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1. ГАЗАР ЗОХИОН БАЙГУУЛАЛТ 

 

1.1 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 11 

дүгээр 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. 

 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. 

 Тодотгол 3  

 Тодотгол хүчингүй болгосон  

 Газрын нэгдмэл сангийн 2015 оны тайланг аймгийн ИТХ-ын Тэргүүлэгчдийн 2016 оны 32 

дугаар тогтоолоор дүгнүүлсэн.  

1.2 Газрын дуудлага худалдаа 

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-р баг, 8-р 

багийн нутаг дэвсгэрт 4-н байршилд дуудлага худалдаа зарласан боловч хүсэлт ирээгүй тул 

дуудлага худалдаа болоогүй. 

 

1.3 Төсөл сонгон шалгаруулалт 

      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-р баг, 8-р 

баг, 9-14-р баг, Өргөө баг, малчин баг, Хонгор сумын 1-р багийн нутаг дэвсгэрт 10-н байршилд 

төсөл сонгон шалгаруулалтыг зарласан хуулийн хугацаанд төсөл сонгон шалгаруулалт 

явуулахаар бэлтгэл ажил хангагдсан байна. 

   

 

1.4 Газрын биржийн цахим програм хангамжийн талаар 

1. 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.mnсайтаар туршилтад оролцсон. Тус програм хангамж нэвтэрснээр газрын дуудлага 

худалдаа, төсөл сонгон шалгаруулалт, газрын үнийн мэдээ, барьцааны бүртгэл, үл хөдлөх эд 

хөрөнгийн 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 05-р сарын 19-ны өдрийн байдлаар барьцаа-38, үнийн мэдээ-33 бүртгэсэн байна. 

http://www.mle.mn/
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1.5 “Ланд менежер-2” програм хангамжийн талаар  

Ланд 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. Програмыг нэвтрүүлж эхэлсэнтэй холбогдуулан гарч буй алдаа, 

дутагдлыг цаг  тухай бүрт нь төслийн гүйцэтгэгч ―Топмаф‖ ХХК-тай холбогдож, засаж залруулж 

ажиллаж байна. 

1.6 Газар олголтын талаар 

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

―Төсөл хэрэгжүүлэхийг дэмжих тухай‖ 11 тоот тогтоолын дагуу Дархан Уул аймгийн Засаг даргын 

2016 оны 04 дүгээр сарын 25-ны өдрийн А/107 тоот 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 нийлүүлэтийн 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. 

1.7 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 ―Ланд менежер-2‖ 

програм хангамжийг нэвтрүүлж эхэлсэнтэй холбогдуулан хуучин гэрээ, гэрчилгээтэй, талбайн 

хэмжээ зөрүүтэй-19 /13 иргэн, 6 ААН/, шинэчилсэн кадастрын мэдээллийн санд бүртгэгдээгүй—5 

/3 иргэн, 2 ААН/, газар эзэмших, ашиглах эрхийн гэрчилгээний хугацаа дууссан-18 /10 иргэн, 

8ААН/, эзэмших эрхээ бусдад шилжүүлсэн-31 /28 иргэн, 3 ААН/ нийт 72 /54 иргэн, 19 хуулийн 

этгээд/-ийн 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 
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зөрчсөн, аймаг, сумын ―Газар зохион байгуулалтын төлөвлөгөөнд эзэмшүүлж болохоор зааснаас 

бусад газарт газар эзэмшүүлэхийг хориглоно‖ гэж заасныг зөрчин газар эзэмшүүлсэн, газар 

эзэмших эрхийн гэрчилгээ болон газар эзэмших гэрээний хугацаа дуусахад сунгуулах хүсэлт 

гаргаагүй нийт 59 /23 иргэн, 36 хуулийн этгээд/-ийг аймгийн Засаг даргын 2016 оны А/70, А/85, 

А/76 тоот захирамжуудаар тус тус хүчингүй болгож, захирамжуудыг хүргүүлж мэдэгдсэн.  

1.8 Аудитын албан шаардлагын дагуу авсан арга хэмжээ 

Аймгийн Аудитын газрын 2015 оны 02-91 тоот албан шаардлагын дагуу авсан арга хэмжээ, 

зохион байгуулсан. 

I. Албан шаардлагын хавсралтад дурьдагдсан 170 /69 аж нэгж байгууллага, 100 иргэн/-н 

иргэн, хуулийн этгээдэд 8451262.1 төгрөгийн дуудлага худалдааны анхны үнийг нөхөн төлүүлэх 

жагсаалттай танилцаж, дараах үнийн дүнгийн зөрүүтэй байдлыг гаргасан. 

 Жагсаалтын хавсралтад байгаа иргэн, аж ахуйн нэгж байгууллагын тоо  166 /68 ААНБ, 98 

иргэн/ болсонтой холбоотой 195268.8 мян төгрөгийн үнийн дүнг хүчингүйд тооцуулах. 

Мян/төг 

№ 
Жагсаалтад давхардсан аж ахуйн нэгж байгууллага, 

иргэний нэр 

Жагсаалтын 

дугаар 
Үнийн дүн 

1 Дархан трейд ХХК 87-т, 35-т 40800,0 

2 Х.Дагвадорж /Моносфарм трейд ХХК/ 53-т, 100-т 1468,8 

3 С.Мөнхдалай 34-т, 143-т 153000,0 

4 Алгасаж дугаарласан 112-ыг  

НИЙТ ДҮН  195268,8 

 

 Барилга, хот байгуулалтын сайдын 2010 оны 206 тоот тушаалаар батлагдсан Дуудлага 

худалдааны анхны үнэ тодорхойлох аргачлалын дагуу зөрүүтэй бодогдсон 4-н иргэн, 4-н аж ахуйн 

нэгж байгууллагын 354393,7 мян төгрөгийн зөрүүг хүчингүйд тооцуулах. 

Мян/төг 

№ 
Иргэн, хуулийн 

этгээдийн нэр 

Жагсаал

тын 

дугаар 

Газрын 

ашиглалтын 

зориулалт 

Талбай

н 

хэмжээ 

Буруу 

бодогдсон 

үнийн дүн 

Бодогдо

х ѐстой 

дүн 

Үнийн 

зөрүү 
Тайлбар 

1 Ц.Баярсайхан 6-д Үйлдвэрлэл 672 6854,4 3427,2 3427.2  

2 Ш.Гомбодорж 120-т Агуулах 4476 24170,4 12085,2 12085.2  

3 Н.Даваадулам 124-т Чацаргана 5500 56100,0 14850,0 41250.0  

4 Н.Даваадулам 125-т Чацаргана 1636 16687,2 4417,2 12270.0  

5 Өсөх урам ХХК 139-т Үйлдвэрлэл 49762 507572,4 253786,2 253786.2 

Дахин 

тулгалт 

хийхэд 

үйлдвэрлэли

йн 

зориулалтаар 
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бодсон 

6 
Дархан цонх 

констракшн ХХК 
149-т Үйлдвэрлэл 1000 5200,0 5100,0 100.0 

 

7 
Триконтинент 

ХХК 
158-т Үйлдвэрлэл 51042 275626,8 260314,2 15312.6 

 

8 
Дархан таван 

нуур ХХК 
160-т Үйлдвэрлэл 53875 290925,0 274762,5 16162.5 

 

НИЙТ ДҮН    1183136.2 828742.5 354393.7  

 Талбайн хэмжээ буруу бичиж бодсон 91800,0 мян төгрөгийн зөрүүг хүчингүйд тооцуулах. 

