.08.05  

Дуусах 
хугацаа 

2016.12.15  

Гэрээний дүн 1.386.589.000  

 

2. Санхүүжилт 

Г
ү
й

ц
э
тг

э
л

 

 
Хугацаа Дүн % 

Техник 
хяналтын 

зардал 
% 

 I      

 II      

 III      

 IV      

 V      

 Нийт      

 

3. Одоо байгаа байдал  

    барилга газар шороо, суурийн ажил, 1,2-р давхарын гадна, дотор даацын ханын 

өргийн ажил, цутгамал төмөр бетон хучилтын ажил, гадна цонх, хаалгыг угсарч 

дууссан дотор хана, хамар ханын өргийн ажил хийгдсэн. 2016 оны 12 дугаар 

сарын 15-нд ашиглалтад өгнө.  

 

 

Ажлын явц 

Ү
е
 ш

а
тн

ы
 а

ж
л

у
у
д

 

Суурийн ажил  100% 

Зоорийн давхарын цутгалт 100% 

1-р давхарын цутгалт 100% 

2-р давхарын цутгалт 100% 

Хана, хамар ханын ажил 100% 

Хучилт, шатны ажил 100% 

Шалны ажил 60% 

Хаалга цонхны ажил  90% 

Дотор заслын ажил  60% 

Гадна заслын ажил  60% 

Салхивчийн ажил  60% 

Усан хангамжийн ажил  60% 

Бохир усны ажил  80% 

Холбоо дохиололын ажил  80% 

Дотор гэрэлтүүлэгийн ажил  80% 

Гадна цахилгааны ажил  80% 

Гадна ишс-ний ажил  90% 

  

Нийт буа 80% 



` Газрын харилцаа, барилга, хот байгуулалтын газар 

Дархан-Уул аймгийн 2016 оны жилийн эцсийн  ажлын тайлан 48  

 

4. Дүгнэлт, цаашид авах арга хэмжээ 

Барилга угсралтын ажил хэвийн явагдаж байна. Батлагдсан төсвийн дагуу 

барилгын норм ба дүрмийг чанартай мөрдүүлэх. 

5. Шийдвэрлэх асуудал  

Захиалагчийн техник хяналтын гэрээг тодорхой болгох, автомашины зогсоол, орц, 

гарцыг шийдвэрлэх.  

 

 

Дархан-Уул аймгийн шарын гол суманд баригдаж буй  150 ортой сургуулийн 

дотуур байрны барилга 

 

1. Ерөнхий мэдээлэл 

Захиалагч: бсшуя Гүйцэтгэгч:“ энигмаконстракшн” 
ххк  
Зохиогч:   “марал проект”ххк 

2015 онд 
санхүүжих дүн  

Эхлэх хугацаа  2014.07.10  
0 Дуусах хугацаа 2015.06.10 

Гэрээний дүн 1 419 692 500 

2. Санхүүжилт 

Г
ү
й

ц
э
тг

э
л

 

Хугацаа Дүн % Техник 
хяналтын 

зардал 

% 

I 2014 500 101 805 35% 8 575 393 35% 

II      

III      

IV      

V      

Нийт  500 101 805 35% 8 575 393 35% 
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Шийдвэрлэх асуудал: 

Захиалагч тал, гүйцэтгэгч тал гэрээгээ сунгах, дүгнүүлэх. 

 

                         Дархан суманд баригдаж буй  2200 суудалтай соёл, 

Спортын цогцолбор барилга 

 

1. Ерөнхий мэдээлэл 

Захиалагч: эмся Гүйцэтгэгч: “химон констракшн” 
ххк, “нэмбар” ххк                                                                     
Зохиогч:          “идеал групп” ххк 

2015 онд 
санхүүжих дүн 

Эхлэх хугацаа  2011.06. 30 

2 000 000 000 Дуусах хугацаа 2016.12.30. 

Гэрээний дүн 21 443 000 000 

 

2. Санхүүжилт 

Г
ү
й

ц
э
тг

э
л

 

Хугацаа Дүн % Техник 
хяналтын 

зардал 

% 

I 2015.04.20 2 000 000 000 100% 23 160 637 100% 

II      

III      

IV      

V      

Нийт  2 000 000 000 100% 23 160 637 100% 
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Шийдвэрлэх асуудал: 

Барилгын ажлыг хэзээнээс үргэлжлүүлэх талаар тодорхой мэдээлэл  авах.  

 

Дархан-Уул аймгийн дархан сумын 12-р баг, 14-р хороололд  

Байршилтай улсын төсвийн хөрөнгө оруулалтаар баригдсан  

Хабитатын 100 хүүхдийн цэцэрлэг 

      

                                                                                                                                                                      

 

      Хүчин чадал:   100 хүүхэд 

      Барилга угсралт эхэлсэн:  2015.09.05 

      Барьж дууссан хугацаа:     2016.01.18 

      Зураг төсөл гүйцэтгэгч:    “Гурван тэс” ххк 

  Ерөнхий гүйцэтгэгч /угсралт/:  “Жинсийн  орой” ххк 

      Төсөвт өртөг: 1000,1 тэрбум төг 

      Барилгын хийц:  өрөгт  бүтээцтэй. 

 

 

 

 

 

 

Ажлын явц 

Ү
е

 ш
а
тн

ы
 а

ж
л

у
у
д

 

Суурийн ажил  100% 

Зоорийн давхарын 
цутгалт 

100% 

1-р давхарын цутгалт 100% 

2-р давхарын цутгалт 100% 

Хана, хамар ханын 
ажил 

100% 

Хучилт, шатны ажил 100% 

Шалны ажил 100% 

Хаалга цонхны ажил  100% 

Дотор заслын ажил  100% 

Гадна заслын ажил  100% 

Салхивчийн ажил  100% 

Усан хангамжийн ажил  100% 

Бохир усны ажил  100% 

Холбоо дохиололын 
ажил  

100% 

Дотор гэрэлтүүлэгийн 
ажил  

100% 

Гадна цахилгааны ажил  100% 

Гадна ишс-ний ажил  100% 

  

Нийт буа 100% 
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Дархан-Уул аймгийн дархан сумын 13-р баг, 10-р хороололд 

байршилтай улсын төсвийн хөрөнгө оруулалтаар баригдсан 

Дархан ШУТИС-ийн  хичээлийн байрны өргөтгөл. 

 

 

Хүчин чадал: 1600 оюутан 

Барилга угсралт эхэлсэн:  2014.10.15 

Барьж дууссан хугацаа:     2016.05.07 

Зураг төсөл гүйцэтгэгч:    “Сэнзо констракшн” ххк 

Ерөнхий гүйцэтгэгч /угсралт/:  “Жиди” ххк 

Төсөвт өртөг: 3006,9 тэрбум төг 

Барилгын хийц: цутгамал төмөр бетон араг бүтээцтэй. 
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Санхүүгийн чиглэлээр хийгдсэн ажил  

 

Газрын харилцаа, Барилга, Хот байгуулалтын газар нь тайлангийн хугацаанд 

удирдах ажилтан 1, гүйцэтгэх ажилтан 12, үйлчлэх ажилтан  5 нийт 18 орон тооны 

бүрэлдэхүүнтэй албан үүргээ гүйцэтгэлээ. 

