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НЭГ. ГАЗРЫН ХАРИЛЦААНЫ ТАЛААР ХИЙЖ ГҮЙЦЭТГЭСЭН АЖИЛ 

1.1. Газар зохион байгуулалтын төлөвлөгөө 

 Тухайн жилийн газар зохион байгуулалтын төлөвлөгөөг Дархан сумын ИТХ-ын  

Тэргүүлэгчдийн  2018 оны 02 дугаар тогтоолоор, Шарын гол сумын ИТХ-ын  

Тэргүүлэгчдийн 2018 оны 11 дүгээр тогтоолоор, Хонгор сумын ИТХ-ын 2017 оны  

06/04    дугаар тогтоолоор, Орхон сумын ИТХ-ын  2017 оны 08/07 дугаар тогтоолоор 

тус тус  батлуулан хэрэгжилтийг ханган ажиллалаа.    

 2018 оны тухайн жилийн Газар зохион байгуулалтын төлөвлөгөөний 

хэрэгжилтээр  Шарын гол сум 69.5 %, Хонгор сум 87.5 %, Орхон сум 87.8 %, Дархан 

сум 74.4%-ийн хэрэгжилттэй аймгийн нийт дүнгээр тухайн жилийн газар зохион 

байгуулалтын төлөвлөгөөний хэрэгжилт 79.8 хувьтай хэрэгжсэн байна.  

 Газрын нэгдмэл сангийн 2017 оны тайланг аймгийн ИТХ-ын Тэргүүлэгчдийн 

хурлаар хэлэлцүүлэн дүгнүүлж Газрын харилцаа, геодези, зураг зүйн газарт 

хүргүүлсэн.   

 “ВЕКТОР МЭП” ХХК-тай хамтран Орхон суманд “Сумын нутаг дэвсгэрийн 

хөгжлийн төлөвлөгөө” хийх ажлыг эхлүүлж, сумын нутаг дэвсгэрт судалгааны ажлыг 

зохион байгуулан, шаардлагатай мэдээ мэдээллээр хангаж хамтран ажиллалаа.  

 Тухайн жилийн газар зохион байгуулалтын төлөвлөгөөнд туссаны дагуу тусгай 

хамгаалалттай газар нутгийн тухай хууль болон Байгаль орчны сайдын 2000 оны 07 

дугаар тушаалын журмыг үндэслэн Дархан-Уул аймгийн хэмжээнд шинээр дараах 

газруудыг аймгийн тусгай хэрэгцээнд авах ажлыг зохион байгуулан нийт 1112.37 га 

газрыг орон нутгийн тусгай хамгаалалтад авах тухай Дархан-Уул аймгийн ИТХ-ын 

Тэргүүлэгчдийн  2018 оны 02 дугаар сарын 28-ны өдрийн 10/03 дугаар тогтоолыг 

батлууллаа. Үүнд:  

1.  Дүүжин гүүр, 

2. “Дархан 50” цогцолбор,  

3. “Морин хуур” цогцолбор,  

4. “Миний Монгол” цэцэрлэгт хүрээлэн,  

5. Хүйтний голын “Бичигт хад”,  

6. “Хаан бугуйвч- Хатан сүүх” хөшөө,  

7. “Дархан Хайрхан” уул,  

8. “Бурхан багш”-ийн сэрэг дүр,  
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9. Аймгийн “Аялал жуулчлалын мастер төлөвлөгөө-2030”-д тусгагдсан Цагаан 

нуурын баруун талд, Өрөмтэйн морин туурь орчимд, Аргалын гарамнаас урагш, 

Зурамтайн аманд тус тус байрлах аялал жуулчлалын цогцолбор газруудыг  орон 

нутгийн тусгай хэрэгцээнд авлаа.  

Аймгийн аялал жуулчлалын мастер төлөвлөгөөний байршлын зураглал 

 

 Газар хөдлөлтийн гамшгийн эрсдэлийг буруулахад олон нийтийн оролцоо ба 

хариуцлага” үндэсний семинарт Шадар сайдаас өгсөн үүрэг даалгаварын ажлын 

хүрээнд Дархан-Уул аймгийн Дархан суманд орон сууцны зориулалтаар ашиглалтын 

шаардлага хангахгүй байгаа нь Мэргэжлийн хяналтын “Улсын байцаагч”-ийн 

дүгнэлтээр тогтоогдсон Дархан сумын 4-р багийн 2,3,4,5-р брак байрууд, 5-р багийн 

үндсэн тосгоны 42, 43, 46, 47, 48, 49, 50-р брак байрууд, 6-р багийн үндсэн тосгоны 

56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63-р брак зэрэг нийт 19 орон сууцны барилгыг түүний орчны 

2,67 га газрын хамт дахин төлөвлөн барилгажуулах талаар Аймгийн ИТХ-ын 

Тэргүүлэгчдийн 2017 оны 98 дугаар тогтоол гарсан.  
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Тус ажлын хүрээнд эхний ээлжинд Дархан сумын 6-р баг, 61-р брак байрыг 

буулгах ажил хийгдэж аймгаас зарласан тендерт  “Минж проперти” ХХК шалгарч  5 

давхар  60 айлын барилгын магадлал хийгдсэн зураг төслийн дагуу барилга 

угсралтын ажил хийгдлээ. Нийт төсөвт өртөг нь 3,1 тэрбум төгрөг. 2019 оны 6 дугаар 

сард ашиглалтанд оруулахаар төлөвлөн ажиллаж байна.      