Мөн/төг 

№ 

Иргэний нэр 

Жагсаал

тын 

дугаар 

Газрын 

ашиглалтын 

зориулалт 

Талбайн хэмжээ Үнийн дүн 

Зөрүү 
Буруу Зөв Буруу Зөв 

1 Н.Нарангэрэл 

147-т 
Үйлчилгээ, 

орон сууц 
10000 1000 102000,0 10200,0 91800,0 

 Дуудлага худалдааны анхны үнийг барагдуулсан 7 иргэн, хуулийн этгээдийн 58049,0 мян 

төгрөгийг хүчингүйд тооцуулах. 

 

№ Иргэн, хуулийн 

этгээдийн нэр 

Жагсаалтын 

дугаар 

Төлөх дүн Төлсөн Төлсөн огноо 

1 ХААН банк 38-т 8098,8 8160,0 2014,05,01 

2 Н.Отгонбилэг 40-т 2295,0 

652,8 

581,4 

1060,8 

2014,04,03 

2014,04,08 

2014,04,30 

3 Ш.Ичинхорлоо 48-т 7344,0 7344,0 2014,05,06 

4 Дархан гэрэл ХХК 49-т 5100,0 5100,0 2014,05,27 

5 Ш.Энхбаяр 146-т 22899,0 22899,0 2014,09,17 

Албан шаардлагын хугацаанд төлсөн 

6 Г.Бэгзсүрэн 16-д 2601,0 2601,0 2016.02.23 

7 Т.Отгонжаргал 168-д 7650,0 7650,0 2016.01.13 

8 Д.Сэлэнгэ 158-т 4702,2 2000,0 

2016.03.03 /50 

хувь/ 

графикаар 

төлж дуусгана. 

НИЙТ ДҮН  60690,0 58049,0  

 

 Аймгийн Засаг даргын 2016 оны 03-р сарын 25-ны өдрийн А/77 тоот захирамжаар 2 газрыг 

хүчингүй болгосон тул үнийн дүнг хүчингүйд тооцуулах. 
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№ Иргэн, хуулийн 

этгээдийн нэр 

Жагсаалтын 

дугаар 

Хүчингүй болсон дуудлага худалдааны үнэ 

1 АИРИ ХХК 44-т 204000,0 

2 Ч.Цогт 145-т 816,0 

НИЙТ ДҮН  204816,0 

 

 Газар эзэмшигч нь нас барсан 2 иргэний 6854,4 мян төгрөгийг хүчингүйд тооцуулах 

 

№ Иргэн, хуулийн 

этгээдийн нэр 

Жагсаалтын 

дугаар 

Хүчингүй болсон дуудлага худалдааны үнэ 

1 Б.Нүрзэдмаа 88-т 4080,0 

2 Л.Жаргалсайхан 99-т 2774,4 

НИЙТ ДҮН  6854,4 

 

 Аудиртой дахин тулгалт хийж хуучин эзэмшиж, ашиглаж байсан 16 иргэн, хуулийн 

этгээдийн 273582,9 мян төгрөгийг хүчингүйд тооцуулах, Аймгийн Засаг даргын саналаар 4-н аж 

нэгж байгууллагын 727990,2 мянган төгрөгийг төлүүлэх 

Мян/төг 

№ Иргэн, хуулийн этгээдийн нэр Жагсаалтын дугаар 
Хүчингүйд тооцуулах 

үнийн дүн 

1 Дархан геомаш ХХК 2-т 11251,7 

2 Н.Түвшинжаргал 10-т 10665,5 

3 Магнай трейд ХХК 51-т 64764,5 

4 Л.Мөнх 56-т  

5 Б.Цэцгээ 66-т 3947,4 

6 О.Баатархүү 69-т 1938,0 

7 Л.Сүхбаатар 71-т 9561,8 

8 Эрэл ХХК   

9 Алтан хүнс групп ХХК 103-т 31532,8 

10 Г.Бадармаа 111-т 3835,2 

11 Цад ХХК 126-т 30732,6 

12 Нью энержистар ХХК 131-т  

13 Бурхантын Есүс 133-т  

14 Б.Эрдэнэчимэг 152-т 1958,4 

15 Ж.Батболд 155-т 23212,8 

16 М.Сэржмядаг 164-т 8190,6 
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17 Вайвэм Дархан монголия 101-т 35995,8 

18 Вайвэм Дархан монголия 105-т 35995,8 

  273582,9 

Засаг даргын саналаар үнэ төлүүлэхээр болсон газрууд /Хүчингүйд тооцохгүй дүн/  

19 
Русмяспром /Чингис 

хаан банк/ ХХК 
118-т 531738,0 

20 Алтан тариа ХХК 154-т 196252,2 

    

НИЙТ ДҮН  727990,2 

 

 

ХУРААНГУЙЛБАЛ: 

№ Үнийн зөрүүний төрөл 
Буруу бодогдсон 

үнийн дүн 

Албан 

шаардлагын  

нийт үнэ 

Үний 

зөрүү 

1 Давхардсан дүн            195,268.80      

2 БХБ-ын сайдын 2010.206 аргачлалаар буруу 

бодогдсон үнийн зөрүү 

           354,393.70      

3 Талбайн хэмжээ буруу бичигдэж бодсон              91,800.00      

4 Дуудлага худалдааны анхны үнэ төлсөн 58049.00      

5 АЗД-ын 2016.03.25 А/77 захирамжаар 

хүчингүй болсон дүн 

           204,816.00      

6 Газар эзэмшигч нь нас барсан                6,854.40      

7 Аудиртой тулгасан хуучин эзэмшил газрын 

дүн 

           273,582.90      

НИЙТ ДҮН 1,184764,8 8,451,262.10 7,266497,3 

 

II. Аудитор Б.Пүрэвсүрэнтэй албан шаардлагад орсон иргэн, хуулийн этгээдийн газрыг дахин 

нарийн судалж үзэх, нягтлах,дахин тулгалт хийх зорилгоор 4-н төрлөөр /дуудлага худалдааны 

анхны үнэ төлсөн, хуучин эзэмшил газар, барилга байгууламжтай газраа зориулалтын дагуу 

ашиглаж байгаа, хугацаа нь дуусаагүй хоосон байгаа боловч газар дээрээ тодорхой хэмжээний 

хөрөнгө оруулалт хийсэн, барилгын зураг төсөв хийлгэсэн гэх мэт/ нарийвчлан ангилж гаргасан 

судалгаатай танилцуулж, тулгалт хийсэн тайлбарыг хавсралтаар 2016.01.06-ны өдрийн 02 тоот 

албан бичгээр Аудитын газар хүргүүлсэн.  