2016 онд тусгай зориулалтын сангаас 232’288’600,00 төгрөгийн, Нийгмийн 

Даатгалын сангаас 350’684 төгрөгийн санхүүжилт, ГХГЗЗГазраас Хөрөнгийн 

санхүүжилтээр 2’315’629,88 төгрөгийн бараа материал агентлагаас захиалж  

 

 

ханган нийлүүлж ажилчдын үйл ажиллагааг хэвийн явуулах нөхцөл бололцоогоор 

хангасан.  

Батлагдсан төсвөөр Төрийн сангийн 190029001 дансаар 179’358’900,00 төгрөг 

зарцуулахаас 168’273’272,00 төгрөг зарцуулсан байна.  

ГХБХБГазар нь 2016 оны 1-11-р сарын санхүүжилтийн мэдээг сар бүрийн өссөн 

дүнгээр гаргаж аймгийн Төрийн сан банкинд цаасан хэлбэрээр гаргаж зардал 

болон үлдэгдлийг баталгаажуулан төрийн сангийн мэргэжилтнээр хянуулан 

ГХГЗЗГазарт факсаар  хүргүүлэн ажилласан.  

Цаг үеийн мэдээ тайлангуудыг заагдсан хугацаанд багтааж гүйцэтгэлийн 

тайлан, хугацаат мэдээ, судалгаануудыг холбогдох газруудад  хүргүүлэн ажиллаж 

байна. 

2017-2019 оны урсгал зардал болон хөрөнгө оруулалтын зардлын төсвийн 

төсөлд саналаа хийж гүйцэтгэн, 2017 оны төсвийн төслийг боловсруулж 6-р сард 

ГХГЗЗГ-т хүргүүлсэн. Үүнд мэргэжилтэн Х.Туулын 2016 оны 4-р сард тэтгэвэрт 

гарах хүсэлтийг хүлээн авч маягтын дагуу тооцоог хийж 12’088’958.00 төгрөгөөр 

тооцож хүргүүлсэн. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Нэмж Лабораторийн барилгын өргөтгөлийн 30,0 сая төгрөгийн ажлын 

төсөвийг баримтжуулан 2017 оны төсөвт төсөвлөлөө. 
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Мөн нэг удаагийн тэтгэмж урамшууллыг гэр хорооллын ажилтнуудад түлээ 

нүүрсний мөнгө олгох тооцоог Хөдөлмөрийн дотоод журмыг үндэслэн тооцож 

олгосон. 

Төрийн албан хаагчийн цалин хөлс, нэмэгдлийг хууль тогтоомжийн дагуу 

хугацаанд нь бүрэн олголоо. ГХБХБГазрын даргын 2016 оны 01 тоот тушаалаар 

баталсан /Засгийн газрын 2014 оны 10 дугаар сарын 11-ний 332 дугаар  тогтоолын 

1 дүгээр хавсралтаар ТЗ-1-9-р ангилалын цалин, 4 дүгээр хавсралтаар ТҮ-5-8-р 

ангилалын цалинг баримтлан/ цалинг олгож ажилласан.  

Байгууллагын ажиллагчдын цалинг сард 2 удаа тогтоосон хугацаанд /Сар 

бүрийн 10, 25-нд/ олгож, ажилчин албан хаагчдын сарын цалин, тэтгэмж, 

урамшуулал, хоол унааны хөнгөлөлт, нэг удаагийн буцалтгүй тусламжийг 

хугацаанд нь олгохын зэрэгцээ нийгмийн асуудалд анхааран  ажиллаж байна.  

Мөн өссөн дүнгээр Эрүүл мэнд, НДШимтгэлийн тооцоо тайланг НДХэлтэст 

хүргүүлж ЭМД, НД дэвтэрийн бичлэлтийг хийж байгууллагын ажилтнуудын буюу  

 

даатгуулагч бүрийн мэдээллийг www.ndaatgal.mn сайтад бүртгэлийн дагуу 

онлайнаар тайланг шивж, цаасан хэлбэрээр баримтжуулж тайлагнасан.  

Татварын хэлтэст дараах 6 төрлийн тайлан заагдсан хуулийн хугацаанд 

хийж гүйцэтгэсэн. Үүнд: 

a. Цалин хөдөлмөрийн хөлс тэдгээртэй адилтгах орлого болон шууд бус 

орлогоос суутгасан албан татварын тайлан, /Улирал бүр нийт 4 удаа/ 

b. Үндсэн цалин, хөдөлмөрийн хөлс болон түүнтэй адилтгах орлогоос 

суутган тооцсон татварын мэдээ /Сар бүр нийт 12 удаа/ 

c. Суутгагчийн хувь хүнд олгосон орлогоос суутгасан албан татвар 

/Бараа ажил үйлчилгээний тайлан Улирал бүр нийт 4 удаа 

d. Газрын төлбөрийн тайлан /Улирал бүр нийт 4 удаа/ 

e. Газар өмчлүүлэх, эзэмшүүлэх, ашиглуулах зөвшөөрөл олгох, газрын 

хэвлийг олгоход хураах улсын тэмдэгтийн хураамжийн тайлан /Улирал бүр нийт 4 

удаа/ 

f. АТӨЯХТайлан /Авто тээврийн болон өөрөө явагч хэрэгслийн албан 

татварын тайлан/ /Жилд 1 удаа/ 

g. Агаарын бохирдлын төлбөрийн тайлан (Авто тээврийн болон өөрөө 

явагч хэрэгсэлд ногдуулах төлбөр)-уудыг /Жилд 1 удаа/ тус тус хийж тушаав.  

Аймгийн Татварын хэлтэст тайлант онд /2016.09.28-ны гүйцэтгэлээр/ 

8991699 төгрөгийн цалингийн ХХОАТатвар шилжүүлсэн байна. 

Улсын тэмдэгтийн хураамжийн орлогоор орон нутгийн төсөвт 5538000 

төгрөгийн орлого оруулсан байна. 

Татвар, нийгмийн даатгал болон дансны ямар ч  өр авлагагүй ажилласан.  

Төрийн сан банкны 190029003 тоот дансаар орох  Төсвийн орлогын төлөвлөгөө 

2016 онд  50,0 сая төгрөг бөгөөд үүнээс газрын үйл ажиллагааны орлогоос 15,0 

сая төгрөг оруулах төлөвлөгөөтэй.  