Тулгалт хийгдсэн нийт 114 /64 иргэн, 50 ААН/ иргэн, аж ахуйн нэгж байгууллагад 

мэдэгдлийг 2016.01.20-2016.01.28-ны өдрүүдэд дараах байдлаар хүргүүлсэн. Үүнд: 

Мэдэгдлийг өөрийн биеэр ирж хүлээн авсан – 81 
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Утсаар мэдэгдсэн /мэдэгдлээ ирж аваагүй, авахгүй гэсэн/ – 20 

Огт холбогдоогүй -13 /Утас нь холбогдохгүй, эрх нь хаагдсан, өөр хүнд дугаар нь 

шилжсэн, газар дээрээ хоосон учир мэдэгдэл өгөх боломжгүй, утасны дугаар байхгүй 

шалтгануудаас болж холбогдож чадаагүй/ 

III. Аудитын албан шаардлагын дагуу аймгийн Засаг даргад шалгалтаар илэрсэн 

зөрчлийг бүрэн эхээр нь танилцуулж, дараах арга хэмжээнүүдийг авсан.  

10 хоногийн хугацаатай ―Шаардах хуудас‖-аар 52-н иргэн, хуулийн этгээдэд дахин 

мэдэгдэж, 4013881,6мян төгрөгийг төлүүлэх арга хэмжээ зохион байгуулж ажилласан.  

Үүнд: 

- Барилга байгууламж баригдсан 33 иргэн, хуулийн этгээдээс 2547589,9 мян/төг, 

- Хуучин газраа эзэмшиж, ашиглаж байсан 2 хуулийн этгээдээс 727990,2 мян/төг,  

- Гэрээний хугацаа дуусаагүй 16 иргэн, хуулийн этгээдээс 730141,6 мян/төг, 

- Дуудлага худалдааны анхны үнэ дутуу төлснийг нөхөн төлүүлэх 1 иргэний 8160 мян/төг-ийг тус 

тус 10 хоногийн хугацаанд барагдуулах 

 Газар эзэмших хугацааг дуусахыг хүлээж цуцлах газрууд 

 

№ Иргэн, хуулийн 

этгээдийн нэр 

Жагсаалтын 

дугаар 

Дуудлага 

худалдааны үнэ 

Дуусах хугацаа 

1 Т.Тунгалаг 28-т 5100,0 2016,04,23 

2 С.Тунгалаггэрэл 29-т 5100,0 2016,04,23 

3 Эх ачуут 30-т 10200,0 2016,04,23 

4 Хосбар ХХК 32-т 8160,0 2016,04,23 

5 Ш.Эрдэнэбат 42-т 4681,8 2016,09,23 

6 С.Галсандорж 57-т 3060,0 2016,08,19 

7 Ц.Даваасамбуу 63-т 10200,0 2016,08,19 

8 Д.Ганзориг 65-т 52611,6 2016,08,19 

9 Халиун Уул ХХК 68-т 45900,0 2016,08,15 

10 Чуулгант ХХК 70-д 25500,0 2016,09,23 

НИЙТ ДҮН  170513,4  

 

 Газар эзэмших хугацааг дууссан  цуцлах газрууд 

 

№ Иргэн, хуулийн 

этгээдийн нэр 

Жагсаалтын 

дугаар 

Дуудлага 

худалдааны үнэ 

Дууссан хугацаа 

1 П.Отгонтулга 11-т 25306,2 2016,03,26  

2 Минж занд ХХК 12-т 207600,6 2016,03,26 

НИЙТ ДҮН  232906,8  
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Шалгалтаар илэрсэн зөрчил болон үнийн дүнгийн зөрүүтэй байдал, аймгийн Засаг даргын 

2014 оны 146 тоот захирамж, дуудлага худалдааны анхны нөхөн төлүүлэх тухайд дараах 

саналуудыг дахин хүргүүлж, шат дараатай арга хэмжээг зохион байгуулж ажиллах санал 

хүргүүлсэн. Үүнд: 

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 

болгохоор аймгийн Засаг даргад уламжилсан.  

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 хуулийн хүрээнд зохицуулалт 

хийх саналыг аймгийн Засаг даргын зөвлөлийн хурлаар хэлэлцүүлж, аймгийн ИТХ-д 

хэлэлцүүлэхээр болсон. 

1.6 Бэлчээрийн газрыг фото мониторингийн аргаар үнэлэх сургалтад хамрагдсан  

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. 

Бэлчээрийн газрын өөрчлөлтийг фото мониторингийн үнэлэхэд тодорхой тогтсон цэгт жил 

бүр давтамжтай 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 юм. Дархан Уул аймгийн Хонгор, Орхон, Шарын гол сумдуудад фото 

мониторингийн цэгүүдийг 8-р сард байгуулж, бэлчээрийн газрыг үнэлэх ажлыг хийхээр төлөвлөөд 

байна. 

1.7 Хяналт шалгалтаар явсан ажлууд: 

1. 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. Үүнд: 

 Газрын зөрчилгүй, газрын төлбөрийн тооцоогүй – 13сүм 

1. Хараагийн Дарь эх ламын Гэцогдаржаалин хийд 

2. Самданчойлин хийд 
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3. Үржинсаногчойлин хийд 

4. Христийн чуулганы Итгэл сүм 

5. Бурхантын Есүс сүм 

6. Монголын баярын мэдээ 

7. Нэг довныхон холбоо сүм 

8. Долоо дахь өдрийн Адвентист сүм 

9. Вайвэм Дархан Монголиа /YWAM/ 

10. Дархан баптист сүм 

11. Эвсэн ахан дүүсийн төлөө баптист сүм 

12. Билал Хауаши мешит сүм 

13. Христ сайн мэдээ Дархан цуглаан 

 Газрын төлбөрийн тооцоо нийлэх шаардлага тавьсны дагуу 9 сүмээс 7 сүм ирж тооцоо нийлж нийт 

2,0 сая төгрөгийг төлсөн.  