Барилгын техник хяналтын орлогоор 35,0 сая төгрөгийн төлөвлөгөөтэйгээс 

2016.11.18-ний өдрийн  байдлаар 0 орлоготой байна.  
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Энэ нь дараах шалтгаантай. Барилгын хяналтын орлого Барилга хөгжлийн 

төвөөр дамжигдан манай дансанд ордог. Гэрээний дагуу аймагт 30% орох 

боломжтой. 2013 оноос эхлэн үйл ажиллагааны орлогын төлөвлөгөө тасалдах 

болсон. Энэ нь манай аймагт “Барилга захиалагчийн алба” байгуулагдаж 2013 он 

болон түүнээс хойших жилүүдэд баригдаж буй барилга, байгууламжийн техникийн 

хяналтыг хийхээр болсон. 

Иймд тухайн жилд баригдаж буй бүх барилгын техник хяналтын орлого 

манай дансанд төвлөрөх боломжгүй байна. 2013 оноос хойш үйл ажиллагааны 

орлогыг төсөвлөхдөө энэ талаар анхаарч өгөхийг хүссэн 2013 оны 929 тоот албан 

тоот явуулсан боловч мөн л барилгын техник хяналтын орлогыг их хэмжээгээр 

төлөвлөгөөнд  төсөвлөсөн байна.  

Мөн 2015, 2016 онуудад улсын төсвийн хөрөнгөөр хийгдэх ажлууд багасч 

мөн хийгдэж байгаа зарим нь төсөв мөнгө санхүүжүүлэх боломжгүй улмаас 

барилга царцаж зөвхөн яамдуудтай байгуулсан гэрээний дагуу он дамжсан 

барилгуудын ажил явагдсан болохоор төлөвлөгөө биелэгдэх боломжгүй байгаа 

болно. 

Аймгийн Төрийн сан банкны 190029401 тоот нэмэлт санхүүжилтийн дансаар 

Шинээр олгох газрын анхны суурь үнэ 136.6 сая төгрөг,газрын  дуудлага 

худалдаанаас 23,2 сая төгрөг нийт 159.9 сая төгрөгийн орлого орсон байна.  

Үүнээс 1,1 сая төгрөгийн дуудлага худалдаанд ялагдсан иргэн, аж ахуй 

нэгжид дэнчингийн мөнгийг буцааж олголоо. Дэнчингийн мөнгийг баталгаатай 

дансдуудаар буцаан шилжүүлсэн болно. Аймгийн орон нутгийн хөгжлийн санд 

133,6 сая төгрөг төвлөрүүлсэн.  
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Шилэн дансны тухай 

 ГХБХБГ-аас төрийн үйлчилгээг авч буй иргэн, аж ахуйн нэгж, 

байгууллагуудад газрын талаар баримталж буй хууль тогтоомж, дүрэм журмын 

талаар мэдээлэл хүргэх, дуудлага худалдаа, төсөл шалгаруулалтын зарыг ил тод 

байдлаар ГХБХБГ-ын мэдээллийн самбарт болон. www.darkhan.gazar.gov.mn 

цахим хаягт, Засгийн газрын мэдээ сонинд тус зар мэдээллийг байршуулан нийт 

100,0 мянган төгрөгийн зардал зарцуулсан. Мөн орон нутгийн телевизүүдээр тухай 

бүрт нь мэдээлэл хийн ажилласан. 

 

http://www.darkhan.gazar.gov.mn/
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 Байгууллагын төв хаалганы дэргэд санхүүгийн ил тод байдлын самбар 

ажиллуулж сар бүр орлого зарлын мэдээг шинэчилж байршуулсан. Шилэн дансны 

хуулийн дагуу иргэдэд сар бүрийн мөнгө хөрөнгөтэй холбоотой тушаал, төсвийн 

гүйцэтгэлийн мэдээ тайланг шинэчилж шивэн оруулж файлаар хавсаргасан. 

     Шилэн дансны тухай 

Нэр 

Мэдээлэл 

оруулах 

давтамж  

Нийт 

мэдээллэх 
 

Дараа жилийн төсвийн төсөл Бүтэн жил 1 
Хуулийн хугацаанд нь 

мэдээлсэн. 

Тухайн жилийн төсөвт орсон нэмэлт, 

өөрчлөлт 
Тухай бүр 6 

Хуулийн хугацаанд нь 

мэдээлсэн. 

Хөрөнгийн болон урсгал зардалд 

тусгагдсан арга хэмжээний тендерийн 

ерөнхий мэдээлэл 

Тухай бүр 6 

Тендерийн арга 

хэмжээ байхгүй 

байхгүй тухай 

мэдээлсэн. 

Хөрөнгийн болон урсгал зардалд 

тусгагдсан арга хэмжээний тендерийн 

ерөнхий мэдээлэл 

Тухай бүр 6 

Тендерийн арга 

хэмжээ байхгүй 

байхгүй тухай 

мэдээлсэн. 

Таван сая төгрөгөөс дээш үнийн дүн 

бүхий худалдан авсан бараа, ажил 

үйлчилгээний нэр, санхүүжилтийн 

хэмжээ, нийлүүлэгчийн нэр, хаяг 

Тухай бүр 6 
Хуулийн хугацаанд нь 

мэдээлсэн. 

Цалингийн зардлаас бусад таван сая 

төгрөгөөс дээш үнийн дүн бүхий 

орлого, зарлагын мөнгөн гүйлгээ 

Тухай бүр 6 

Цалингаас бусад таван 

сая төгрөгөөс дээш 

орлого зарлагыг 

мэдээлсэн. 

 

 

 

 

 

 
 

http://info.shilendans.gov.mn/org/reportaudit.grid3.columns:sort/frequency
http://info.shilendans.gov.mn/org/reportaudit.grid3.columns:sort/frequency
http://info.shilendans.gov.mn/org/reportaudit.grid3.columns:sort/frequency
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Санхүүгийн тайлан Бүтэн жил 1 

Хагас жилийн тайланг 

шилэн дансанд 

мэдээлсэн. 

Худалдан авах ажиллагааны тайлан Бүтэн жил 1 

Худалдан авах 

ажиллагаа байхгүй 

тухай мэдээлсэн. 

Төсвийн байгууллагын батлагдсан 

төсөв, гүйцэтгэл, хэтрэлт хэмнэлтийн 

шалтгаан тайлбарын хамт 

Сар бүрийн 8-ны 

дотор 
8 

8 удаа шилэн дансанд 

мэдээлсэн. 

Нийтийн албанд нийтийн болон 

хувийн ашиг сонирхлыг зохицуулах, 

ашиг сонирхлын зөрчлөөс урьдчилан 

сэргийлэх тухай хуулийн 8, 9 дүгээр 

зүйлд заасан мэдэгдэл 

Сар бүрийн 8-ны 

дотор 
31 

Pdf хэлбэрээр цахимд 

мэдээлсэн. 