1. Жавзан Нарохажид хийд 

2. Есүс христийн Хожмын үеийн гэгээнтнүүдийн сүм /5-р баг/ 

3. Есүс христийн Хожмын үеийн гэгээнтнүүдийн сүм /15-р баг/ 

4. Монголын баярын мэдээ сүм
 /
15-р баг, Мангирт 1-р хэсэг/ 

5. Монголын баярын мэдээ сүм/15-р баг, Мангирт 3-р хэсэг/ 

6. Христ сайн мэдээ Дархан цуглаан /5-р баг/ 

7. Адвентист сүм 

 Газрын кадастрын шинэчилсэн бүртгэлд орох шаардлагатай 4 сүм ирж өргөдөл хүсэлтээ ирүүлсэн 

ба ГХБХБГ-ын дэргэдэх газрын эрх зүйн харилцааг шийдвэрлэх комиссын хурлаар хэлэлцүүлж, 

аймгийн Засаг даргын захирамжийн төсөлд оруулахаар хүлээгдэж байна. 

1. Есүс христийн Хожмын үеийн гэгээнтнүүдийн сүм
2
 /5-р баг, 15-р баг/ 

2. Монголын баярын мэдээ сүм
2 
/15-р баг/ 

 Түрээсийн байранд үйл ажиллагаа явуулдаг – 8 сүм  

1. Алтангэрэл судар төв /15-р баг, Ахмадын байранд/ 

2. Бялхам амь сүм /16-р баг, Эмэгтэйчүүдийн ордон/ 

3. Шинэчлэл холбоо /8-р баг, Уулс манхан ХХК/ 

4. Соѐн гэгээрүүлэх шашны төв /8-р баг, Манхантолгой 3-1 тоот/ 

5. Хөвөгч авдар-Есүсийн хайр сүм /10-р баг, Дархан энх оршихуй сургалтын байр/ 

6. Дархан эзний цуглаан /5-р баг, хуучнаар Дархан кино театр/ 

7. Зам үнэн амь /15-р баг, Эмэгтэйчүүдийн ордон/ 

8. Дэлхийн сайн мэдээний авралын зарын Дархан Бурханы сүм /9-р баг, 4-1 зүүн талд, Тоогий хоспис 

эмнэлэгийн байр/ тус тус байна. 

 Аймгийн Засаг даргын орлогчийн ажлын удирдамж ―Согтууруулах ундааны тусгай 

зөвшөөрөл олгох‖ хүсэлт ирүүлсэн 132 аж ахуйн нэгж байгууллагын үйл ажиллагаатай танилцаж, 
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аттестатчлалын хяналт шалгалтаар явсан ажлын тайлан гаргасан. Үүнээс шаардлага хангасан 104, 

шаардлага хангаагүй 28 аж ахуйн нэгж байгууллага байсан. 

 

2. ГЕОДЕЗИ, ЗУРАГ ЗҮЙ, ГАЗРЫН КАДАСТР, БҮРТГЭЛ 

2.1 Хаягийн мэдээллийн систем байгуулах ажлын талаар: 

  ―Хаягийн мэдээллийн систем байгуулах ― ажлын хүрээнд 2015 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. 

 

 

 Дархан сумын /Дархан хот / 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 хүргүүлж хурлаар оруулсан 

боловч сонгууль өнгөртөл ИТХТ-ын тогтоол гаргахын түгэлзүүлсэн.  Мөн Аймгийн Засаг даргын 

зөвлөлийн хурлаар хэлэлцүүлэхээр оруулсан боловч тодорхойгүй шалтгаанаар хойшлогдоод 

байна. 

 

Бурхантын гудамж                                            Цагаан чулуутын гуда мж 
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      15-р баг 1-р хэсгийг “ Цэнгэл “ болгож                    7-р баг 017-ийн гудамжыг “ Баян уул “  

  өөрчлөв.                                                                                        болгож өөрчлөв.                    

Энэ ажлын хүрээнд  Дархан сумын төв 56 гудамжны нэршлыг 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.    

                         ДАРХАН-УУЛ АЙМГИЙН  ДАРХАН СУМЫН ТӨВ ГУДАМЖНУУДЫН 

БАЙРШИЛ, НЭР, ХИЛ ЗААГ 

№ 

 

Гудамжны байршил, хил, зааг Гудамжны нэр Зай /м / 

1 26-р сургуулийн замын уулзвараас ― Россия ― зочид 

буудлын зүүн хойд уулзвар хүртэл.  

Улаан Үдийн гудамж 1 244.6 

2 ― Россия ― зочид буудлын зүүн хойд уулзвараас ― 

Турк‖ сургууль руу эргэдэг замын уулзвар хүртэл. 

Улаан Үдийн гудамж 2 292.7 

3 Турк‖ сургууль руу эргэдэг замын уулзвар Дархан 

сумын ЗДТГ руу эргэх уулзвар хүртэл. 

Улаан Үдийн гудамж 3 445.0 

4 Дархан сумын ЗДТГ руу эргэх уулзвараас ― Шунхлай 

― ХХК-ын ШТС хүртэл. 

Улаан Үдийн гудамж 4 473.1 

5 ― Шунхлай ― ХХК-ын ШТС-аас Төмөр замын ДЕПО-

ийн уулзвар хүртэл. 

Стадионы гудамж 1 755.5 

6 Төмөр замын ДЕПО-ийн уулзвараас Дархан дулааны 

сүлжээ ТӨХК хүртэл 

Стадионы гудамж 2 709.1 

7 Хүнсний урд талын уулзвараас / Ариун амгалан ― 

ХХК / МСҮТ руу эргэх уулзвар хүртэл  

Хүнсний гудамж 498.7 

8 Турк сургууль руу эргэх уулзвараас баруун тийш 

Дархан дээд сургууль хүртэл 

Давхрын гудамж 383.3 

9 Буян захаас баруун тийш 15 дугаар сургууль хүртэл. Атрын гудамж 295,6 

10 ―Россия‖ зочид буудлын уулзвараас баруун тийш Ган замчдын гудамж 295,5 
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Төмөр замын 34 дүгээр байр хүртэл. 

11 ОСПО-ийн уулзвараас хойшоо Дархан дээд сургууль 

хүртэл. 

Өртөөний гудамж  389.8 

12 ОСПО-ийн уулзвараасзүүн тийш Монгол алтны 

уулзвар хүртэл. 

Монгол алтны гудамж 

1 

607.0 

13 Монгол алтны уулзвараасшинэ замын уулзвар хүртэл.  Монгол алтны гудамж 

2 

297.9 

14 16 давхарын уулзвараас ОХУ-ын консулын уулзвар 

хүртэл. 

Ардын өргөн чөлөө 1 655.9 

15 ОХУ-ын консулын уулзвараас Киви зочид буудлын 

уулзвар хүртэл. 

Ардын өргөн чөлөө 2 637.0 

16 Киви зочид буудлын уулзвараас аюулгүйн тойрог 

хүртэл. 

Ардын өргөн чөлөө 3 606.6 

17 Аюулгүйн тойрогоос ―Мөнгөн хөөс‖ авто угаалгын 

газрын уулзвар хүртэл. 

Ардын өргөн чөлөө 4 813.3 

18 ― Мөнгөн хөөс‖ авто угаалгын газрын уулзвараас 

Монгол алтны уулзвар  хүртэл. 

Ардын өргөн чөлөө 5 260.6 

19 Монгол алтны уулзвараас хойшоо Буян захын уулзвар  

хүртэл. 

Ардын өргөн чөлөө 6 482.9 

20 Буян захын уулзвараас хүнсний үйлдвэрийн уулзвар 

хүртэл. 

Ардын өргөн чөлөө 7 598.0 

21 Хүнсний үйлдвэрийн уулзвараас хойшоо үерийн 

далан хүртэл. 

Ардын өргөн чөлөө 8 298.8 

22 ― Мөнгөн хөөс‖ авто угаалгын газрын уулзвараас 

баруун ургаш ОБГ  хүртэл. 

С.Бавуугийн гудамж  446.0 

23 Аюулгүйн тойрогоос зүүн тийш Нүүдэлчин 

эмнэлэгийн уулзвар хүртэл. 

Үндэсний эрх чөлөө 1 780.3 

24 Нүүдэлчин эмнэлэгийн уулзвааас Төрийн банкны 

уулзвар хүртэл. 

Үндэсний эрх чөлөө 2 343.0 

25 Төрийн банкны уулзвараас Шинэ хорооллын 27 

дугаар байр хүртэл. 

Үндэсний эрх чөлөө 3 554.1 

26 ―Киви‖ зочид буудлын уулзвараас зүүн хойш 

Нүүдэлчин эмнэлэгийн уулзвар хүртэл. 

Буурлын гудамж 452.3 

27 Аймгийн Засаг даргын тамгын газраас хойшоо 

Христын ―Итгэл‖ сүмийн харалдаа уулзвар хүртэл. 

Бурхантын 1 294.3 

28 Христын ―Итгэл‖ сүмийн харалдаа уулзвараас Монгол 

банкны уулзвар хүртэл. 

Бурхантын 2 331.8 
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29 Монгол банкны уулзвараас ОХУ-ын консулын 

уулзвар хүртэл 

Бурхантын 3  256,6 

30 ОХУ-ын консулын уулзвараас Төрийн банкны / дугуй 

банк / уулзвар хүртэл 

Бурхантын 4 424,2 

31 Хуучин хорооллын 39-р байрны уулзвараас Анагаах 

ухааны их сургуулийн уулзвар хүртэл 

Цагаан чулуутын 

гудамж  

659,8 

32 Анагаах ухааны их сургуулийн уулзвараас Эрдэнэс 

плазагийн уулзвар хүртэл 

Төмөр толгой 1 201,0 

33 Эрдэнэс плазагийн уулзвараас Номин худалдааны 

төвийн уулзвар хүртэл 

Төмөр толгой 2 315.5 

34 Номин худалдааны төвийн уулзвараас 16-н давхрын 

уулзвар хүртэл 

Төмөр толгой 3 126.3 

35 16-н давхрын уулзвараас Шинэ хорооллын арын 

уулзвар хүртэл 

Төмөр толгой 4 390.7 

36 Номин худалдааны төвийн зүүн талын замын 

уулзвараас Монгол банкны уулзвар хүртэл 

Наадамчдын 1 899.7 

37 Монгол банкны уулзвараас 2-р хороолол руу эргэдэг 

уулзвар хүртэл 

Наадамчдын 2 474.0 

38 2-р хорооллын уулзвараас Дархан-Улаанбаатар замын 

уулзвар хүртэл 

Наадамчдын 3 256.0 

39 Анагаах ухааны их сургуулийн уулзвараас зүүн тийш 

ТИС- хүртэл 

Оюутны гудамж 721,2 

40 16-н давхарын уулзвараас батальоны хуучин нисэх 

хүртэл 

Мангиртын гудамж 1905,5 

41 16-н давхрын уулзвараас зүүн тийш УГТСЭШХ 

хүртэл 

Худалдааны гудамж  723.8 

42 Ди Би Эс ХХК-аас хойшоо Шинэ замын уулзвар 

хүртэл 

Барилгачдын өргөн 

чөлөө 1 

529.3 

43 Шинэ замын уулзвараас дараагийн уулзвар хүртэл Барилгачдын өргөн 

чөлөө 2 

227.8 

44 Шинэ замын уулзвараас дараагийн уулзвар хүртэл Барилгачдын өргөн 

чөлөө 3 

362.6 

45 Уулзвараас зах хүртэл /Бирж/ Барилгачдын өргөн 

чөлөө 4 

1187,7 

46 17-р сургуулийн /ОИЦ/ уулзвараас зүүн хойшоо шинэ 

замын уулзвар 

Сургуулийн гудамж 457.1 

47 Аюулгүйн тойргоос Дархан-Улаанбаатар замаар Ардын хувьсгалын 6626,3 
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Төмөрлөгийн уулзвар хүртэл өргөн чөлөө  

48  ―Нар хажид‖ сүмийн уулзвараас баруун тийш 2-р 

хорооллын голлоор хойшоо Наадамчдын  гудамжны 

уулзвар хүртэл. 

Авто вокзалын гудамж 712,2 

49 АУИС-ийн уулзвараас үйлдвэрийн район руу давдаг 

онь  хүртэл 

Чандмань толгойн 

гудамж 

1422,8 

50 Хуучин хорооллын үйлчилгээний төвийн урд 

уулзвараас баруун тийш 4-р цэцэрлэг хүртэл 

Сүрэнгийн гудамж  572.6 

51 Шинэ замын уулзвараас нэгдсэн зоорь руу эргэдэг зам 

хүртэл. 

Зүүн дэнжийн 1 1012.8 

52 Нэгдсэн зоорь руу эргэдэг замаас Дархан-Сэлэнгийн 

зам хүртэл. 

Зүүн дэнжийн 2 618,4 

53 Наадмын талбайн уулзвараас Хараа голын гүүр 

хүртэл. 

Хараагын гудамж 1407.6 

 

 Шинэ ашиглалтанд орж байгаа нийтийн орон сууцанд хаяг дугаар өгөх асуудлаар сумын 

ИТХТ-ын хуралд оролцож Цагдаагийн ажилчдын орон сууц, ―Дархан нэхий ― ХХК –ны 80 айлын 

орон сууцанд 45а, иргэн Ж.Мягмардоржийн 50 айлын орон сууцанд 4 гэсэн дугаарыг  батлуулж 

тогтоол гаргуулсан.   