  

Ашиг сонирхолын зөрчилгүй гэсэн мэдэгдлийг хүлээн авч шилэн дансанд 

скайнердаж мэдүүлэв. Мөн АТГ-ын сайтад бүртгэв, нийт 31 ажилтны бүртгэлд 

хийлээ. /2016.09.23-ны байдлаар/ 

Мөн 2 ажилтны Хувийн ашиг сонирхлын мэдүүлгийг бүртгэлийн дэвтэр болон 

www.meduuleg.iaac.mn сайтад мэдээлсэн. 

Хяналт шалгалтын тухай 

Аймгийн Санхүүгийн хяналт аудитын албанаас 2013-2015 оны санхүүгийн 

тайланд хяналт шалгалтаар өгсөн зөвлөмж, тавигдсан 598200 төгрөгийн актын 

биелэлт хангаж ажиллаа.  

 

Санхүү нягтлан бодох бүртгэлийн чиглэлээр 

 

Санхүүгийн тайланг Улсын Секторын Нягтлан бодох бүртгэлийн Олон улсын 

стандартын дагуу нягтлан бодох бүртгэлийн аккруэл суурийг хэрэглэсэн болно.  

2016 оны хагас жилийн баланс, тайлан тэнцлийг Сангийн яамны сайтны е-

tailan–д заагдсан хугацаанд нэгтгүүлэв. 2016 оны хагас жилийн тайланг 

2016,08,06-нд аймгийн төрийн сан банкинд нэгтгүүллээ. 

Анхан шатны болон нягтлан бодох бүртгэлийг Санхүү эдийн засгийн сайд, 

Үндэсний статистикийн газрын даргын 2002 оны 171/111 тоот тушаалаар 

батлагдсан маягт зааврын дагуу хөтөлж байгаа. Санхүү төсвийн сахилгын 

зөрчилгүй ажилласан. 

Бүртгэлийг нягтлан бодох бүртгэлийн Олон улсын стандартад нийцсэн 

нэгдсэн программд оруулж тайлагнадаг. Нягтлан бодох бүртгэл хөтлөх, санхүүгийн 

тайлан тэнцэл гаргахад санхүүгийн “MACS” программыг үр дүнтэй  ашиглан 

ажиллаж байна. Мөн санхүүжилт, төвлөрүүлэлт байнга агентлагтай тулгаж 

санхүүгийн тайлан зөрчилгүй тушаасан.  

2015 онд санхүүгийн тайлангийн программ шинэчлэгдэн 2016.01.15-

2016.02.25-ны хооронд тайлант оны бүх гүйлгээ, дансны бичилт, үндсэн хөрөнгө  

 

http://www.meduuleg.iaac.mn/
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болон бараа материалын эхний үлдэгдэл, орлого зарлагын бүх гүйлгээг шивж 

оруулсан. 
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2016 оны 3 дугаар сараас Санхүүгийн тооцоолох төвийн программаар 

шинэчлэгдэн балансыг эхний үлдэгдлүүдийг зоон байршууллаа.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Үндсэн хөрөнгө, Бараа материал 

 

Үндсэн хөрөнгийн эхний үлдэгдэл  174 707 182.00 төгрөг байсан ба 

тайлангийн хугацаанд нээлттэй цахим хурал хийх 549990 төгрөгийн үнэ бүхий  веб 

камер, 880000 төгрөгийн санхүүгийн программ тус тус худалдан авч балансад нийт 

1429990 төгрөгийн хөрөнгө бүртгэсэн.  

Бараа материалын хувьд эхэлж авсанаа эхэлж зарлагадах аргыг  ашиглаж 

байна. Бараа материалын оны эхний үлдэгдэл 56046536.05 төгрөг, ГХГЗЗГазраас 

үнэ төлбөргүй буюу шилжүүлэн авсан хангамжийн материал 2238629.88  төгрөг,  

үнэт цаас 77000 төгрөг нийт 2315629.88   төгрөгийн хөрөнгийн санхүүжилт дансанд 

бүртгэж авсан байна.  

ГХБХБГазрын даргын 2016.01.05-ний А/02 тоот тушаалаар үндсэн хөрөнгө, 

бараа материалын тооллогын комисс томилон ажиллан эд хөрөнгийн бүртгэл, 

материалын тооллого хийлээ.  

Комиссоос ирсэн бүртгэлийг үндэслэн ТӨХорооны илүүдсэн болон 

дутагдуулсан хөрөнгийн ТӨ-12 маягтыг хөтлөн хүргүүллээ. Тооллогоос 

ашиглалтаас гарсан хөрөнгүүдийг актлах санал дэвшүүлж өмч хамгаалах байнгын 

зөвлөлийн шийдвэрээр 2013-2016 онуудад ашиглагдахаа больсон, өртөгөө барсан 

123.9 сая төгрөгний хөрөнгө хасах хүсэлт гаргалаа. 

 Эдгээр нь ихэнх нь өртөгөөрөө анхны үнээ барагдуулаад 0.0 мянган 

төгрөгийн үлдэх өртөгтэй болсон хөрөнгүүд юм. Байгууллагын хөрөнгийн 

ашиглалт, бүрэн бүтэн байдалд бүртгэлээр хяналт тавих ба даргын тушаалаар 

томилогдсон комиссоос үндсэн хөрөнгө болон бараа материалын тооллогоор 

илэрсэн саналаар чанар байдлаа алдсан хөрөнгийг шийдвэрлэх асуудлыг 2016 

оны эхээр Төрийн өмчийн хороонд хүргүүлж өмч хамгаалах зөвлөл, газрын дарга, 

Төрийн өмчийн хороогоор шийдвэрлүүлэх, гарсан шийдвэрийг хэрэгжүүлэх ажлыг 

зохион байгуулах, хяналтыг сайжруулж байна.  

Нягтлан бодох бүртгэлийг Сангийн Сайдын 2005 оны 276 дугаар тушаалаар 

баталсан “Дансны жагсаалт” 2006 оны 388 дугаар тушаалаар баталсан “Нягтлан  
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бодох бүртгэлийн  дансны заавар” болон бусад холбогдох маягт аргачлалын дагуу 

хөтөлж, тайлан тэнцэлээ цаг хугацаанд гаргаж, холбогдох газруудад тушаав.  

Санхүүгийн тайланг Монгол улсын нягтлан бодох бүртгэлийн хууль болон 

бусад эрх бүхий байгууллагаас гаргасан дүрэм, журам болон Улсын секторын 

нягтлан бодох бүртгэлийн олон улсын стандартын дагуу бэлтгэсэн болно.  

Мөн санхүүгийн тайлан нь 2015 оны 12 сарын 31-нээрхи санхүүгийн байдал, уг 

өдрөөр дуусгавар болсон жилийн үйл ажиллагааны үр дүн ба мөнгөн гүйлгээг 

санхүүгийн тайлагналын олон улсын стандартын дагуу илэрхийлсэн.  

 Анхан шатны болон ня-бо бүртгэлийн маягтуудыг бүрэн хөтөлж байна. Ня-бо 

бүртгэлийн бүх үйл ажиллагааг “МАКС” программаар гаргаж байгаа ба санхүүгийн 

бүх тодруулга, аккруэль болон мөнгөн суурьт шалгах балансыг программын дагуу 

гаргав.  

 Тайлант хугацааны нягтлан бодох бүртгэлийн баримтыг дараа жилийн эхэнд 

хуудас бүрийг дугаарлан товъѐог хийж үдэж цэгцлэх, хуулийн хугацаанд 

байгууллагын архивт хүлээлгэн өгч хэвшсэн. Архивын шинэ стандартын дагуу 

сүүлийн 2 оны баримтуудыг задалж шинээр баримтжуулан архивт хүлээлгэн өгөв.  

 

Архив, албан хэрэг хөтлөлтийн талаар хийгдсэн ажил  

 

Монгол улсын “Архивын тухай хууль”, “Иргэдээс төрийн байгууллага, албан 

тушаалтанд гаргасан өргөдөл, гомдлыг шийдвэрлэх тухай хууль” Монгол улсын 

хууль, "Иргэдийн өргөдөл, гомдлыг шийдвэрлэхтэй холбогдсон зарим арга 

хэмжээний тухай" Засгийн газрын 2005 оны 67 дугаар тогтоол, Албан хэрэг 

хөтлөлтийн үндсэн заавар болон бусад холбогдох хууль тогтоомж, дүрэм, журам, 

зааврын дагуу байгууллагын  хэмжээнд архив, албан хэрэг хөтлөлтийн үйл 

ажиллагааг хэрэгжүүлэх, боловсронгуй болгох талаар сар, улирлаар, өдөр тутмын 

ажилдээ  төлөвлөн мөрдлөг болгон  ажиллаа.  

Албан хэрэг хөтлөлтийг Стандартчилал, хэмжилзүйн үндэсний зөвлөлийн 

2011 оны 01 дүгээр сарын 27-ны өдрийн 02 дугаар тогтоолоор баталсан 

стандартын дагуу  мөрдөн ажиллаж ирсэн.  

 Албан бичгийн хэвлэмэл хуудсыг “Мөнхийн үсэг” ХХК-аар стандартын дагуу 

тогтмол А4, А5 хэмжээгээр хийлгэж ашиглаж байна.  

2016 онд албанд нийт 830 бичиг ирсэнийг бүртгэн 765 бичгийг хяналтанд 

авч шийдвэрлэлтийн явцад хяналт тавьж ажиллаа.  Хяналтанд авсан  765  

хариутай албан бичгээс  678 албан бичгийг  хугацаанд нь шийдвэрлэн 57 бичиг 

судлагдах болон танилцуулах шатанд явж байгаа ба албан бичгийн шийдвэрлэлт 

92,5  % -тай байна.  

 Нийт ирсэн албан бичгийн 25 % нь шинээр газар хүсэх, газар зохион 

байгуулалтын төлөвлөгөөнд санал өгөх тухай, 15 % нь Барилга хөгжлийн төвд 

болон бусад байдлаар тодорхойлолт хүссэн, 30 % нь Цагдаа, шүүх, шүүхийн 

шийдвэрийн газар болон бусад байгууллагаас мэдээлэл, лавлагаа хүссэн , үлдсэн 

хувь нь бусад төрлийн асуудлаар хандсан албан бичиг байна.  

 Газрын эрх зүйн харилцаатай холбоотой аймгийн ИТХ-ын Тэргүүлэгчдийн  

10 тогтоол, Дархан сумын ИТХ-ийн Тэргүүлэгчдийн 5 тогтоол, аймгийн  Засаг 

даргын  87 удаагийн захирамж,  Дархан сумын Засаг даргын 36 удаагийн  
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захирамж  гарсаныг  өдөр тутмын үйл ажиллагаандаа мөрдлөг болгож, биелэлтийг 

хангаж ажилласан болно.   

2016 онд Монгол Улсын Засгийн газрын 2016 оны 01 дүгээр сарын 04-ны 

өдрийн “Журам шинэчлэн баталж, тогтоолын хавсралтад өөрчлөлт оруулах тухай 

“ 10 дугаар тогтоолын 1, 2 дугаар хавсралт,  Барилга, хот байгуулалтын сайдын 

2015 оны 12 дугаар сарын 07-ны өдрийн “ Аргачлал батлах тухай” 234 дүгээр 

тушаал, 2016 оны 05 дугаар сарын 05-ны өдрийн “ Журам, загвар батлах тухай” 79 

дугаар тушаал, 2016 оны 05 дугаар сарын 11-ны өдрийн “Журам батлах тухай” 84 

дүгээр тушаал, 2016 оны 07 дугаар сарын 05-ны өдрийн “Гурван талт гэрээний 

үлгэрчилсэн загвар батлах тухай” 125 дугаар тушаал, ГХГЗЗГ-ын даргын 2016 оны 

06 дугаар сарын 03-ны өдрийн “Нэгж талбарын хувийн хэргийн загвар батлах 

тухай” А/169 дүгээр тушаал, 2016 оны 06 дугаар сарын 27-ны өдрийн “ Журам 

батлах тухай” А/188 дугаар тушаалуудын холбогдох заалтыг хяналтанд авч, үйл 

ажиллагаандаа хэрэгжүүлэн, мэдээлэл сурталчилгаа хийж, биелэлтийг  тооцож 

ажиллаа.  

Түүнчлэн аймгийн Засаг дарга болон Дархан сумын Засаг даргын газрын эрх 

зүйн харилцаатай холбоотой гаргасан захирамжуудын биелэлтийг тооцож, дүгнэлт 

гаргах ажлууд хийгдэж эхлээд байна. 

 

Өргөдөл, хүсэлт шийдвэрлэлтийн талаар 

 

ГХБХБГ-т  2016 оны 11 дүгээр сарын 18-ны өдрийн байдлаар нийт 1580 

өргөдөл, хүсэлт ирүүлснээс 1024  өргөдлийг бичиг хэргээр дамжуулан бичгээр, 556  

өргөдлийг шинээр гэр бүлийн хэрэгцээнд газар өмчлөх эрхээ бусад аймаг, сумын 

нутагт хэрэгжүүлэх хүсэлтийн тусгай загварын маягтаар  ирүүлсэн байна. 

- Аймгийн Засаг даргын 70 удаагийн, Дархан сумын Засаг даргын 36 удаагийн 

захирамжаар нийт 782  иргэн, хуулийн этгээдийн өргөдөл хүсэлтийг  

шийдвэрлэсэн. 

- ХӨМХ-аар болон албан тоотоор 114  иргэн, хуулийн этгээдэд өргөдлийн 

хариуг хүргүүлсэн.  