         

Дархан хотын иргэдэд зориулан 20.5 км Дугуйн зам, ногоон байгууламжийг цогцоор нь 

хийхээр, Авто машингүй Залуусын ногоон гудамжийг бий болгохоор төлөвлөж байгаа билээ. 

Энэхүү ажлын хүрээнд нийслэлийн ―Гудамж төсөл‖-ийн баг аймгийн Засаг дарга А.Энхболдын 

урилгаар манай аймагт энэ сарын 18-ны өдөр ажиллаа. Эхний ээлжинд шинэ Дарханы 

хорооллуудын гудамж, авто замын уулзвар, дугуйн зам хийх байршлуудтай газар дээр нь 

танилцаж зөвлөлдсөн. 
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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 байлаа.Шинэ Дархан хэсгийн хорооллуудыг холбоос зам байгуулахаар 

болсон. Мөн 9-15 дугаар багуудын нутаг дэвсгэрт байрлах хороолол дунд холбоос замыг төлөвлөж 

байна.Дээрх ажлуудыг хэрэгжүүлэхэд Дархан хот хөрсний бүтэц, экологи, цаг агаарын хувьд 

өндөр боломжтой, ногоон байгууламжийн суурь зөв тавигдсан, газрын хувьд ч шинэ гудамж 

байгуулах орон зайтай зэрэг давуу талууд олон байгааг Гудамж төслийн захирал Б. Батболд хэлж 

байв. 

     

     

2016.05.20-ны өдөр Хот төлөвлөлтийн үндэсний хүрээлэнгийн мэргэжилтнүүдтэй Хотын 

хөгжлийн бодлогын асуудлаар ярилцлаа. 

Дархан хотын олон асуудал сөхөгдсөнөөс ―Дархан Наадам Цогцолбор‖төсөл анхаарал 

татсан юм. Уг төслөөр Дархан-Уул аймгийн Хонгор сумын нутаг одоогийн Морь барианы газраас 
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Зулзагын голын амралт, Шарын гол дагуух 16000 га газар нутгийг орон нутгийн тусгай 

хамгаалалтад авахаар яригдсан билээ. 

    

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, Тайланд, Тайван, Унгер зэрэг улсад 

тоглогддог Монгол морьтоны тоглолтын найруулагч Д.Ариунболд төслийн багийнханд Морин 

тойруулгын талаар мэргэжлийн заавар, зөвлөгөөг өгсөн юм. 

2.2 Хэмжилт, зураглалын ажлын талаар: 

       Дархан сумын 12-р баг Олон улсын худалдааны төвийн урд байрлах ― Цуурай Цо‖ ХХК-ны 

эзэмшлийн газар, 3-р баг Ажилчны 5-31 тоотод оршин суугч иргэн Отгоны өмчлөлийн газарт, 

Орхон сумын 2-р баг Ноѐнхонгорт иргэн Мандах, нарын газарт хяналтын хэмжилт хийв. 

       Дархан сумын 2-р баг Ухаа хошууны 8-6 тоотод оршин суух иргэн Г.Ганболдын өмчлөлийн 

газрын талбайн хэмжээ өмчлөлийн гэрчилгээнд бичигдсэн талбайнаас зөрсөн тул газар дээр нь 

очиж хяналтын хэмжилт хийж 185 м
2
 газар сунгасан болохыг тогтоож сунгасан газрыг буцааж 

татуулах мэдэгдэл хүргүүлж ажиллаа.    

       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 хүргүүлэв.   

      8-р баг Дэвшил 2-34а тоотод оршин суугч Ш.Надмидын хүсэлтийн дагуу магадлан хэмжилт 

хийв. Уг иргэний өмчлөлийн газар 2007 оны хэмжилтээр буруу зурагдсан байсныг заларуулж 

мэдээллийн санд оруулж баталгаажуулав.   

      Дархан сумын 15-р баг 9-р хэсэг 3-21г тоотод оршин суух О.Сүрэн нь өмчлөлийн газраа 

сунгасан учир хяналтын хэмжилт хийж хуучин байсан байршлыг тогтоож хашааг татуулав. 

 

      Захиргааны хэргийн анхан шатны шүүхээс ДИ ВИ ЭС ХХК, иргэн С.Тунгалагэрэл нарын 

эзэмшлийн газарт үзлэг хийсэний дагуу газар дээр нь очиж хяналтын хэмжилт хийв.  

      13-р багийн иргэн Отгонцэнгэл, 15-р багийн иргэн Д.Батжаргал нарын эзэмшлийн газарт 

өөрсдийн хүсэлтийн дагуу хяналтын хэмжилт хийв. 
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       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 өгсөн. 

       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 нд 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 зургыг тайлбарын хамт хүргүүлэв. 

        

                                              Шарын голд хийгдсэн хэмжилтийн явц         

     Өмчлөлийн газраа хуваалгасан 32, эрх шилжүүлсэн 28, үл хөдлөх хөрөнгийн гэрчилгээ 

гаргуулах, банкинд барьцаалах зэрэг шалтгаантай нийт 60 иргэн, аж ахуйн нэгжид кадастрын 

зураг гаргаж үйлчилсэн. 

 

3. ГАЗАР ӨМЧЛӨЛИЙН ЧИГЛЭЛЭЭР 

Монгол Улсын засгийн газрын 2016 оны 03-р сарын 28-ны өдрийн 173-р тогтоолын 

эхний хагас жилийн хэрэгжилт:      

Хуучин эзэмшиж байгаа газрыг өмчлүүлсэн байдал 

№ Сумын нэр 

2016 оны төлөвлөсөн 2016 оны гүйцэтгэл 
Биелэлтхувиа

р Иргэнийтоо 
Газрынхэмжэ

э /га / 

Иргэнийто

о 

Газрынхэмжэ

э /га / 

1 Дархан 273 23,34   

Хэрэгжээгүй 
2 Орхон     

3 Хонгор 191 95,5   

4 Шарын гол 54 27,1   

Дүн 518 145,94    
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Шинээр суурьшлын бүс бий болгож өмчлүүлсэн байдал 

№ Сумын нэр 

2016 онытөлөвлөсөн 2016 оныгүйцэтгэл 
Биелэлт 

хувиар Иргэнийтоо 
Газрынхэмжээ 

/га / 
Иргэнийтоо 

Газрынхэмжээ 

/га / 

1 Дархан  - 10.77   

Хэрэгжээгүй 
2 Орхон 90 6,9   

3 Хонгор 755 127,1   

4 Шарын гол 13 0,91   

Дүн 858 134,91    

 

Газар өмчлөлийн мэдээллийн сан байгуулах ажлын талаар: 

Дархан сумын хэмжээнд газар хамтран өмчлөгч эрхийг хүчингүй болгосон 30 иргэний 

захирамж шийдвэр гаргасан. Үлдэж буй 12 иргэний мэдээллийн санг үүсгэсэн.  