- Шинээр гэр бүлийн хэрэгцээнд газар өмчлөх эрхээ бусад аймаг, сумын нутагт 

хэрэгжүүлэх хүсэлт гарсан 556 иргэнд тодорхойлолт, лавлагааг  гаргаж өгсөн 

байна.  

- Одоо 67 иргэн хуулийн этгээдийн өргөдөл, хүсэлт судлагдах шатандаа 

хүлээгдэж байгаа, 41 өргөдөл хугацаа хэтэрч байгаа боловч шийдвэрлэгдээгүй 

байна.  

- Байгууллагын ажилтан албан хаагчдаас 28 өргөдөл, хүсэлт ирүүлснийг 

бүртгэн хуулийн хугацаанд шийдвэрлэж ажиллаа.  

- Нийт өргөдөл хүсэлтийн шийдвэрлэлт 70,2 хувьтай байна.  
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2016 онд ирсэн өргөдөл, гомдлын  төрөл,  шийдвэрлэлтийн байдал 

Д/д Өргөдлийн ангилал Нийт ирсэн 
өргөдөл, 

хүсэлтийн 
тоо 

Шийдвэрлэлт 
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1 Шинээр газар 

эзэмших  

205 154 36 8 7 92,6 

2 Газар эзэмших эрхээ 

баталгаажуулах, 

шинэчилсэн бүртгэлд 

хамрагдах  

14 4 8   2 85,7 

3 ГЭЭГ-г бусдад 

шилжүүлэх  

245 120 103   22 91 

4 ГЭЭГ-ний зориулалт, 

талбайн хэмжээ  

өөрчлүүлэх  

102 73 25   4 96 

5 ГЭЭГ-ний хугацаа 

сунгуулах  

194 89 86   19 90,2 

6 ГЭАЭГ нөхөн авах 15 12 2   1 93,3 

7  Газар өмчлөх тухай  125 75 26 16 8 80,8 

8 Өмчлөх эрхээ 

шилжүүлэх тухай  

58 33 18 3 4 87,9 

9 Эрх сэргээлгэх тухай  9   5 4   55,5 

10 Аудитын актыг 

хүчингүй болгуулах 

тухай 

11   4 7   36,3 

11 Бусад аймаг, сумын 

нутагт газар 

өмчлөхөөр  

тодорхойлолт авах 

556 556       100 

12 Байгууллагын 

ажилтан албан 

хаагчдаас ирүүлсэн 

хүсэлт  

28 28       100 

13 Бусад  18 15   3   83,3 

 Нийт дүн  1580 1159 313 41 67 70,2 
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Хугацаа хэтрүүлж шийдвэрлэсэн 313 өргөдөл нь сардаа 1-2 удаа болдог Газрын 

эрх зүйн харилцааг хянан шийдвэрлэх хурал хугацаандаа хийгдэлгүй хүлээгдсэн.  

Мөн УИХ-ын болон Орон нутгийн сонгууль болохтой холбоотойгоор аймаг, 

сумын  Засаг даргын захирамж гаралгүй удсантай холбоотой байна. 

Хугацаа хэтэрсэн ч шийдвэрлэгээгүй байгаа 41 өргөдөл нь мөн л дээрхи 

шалтгаанууд байгаа боловч Аудитын тавьсан албан шаардлагын хүрээнд хандсан 

хүсэлтүүд байна.   

 

Байгууллагын архивын чиглэлээр 

 

 “Org AMS”  архивын бүртгэл, эрэл хайлтын программыг 2012 оноос нэвтрүүлж 

эхэлсэн бөгөөд “Архивын цаасан баримтыг тоон хэлбэрт шилжүүлэх нийтлэг журам”-

ын дагуу төрийн байгууллагуудад хэрэгжүүлэх ажлын хүрээнд хадгаламжийн нэгж 

баримтуудыг үйлдсэн онд нь нэг бүрчлэн програмд бүртгэн оруулж, “цахим-архив”-

тай болох бэлтгэл ажлын хүрээнд Үндэсний архивын газраас өгсөн чиглэлийн дагуу 

2015 оны жилийн эцсийн байдлаар байнга хадгалах /455/ , 70 жил хадгалах /13/, түр 

хадгалах /227/ нийт /695/ хадгаламжийн нэгжийн бүртгэлийг программд шивж 

оруулан  хадгалсан байна. 

2003 оноос 2015 он  хүртлэх архивт байгаа болон 2016 онд гарсан аймаг, 

сумын  Засаг даргын захирамжийг скайнердан мэдээллийн сан үүсгэж,  хуучирч 

муудсан, сэргээн засварлах шаардлагатай архивын хавтасыг шинэчлэн сольж зарим 

захирамжийн баяжилтийг хийлээ. 

Цахим мэдээллийн сан үүссэнээр мэргэжилтэн албан хаагчид шаардлагатай 

мэдээлэл, эрэлт хайлтыг хийхэд хялбар болоод байна.  

 

ГХБХБГ-ын даргын 2014 оны 12 дугаар сарын 12-ны өдрийн 58 дугаар  

тушаалыг үндэслэн “Байгууллагын баримт бичиг нягтлан шалгах комисс”-ыг жилд 1 

удаа хуралдуулж тухайн ондоо  хөтлөгдөх “Хөтлөх хэргийн нэрийн жагсаалт”-ыг 

шинэчлэн батлан мөрдөж ажиллаж байна.   

    “Төрийн архивын баримт ашиглалтын нийтлэг журам”-ын хавсралтын дагуу 

байгууллагын дотоод хэрэгцээнд зориулан албан тушаалтанууд түр  
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ашиглуулахаар 338 нэгж талбарын хувийн хэрэг болон архивын баримтыг 

холбогдох бүртгэл, хөтлөлтийг хийж  олгон буцааж архивт  хүлээн авч хадгалах 

ажлыг өдөр тутамдаа хэрэгжүүлэн ажиллаа.  

Мөн удирдах ажилтаны шийдвэрээр 122 нэгж талбарын хувийн хэргийг 

аймгийн Засаг дарга болон санхүү аудитын газарт жагсаалтаар гарган өгч буцааж 

авсан.  

Мөн шинээр  нэгж талбар үүссэн болон нэгж талбарын хувийн хэрэгт 

өөрчлөлт орсон  159 иргэн,  хуулийн этгээдийн хувийн хэргийн бүртгэлд тэмдэглэл 

хийж архивт шилжүүлэн бүртгэж авлаа. 

Түүнчлэн банк болон банк бус санхүүгийн байгууллагад барьцаа, зээлийн 

гэрээ бүртгүүлсэн нэгж талбар бүрийг барьцааны бүртгэлд бүртгэн холбогдох 

материалыг хувийн хэрэгт нь хадгалаж хэвшлээ.  