Газар өмчлөлийн улсын бүртгэлийн дэвтэр хөтлөлтийн талаар:  

Аймгийн хэмжээнд газар өмчлөлийн улсын бүртгэлийн дэвтэрт 18 иргэний бүртгэлийг  

хөтөлж Quantum GIS программ дээр үүсгэн Landmanage rпрограмм дээр иргэний мэдээллийг 

оруулж газар эзэмших гэрчилгээ болон гэрээ байгуулж газрыг нь баталгаажуулсан. Мөн бусад 

орон нутагт газар өмчлөх талаар эрхээ хэрэгжүүлэхээр хүсэлт гаргасан 244 иргэнд тухайн орон 

нутагт газар аваагүй тодорхойлолтыг гаргаж өгсөн байна. Мөн аймгийн цагдаагийн газар, 

Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх газар, авилгалтай тэмцэх газаруудаас ирүүлсэн 11 албан тоотын 

дагуу иргэдийн лавлагаа мэдээллийг хугацаанд гаргаж ажилласан. 

4. ГАЗРЫН ЗӨРЧИЛ, МАРГААН 

 Зохих зөвшөөрөлгүй дураараа бууж гэр барьсан Дархан сумын 8-р баг, Нарантолгойн 1-р 

гудамж иргэн Д.Чинбат, Э.Бямбажаргалд нарт 14 хоногийн хугацаатай ―Шаардах хуудас‖-ыг 2016 

оны 05 дугаар сарын 09-ны өдөр өгсөн. 

 Дулааны шугамын шинэчлэл өргөтгөлийн ажлын хүрээнд Дархан сумын 15-р баг, 13-р 

багууд дээрх 8-н айл, өрх, аж ахуйн нэгжийн хашаа, эзэмшил газрыг дайран өнгөрсөн тулажлыг 

чөлөөтэй явуулах нөхцөл бололцоог бүрдүүлж, хугацаатай ―Шаардах хуудас‖хүргүүлсэн. 

 Дархан сумын 8-р баг, Дэвшилд  иргэн Эрдэнэ-очир нь өмчлөлийн газраа сунгаж, 

гудамжны орц гарц хаасан гэсэн үндэслэлээр Эрдэнэбаярын шүүхэд гаргасан гомдлын дагуу газар 

дээр нь хяналтын хэмжилт хийж, Захиргааны хэргийн шүүхээр эвлэрлийн гэрээ байгуулж хашааг 

татуулан гомдлыг эцэслэн шийдвэрлэсэн.  

 Дархан сумын 4-р баг, 22-р хороолол, Төмөр замын 7-р байрны оршин суугч, багийн дарга 

нарын санал хүсэлтээр уг байрны өмнөх мөсөн гулгуурын талбайг 2016 оны 06-р сарын 15-ны 

өдрийн дотор чөлөөлөх тухай ―Шаардах хуудас‖-ыг Бурхантын барс клубт мэдэгдсэн. 

 Газрын төлбөрийн өртэй ―Дархан гурил тэжээл‖ ХК-аас 1997-2014 он дуустал 17,1 сая 

төгрөгийг нэхэмжилсэн ба шүүхийн шийдвэр эцэслэн гараагүй шүүхийн шатанд явж байна.  
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 Газрын төлбөрийн өртэй ―Дархан өргөө‖ ХХК-аас 2015 оны үлдэгдэл 6,1 сая төгрөгийг 

нэхэмжилж, 2016.03.04-ний өдөр бүрэн төлүүлж, шүүхээр шийдвэрлүүлсэн. 

 

5. ГАЗРЫН ТӨЛБӨР 

5.1 Газрын төлбөрийн мэдээлэл 

5.2 2016 оны эхний хагас жилийн байдлаар Дархан суманд газрын төлбөрийн орлогоос 652,0 

сая төгрөгийг орон нутгийн төсөвт төвлөрүүлэхээс 05-р сарын 22-ны өдрийн байдлаар 177,1 сая 

төгрөгийг төвлөрүүлж, төлбөрийн гүйцэтгэл  27,1  хувьтай явж байна. Газрын төлбөрийн тооцоо 

нийлсэн актыг 208 иргэн, хуулийн этгээдтэй хийсэн байна. 

Газрын төлбөрийн биелэлтийг 2016 оны05-р сарын 1-ны өдрийг дуустал хугацаагаар сум тус 

бүрээр үзүүлбэл: 

/Төлбөрийн хуулгыг сар дуусахаар сумдаас авч нэгтгэдэг тул 

 5, 6-р сарын төлбөрийн дүн ороогүй/ 

 

2016.05.01-ны өдрийн байдлаар 

 

Сумдууд Жилээр Хагас жил Төлбөрийн 

орлого 

Тасалдсан дүн Биелэлт 

Шарын гол    55,159,366.60     27,579,683.30        

12,951,324.00  

   14,628,359.30  47.0 

Хонгор  215,696,916.26   107,848,458.13        

16,768,954.00  

   91,079,504.13  15.5 

Орхон    38,982,588.00     19,491,294.00        

14,005,929.00  

     5,485,365.00  71.9 

Дархан  342,161,129.14   171,080,564.57      

106,596,275.18  

   64,484,289.39  62.3 

НИЙТ  652,000,000.00   326,000,000.00      

150,322,482.18  

 175,677,517.82   

46.1 

 

 

 2016 онд аймгийн хэмжээнд газрын төлбөрийн орлогыг орон нутгийн төсөвт бүрэн 

төвлөрүүлэх ажлыг зохион байгуулах зөвлөгөөнийг 2016.03.09-ны өдөр аймгийн ЗДТГ-ын хурлын 

танхимд зохион байгуулсан.  

 

Зорилго нь: 

1. 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, 
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гарч буй хүндрэл бэрхшээл, эдийн засгийн  хямралыг хамтдаа даван туулах зорилгоор ажлын 

төлөвлөгөө гаргаж ажиллахад оршино.  

2. 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.  

Хамарсан хүрээ: 

№ Оролцсон 

байгууллага 

Хэлэлцсэн асуудлын чиглэл 

1 
Аймгийн Татварын 

хэлтэс 

1. Гэрээгээр ногдуулсан газрын төлбөр, Татварын албаны 

мэдээллийн нэгдсэн сантай зөрүүтэй талаар 

2. Сум тус бүрийн газрын төлбөрийн ногдол, төлөлтийн 

байдалд газрын даамал, татварын байцаагч нар хэрхэн оролцох 

тухай 

3. Төрийн байгууллагуудын уялдаа холбоо 

4. 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 

1. 2014-2016 онуудын газрын төлбөрийн төлөвлөгөө, 

гүйцэтгэл, дутуу төлөлт, төлбөр ногдуулсан гэрээний тоо тус 

бүрийг сум тус бүрээр харуулсан тайлан 

2. Газрын төлбөрийн хуулгын боловсруулалт, тодорхойгүй 

орлогын талаар мэдээлэл 

3. Газрын дуудлага худалдааны анхны үнэ тодорхойлох 

аргачлал 

4. Газрын цахим биржийн тухай танилцуулга  

5 Сумдын даамал 

1. Сумдын даамлууд 2015 оны ажлын тайлан 

2. 2016 оны газрын төлбөр барагдуулах ажлын хүрээнд ямар 

ажил төлөвлөж байгаа тухай саналууд 

3. Тулгарч буй хүндрэлтэй асуудал болон тухайн жилийн 

ГЗБТ-ний дагуу газрыг дуудлага худалдаагаар олгох газрын 

жагсаалтыг авчрах /Талбайн хэмжээ, хэддүгээр бүсэд орших, газар 

ашиглалтын зориулалтыг тодорхой бичих/ 
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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 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 

 

I. БАРИЛГА, ХОТ БАЙГУУЛАЛТЫН ЧИГЛЭЛЭЭР ХИЙГДСЭН АЖИЛ 

 

 Аймгийн ерөнхий архитекторын 2015 оны ажлын тайланг 2016 оны 02-р сард гарган 

агентлагт албан тоотоор хүргүүлсэн.  

 ЗТБХБЯ-ны сайдын 2010 оны 12-р 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 

агентлагт  хүргүүлсэн.  

 2016 оны 5-р сарын байдлаар ерөнхий төлөвлөгөөний жижүүрийн хөтлөлтөд 8 барилгын 

мэдээлэл тоон хэлбэрээр хүлээн авч нэгтгэлээ.  Үүнд:  орон сууцны барилга– 4ш, цэцэрлэгийн 

барилга-1ш, сургуулийн барилга-1ш, эмнэлгийн барилга-2ш байна. 

 Монгол улсын Засгийн газрын 2012-2016 оны үйл ажиллагааны мөрийн хөтөлбөрт 

тусгагдсан аймгийн төвийг дэлхийн жишигт нийцсэн ногоон хөгжлийн чиг баримжаатай хот 

болгон хөгжүүлэх зорилтын дор Дархан хотыг жишиг хот болгон хөгжүүлэх ерөнхий төлөвлөгөөг 

боловсруулах  2013 оны 11-р сарын 17 өдрийн  №320 гэрээт ажил хийж байгаа ―Арт констракшн‖ 

ХХК-н ажлыг 2016 оны 3-р сарын 28.29-нд  Дархан хотод танилцуулах үйл ажиллагааг зохион 

байгуулав. Гэвч Захиалагч   БХБЯ  ―Арт констракшн‖ ХХК-ний уг ажлыг зогсоосон тухай 2016 

оны 5-р сарын 1-ний  01/1330 тоотоор  ирүүлсэн. 
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 Дархан хотод шинээр төлөвлөгдсөн 9 хорооллын ерөнхий төлөвлөгөөний хэрэгжилтийн 

судалгааг гаргаж, одоогийн байдлаар агаарын зураг авалт хийж ажил эхлээгүй газруудыг цуцлах 

арга хэмжээ авч байна. 

 29-р хорооллын хэсэгчилсэн ерөнхий төлөвлөөг шинэчлэх ажлыг ―Хот байгуулалтын 

хүрээлэн‖ ТББ-р 56,0 сая төгрөгөөр хийлгэхээр тохиролцож, судалгааны ажил дуусаж, эскизээ 

баталсан. 2016 оны 6-р сарын 02-нд болох аймгийн ИТХ-н хурлаар хэлэлцүүлнэ 

  

 Наадмын талбайг шинэчлэх ―Дархан наадам‖ төсөл, онгоцны шинэ буудлын эскиз төслүүд 

бэлэн болсон 

 Дархан хотын  2030 он хүртэлх газар зохион байгуулалтын ерөнхий төлөвлөгөөг аймгийн 

ИТХ-н тэргүүлэгчдийн хуралдаанаар 2016 оны 3-р сард хэлэлцүүлж батлуулсан.   

 Батлагдсан ерөнхий төлөвлөгөөг  хэрэгжүүлэх асуудлын хүрээнд дараах төсөл арга 

хэмжээг Аймгийн Засаг Даргын 2016 оны үйл ажиллагааны хөтөлбөрт тусган хэрэгжүүлж эхлээд 

байна. Үүнд: 
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 - Жишиг хороолол-4 төсөл 

 Энэ төсөл Дархан сумын 8,13,14,16-р багийн нутаг дэвсгэрт хэрэгжинэ. Нийт төсөвт өртөг 

нь 1,2 тэр бум төгрөг үүнээс 2016 онд 983,2 сая төг-ийн санхүүжилт хийгдэнэ. Зураг төсөл нь 

хийгдсэн бөгөөд ажлын гүйцэтгэгч сонгон шалгаруулах шатанд явагдаж байна.    

  

 Авто машингүй залуусын гудамж 

 Төв паркийн дахин төлөвлөлт, авто машингүй залуусын ногоон гудамж төслүүдийг  2016 

оны 3-р сард бэлэн болгосон. 
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II. БУСАД АЖЛЫН ТАЛААР 

 

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 өдөрлөгт  2016 

оны 4 дүгээр сарын 23-ны өдөр 09:00-16:00 цагийн хугацаанд Дархан-50 цогцолбор, Төв цэнгэлдэх 

хүрээлэн, Шинэ захын урд талбайд тус тус зохион байгуулсан арга хэмжээнд оролцлоо. 

Дархан-Уул аймгийн төрийн байгууллагууд үйл ажиллагаагаа сурталчилж иргэдэд 

шаардлагатай бүхий л төрийн үйлчилгээг ард иргэдэд нэг дороос түргэн шуурхай хүргэж 

ажиллалаа. 

Манай байгууллага нь Дархан 50 цогцолборт нийт 50 гаруй иргэнд мэдээлэл өгч, 

кадастрын зургаар үйлчиллээ.  

Цэнгэлдэх хүрээлэнд 100 гаруй иргэнд мэдээлэл, зөвлөлгөө өгч, 2 иргэний газрыг үнэ 

төлбөргүй хэмжилтийг хийж өглөө.  

Шинэ орчин захад 84 иргэн, хуулийн этгээдэд мэдээлэл зөвлөлгөө өгч, 10 иргэний газрын 

харилцааны чиглэлээр гаргасан  өргөдөл хүсэлтийг хүлээн авч ажиллаа.  

Нийтдээ тус өдөрлөгт 234 иргэн, хуулийн этгээдэд мэдээлэл зөвлөлгөө өгч, 2 иргэний 

газарт хэмжилт хийж, 10 иргэний өргөдөл хүсэлтийг хүлээн авч ажилласан байна.  
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