   2016 оны хагас жил хүртлэх албаны харилцсан албан бичиг болон 

шийдвэрлэсэн өргөдөл гомдолыг архивлан цэгцэлж 9 хавтас материалыг үдэж 

архивын бүртгэлд оруулан хүлээн авахад бэлэн болгоод байна. Мөн 2016 онд 

төсөл сонгон шалгаруулалт зарласан  материалыг /нийт 12 хавтас / хавтаслан 

архивлав.  

  Цаашид архивын бичиг баримтын хадгалалт хамгаалалтыг сайжруулах, 

зохион журмын дагуу баримт бүрдлийг хүлээн авч байх тал дээр анхааран 

ажиллах болно.  

 

Мэдээлэл технологийн чиглэлээр 

 

2015 онд ашиглаж байсан  албан хэрэг хөтлөлтийн программ болох Able 

cloud –ийг өдөр тутмын үйл ажиллагаандаа 2017 онд ашиглахаар орон нутгийн 

удирдлагууд шийдвэрлээд байна.  

 

      

 ГЗБГЗЗГ-ын 192.168.20.26/asu цахим удирдлагын системийг болон цахим 

шуудан, дотоод мессенжерийг өдөр тутмын үйл ажиллагаандаа албаны 

мэргэжилтнүүд тогтмол ашиглаж хэвшиж байна. Мөн хуучин ашиглагдаж байгаад 

ашиглагдахаа больсон Dell edge1900 серверийг ажилд оруулж файл серверээр 

ашиглаж эхэллээ. 
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ГЗБГЗЗГ-тай холбогдсон сүлжээ, техник хангамж, програм хангамжийн 

найдвартай ажиллагааг өдөр тутам ханган ажиллаж байгаа бөгөөд мэдээллийн 

хадгалалт, хамгаалалт, нууцлалыг файл сервер дээр зохион байгуулж 

хэрэглэгчдийг бүртгэлжүүлэн ажиллаж байна.  Сумдуудтай одоогоор холбогдсон 

сүлжээ байхгүй, ГЗБГЗЗГ-ын ОЗМТХ-т Хонгор, Орхон, Шарын гол сумдын үүрэн 

операторуудын 2 жи, 3 жи сүлжээ болон төмөр замын рэйлком, цахилгаан 

холбооны микомын шилэн кабелийн судалгааг гаргаж хүргүүлсэн. 

www.darkhan.gazar.gov.mn  цахим хуудсыг нэвтрүүлж, дотоод файл серверийг 

зохион байгуулж, хэвийн үйл ажиллагааг ханган ажиллаж байна. Мөн 

байгууллагын www.facebook.com/darkhanuul.landoffice фэйсбүүк хуудсыг шинээр 

нээж цахим хуудас дээр байгаа мэдээ мэдээллийг мөн үүгээр өгч олон хандалттай 

болоод байна. 

Цахим хурлын тоног төхөөрөмжийг хүлээн авч, туршилтын хуралд оролцож, 

одоо хэвийн ажиллаж байна. 

 Геопортал, Газрын цахим бирж, ГЗБГЗЗГ-ын цахим хуудсыг мөн 

http://192.168.20.18/darkhangis/map_default.phtml Дархан-Уул аймгийн газар зүйн 

мэдээллийн сангийн хэрэглээг бий болгох үүднээс байгууллагын цахим, фэйсбүүк 

хуудсанд байршуулж, олон нийт, байгууллагуудад сурталчлах ажил цахимаар 

дамжуулан хийгдэж байна. 

 

ГЗБГЗЗГ-ын цахим хуудсанд www.Darkhan-Uul.gazar.gov.mn  нэртэй линк 

байсныг солиулж оронд нь манай өөрийн хөгжүүлэлт хийж байгаа 

www.darkhan.gazar.gov.mn  цахим хуудсыг оруулж иргэдэд үзүүлж байгаа 

үйлчилгээний мэдээлэл, байгууллагаас зохион байгуулагдаж байгаа мэдээ 

мэдээллүүдийг цахим хуудаснаа цаг тухай бүрт нь тогтмол оруулж баяжуулан 

ажиллаж байна. 

 

 

 

 

 

 

http://192.168.20.18/darkhangis/map_default.phtml
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Сургалт, сурталчилгаа, мэдээллийн чиглэлээр  

 

1. Дархан-Уул аймгийн ЗДТГ, ГХБХБГ-тай хамтран "Барилга, хот 

байгуулалтын салбарын удирдах ажилтны зөвлөгөөн"-ийг Дархан-Уул сумын 

ЗДТГазрын Хурлын танхимд 2016 оны 04 дугаар сарын 05-ны өдөр зохион 

байгууллаа.   

 Тус зөвлөгөөнд Барилга, хот байгуулалтын яамны төлөөлөл, Барилгын 

хөгжлийн төв, Дархан-Уул аймгийн ГХБХБГазар, Монгол банкны төлөөлөл, ААНБ-

д хамрагдан оролцлоо.  

 Зөвлөгөөнд Дархан-Уул аймгийн БХБХ-н дарга бөгөөд Ерөнхий Архитектор 

Д.Эрдэнэбаяр, Засгийн газрын хэрэгжүүлэгч агентлаг Газрын харилцаа, геодези, 

зураг зүйн газрын хот төлөвлөлтийн хэлтсийн ахлах мэргэжилтэн Д.Болормаа, 

Барилгын хөгжлийн төвийн Барилга, барилгын материалын хэлтсийн дарга Б.Бат-

Эрдэнэ, Барилгын хөгжлийн төвийн Сургалтын хэлтсийн дарга Г.Батням, 

Барилгын хөгжлийн төвийн Барилга, барилгын материалын хэлтсийн ахлах 

мэргэжилтэн П.Наранчимэг нар оролцлоо.  

2. 2016 оны 04-р сарын 25-28-ны өдрүүдийн хооронд Булган аймагт Газрын 

харилцаа, геодези, зураг зүйн газар, Ногоон алт төсөл хамтран Дархан Уул, 

Орхон, Сэлэнгэ, Булган, Хөвсгөл, Увс, Завхан зэрэг 7-н аймгийн сумдын 

даамлуудад бэлчээрийн газрыг фото мониторингийн аргаар үнэлэх сургалтад 

хамрагдсан. 

3. Лэнд Менежер-2 програмыг хэрэгжүүлэх ажлын хүрээнд 2016-02-27-оос 

28-ны хооронд “Топмаф” ХХК-ны програмист Б.Анхболд, ГХГЗЗГазрын кадастрын 

хэлтсийн мэргэжилтэн Эрдэнэбаяр нар хүрэлцэн ирж манай байгууллагын 

мэргэжилтнүүдэд сургалт зохион байгуулсан ба 2016 оны 03-р сарын 01-ны өдрөөс 

эхлэн өдөр тутмын ажлын үйл ажиллагаандаа тогтмол ашиглаж, хэрэглэж байна. 

4. “Хаягийн мэдээллийн систем байгуулах “ ажлын хүрээнд 2016 оны 01 

дүгээр сарын 25-26 нд ГХГЗЗГ болон “ Геокад “ ХХК-тай хамтран сумдын засаг 

дарга, газрын даамал, багийн засаг дарга нарыг оролцуулан  сургалт семинар 

зохион байгууллаа. 
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Сургалтанд хамрагдсан сумдын газрын даамалууд болон тухайн чиглэлээр 

ажиллаж байгаа мэргэжилтнүүдын 1:1000 болон 1:100 000 масштабтай байр зүйн 

зураг дээр хийсэн тэмдэглэгээ саналын дагуу “Геосет” ХХК  хаягийн төслийн 

зургийг хийж манайд ирүүлээд байна.        

5. Монгол Улсын Засгийн газраас 2016 оныг “Хэрэглэгчийн жил” болгон 

зарласантай холбогдуулан Дархан-Уул аймгийн ЗДТГ, Хэрэглэгчийн эрх ашгийг 

хамгаалах нийгэмлэг аймгийн Засаг даргын орлогчоор ахлуулсан ажлын хэсэг, аж 

ахуй нэгж байгууллагууд хамтран “ Ухаалаг хэрэглээ-Соёлтой үйлчилгээ”  

сэдэвт “ХЭРЭГЛЭГЧИЙН ХӨГЖИЛ”  нээлттэй өдөрлөгийг   2016 оны 4 дүгээр 

сарын 23-ны өдөр 09:00-16:00 цагийн хооронд  Дархан-50 цогцолбор, Төв 

цэнгэлдэх хүрээлэн, Шинэ захын урд талбайд тус тус зохион байгуулсан. 

6. Байгууллагын цахим хуудсанд мэдээллийг 7 хоног тутам шинэчилж 

байна.  70376483 дугаараар иргэдэд мэдээлэл, зөвлөлгөөг өгч  ажиллаж байна. 

Дархан-Уул аймгийн хэмжээнд "Нээлттэй хаалганы өдөрлөг"-ийн арга хэмжээг 

ажлын удирдамж батлуулан, төлөвлөгөөг боловсруулан хуваарийн дагуу Дархан, 

Шарын гол, Орхон, Хонгор сумын нутаг дэвсгэрийг хамруулан өргөн цар 

хүрээтэйгээр 9 удаа зохион байгуулж, нийт 800 иргэн, аж ахуйн нэгж байгууллагад 

2016 оны тухайн жилийн газар зохион байгуулалтын төлөвлөгөөг танилцуулж, 

газар өмчлөл болон газар ашиглалтын талаарх мэдээлэл зөвлөгөө өгсөн.  

 7.Байгууллагын www.darkhan.gazar.gov.mn цахим хуудас болон 

www.facebook.com/darkhanuul.landoffice фэйсбүүк хаягаар Газрын харилцаа, 

барилга, хот байгуулалттай холбоотой мэдээллийг өдөр тутам оруулж шинэчилж 

байна.  Мөн 70376483, 70373770 дугаараар иргэдэд мэдээлэл, зөвлөлгөөг өгч  

ажиллаж байна.  

Дархан сум 
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Шарын гол сум 

 

2016 онд давхардсан тоогоор 1500 гаруй иргэнд мэдээлэл, зөвлөгөө өгч 

ажилласан байна.  

8. Хавдраас сэргийлье, зөв зохистой хооллолт сургалтыг зохион байгууллаа. 

Эрүүл мэндийн газрын Нийгмийн эрүүл мэндийн төвөөс "Хавдраас сэргийлье" 

аяны хүрээнд Нийгмийн эрүүл мэндийн төвийн хавдрын их эмч Ч.Эрдэнэчимэг, 

бага эмч Я.Отгонзаяа, орчны эрүүл мэндийн хөтөлбөрийн зохицуулагч 

Ц.Сэлэнгэсайхан, сургалтын арга зүйч Ж.Наранцэцэг, Жайка олон улсын 

байгууллагын сайн дурын ажилтан Маэдэ Риеэ нартай хамтран байгууллагынхаа 

ажилтнуудын дунд хавдар өвчнөөс урьдчилан сэргийлье, зөв зохистой хооллолт 

сургалтыг зохион байгуулж, сургалтын дараа ажилтан бүрийн цусны даралт, 

өндрийг хэмжиж, биеийн найрлага хэмжигч аппаратаар биеийн дотор гадна 

өөхлөлт, булчингийн хөгжил, биологийн нас үзэж ганцаарчилсан зөвлөгөөг хүн 

бүрт өглөө. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  9. 2016.11.05-наас 18-ны өдрийг хүртлэх хугацаанд Төрийн албан хаагчдыг 

мэргэшүүлэх сургалтанд сургалтын хөтөлбөр төлөвлөгөөний дагуу холбогдох  

мэргэжилтэн, удирдлагууд хамрагдлаа. Байгууллагаас нийт 3 удирдах албан 

тушаалтан 4 мэргэжилтэн хамрагдсан байна.  
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10. Төр, нийгмийн зүтгэлтэн “Юмжаагийн Цэдэнбалын” мэндэлсэний 100 

жилийн ойд тэмдэглэн өнгөрүүлэх ажлын хүрээнд Дархан-Уул аймгийн Иргэдийн 

Төлөөлөгчдийн Хурлын Тэргүүлэгчдийн 2016 оны 9 дүгээр сарын 15-ны өдрийн 87 

дугаар тогтоолоор Дархан сумын 8-р багийн нутаг дэвсгэрт байрлах  Тээвэр-

Дархан  ХХК-ийн зүүн урд уулзвараас Төмөр замын 8 дугаар байрны баруун урд 

уулзвар хүртэлх гудамжийг төр, нийгмийн нэрт зүтгэлтэн “Юмжаагийн Цэдэнбалын 

нэрэмжит“ болгох тогтоолыг гаргаж,  нээлтийн арга хэмжээг зохион байгуулсан. 

Нээлтийн арга хэмжээ 

    

Уг ажлын хүрээнд хаягжуулалтын тухай хуулийн хаягийн стандарт 

шаардлага  хангасан 5  ширхэг тэмдэг тэмдэглэгээг хийлгэж байршуулсан.  

 

байршуулсан гудамжны хаяг 
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Дархан-Уул аймгийн Иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын Тэргүүлэгчдийн  

2016 оны 9 дүгээр сарын 15-ны өдрийн 87 дугаар тогтоол 
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  11. Аймгийн Засаг даргын албан даалгавар “Шарилжгүй Дархан” 

хөтөлбөрийн хүрээнд байгууллагынхаа ойр орчмын 50 метр газрын шарилж 

цэвэрлэгээг хийж хогийн цэг рүү зөөж хаях ажлыг зохион байгуулсан. 

 