1.2. Газар эзэмшүүлэх эрхийн газрын дуудлага худалдаа, төсөл сонгон 

шалгаруулалтын талаарх мэдээ, тайлан 

1.2.1. Газрын дуудлага худалдаа 

 Тайлант онд Дархан суманд 4 удаа 9-н нэгж талбарт, Хонгор суманд 4 удаа, 15 

нэгж талбарт, Орхон суманд 2  удаа, 10 нэгж талбарт, Шарын гол суманд 2 удаа, 1 

нэгж талбарт нийт аймгийн хэмжээнд 10 удаа, 25  нэгж талбарт газар эзэмших 

эрхийн гэрчилгээний дуудлага худалдааг цахимаар болон тахимаар зарлаж, орон 

нутгийн төсөвт 126,256  сая төгрөгийг төвлөрүүлсэн.  

 Газрын дуудлага худалдааг явуулахдаа Газрын цахим бирж www.mle.mn, 

www.Darkhan.gazar.gov.mn болон өдөр тутмын сонин болох “Өдрийн сонин”-д  нийтэд 

ил тод, хүртээмжтэй мэдээллэж  газрын дуудлага худалдааг 5 удаа цахимаар, 7 удаа 

танхимаар зарласан байна. Үүнд: 

 Газрын биржийн www.mle.mn цахим системээр Дархан суманд 2 удаа дуудлага 

худалдааг зарласан ба газрын дуудлага худалдаанд 1 оролцогч санал 

ирүүлсэн тул хүчингүй болж, дахин дуудлага худалдааг танхимаар зарласан.  

 Орхон суманд зарласан газрын биржийн www.mle.mn цахим системээр  газрын 

дуудлага худалдаанд 2 оролцогч оролцож 1 иргэн үйлчилгээний зориулалттай  

газрыг 388000 төгрөгөөр худалдан авч ялагч болсон.  

 Шарын гол сумын дуудлага худалдаа зарын хугацаа дуусаагүй байна.   

Мөн Дархан, Хонгор суманд нийт 24 байршилд танхимаар дуудлага худалдааг 

зарласнаас  Дархан суманд 3 байршлыг дуудлага худалдаагаар эзэмшүүлж   92,844 

сая төгрөгийг орон нутгийн төсөвт, Хонгор суманд 10 байршлыг дуудлага 

худалдаагаар эзэмшүүлж 33,708 сая төгрөгийг орон нутгийн төсөвт нийт 126,256  сая 

төгрөгийг  төвлөрүүллээ.  

http://www.mle.mn/
http://www.darkhan.gazar.gov.mn/
http://www.mle.mn/
http://www.mle.mn/
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1.2.2. Төсөл сонгон шалгаруулалтын талаар 

Газрын тухай хуулинд нэмэлт өөрчлөлт орсноор 2018 оны тухайн жилийн газар 

зохион байгуулалтын төлөвлөгөөнд туссан газрыг төслөөр олгох боломжгүй болсон 

тул Дархан суманд төсөл сонгон шалгаруулалтаар олгохоор төлөвлөсөн 8 

байршлаас 4 байршлыг газрын дуудлага худалдаагаар олгохоор дуудлага худалдаа  

зарлаж 1 байршлыг дуудлага худалдаагаар олгосон байна.  
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 Шарын гол суманд 2018 оны тухайн жилийн газар зохион байгуулалтын 

төлөвлөгөөнд тусгагдсаны дагуу амины орон сууц болон авто тээврийн үйлчилгээний 

албан байрны зориулалтаар нийт 11.12 га газарт 3 байршилд 127 нэгж талбарт 

сумын Засаг даргын  2018 оны А/72 дүгээр захирамжаар 1 удаа  төсөл сонгон 

шалгаруулалт зарласан боловч төсөл ирээгүй тул шалгаруулалт болоогүй.  

 Хонгор сумын Засаг даргын захирамжаар “Аялал жуулчлалын мастер 

төлөвлөгөө-2030”-д тусгагдсан Цагаан нуурын баруун талд, Өрөмтэйн морин туурь 

орчимд, Аргалын гарамнаас урагш, Зурамтайн аманд тус тус байрлах аялал 

жуулчлалын цогцолбор газруудыг газар эзэмшүүлэх, ашиглуулах төсөл сонгон 

шалгаруулалтыг зарлаад байна. Төсөл сонгон шалгаруулалтыг 2018 оны 12 дугаар 

сарын 14-ээс материал хүлээн авч шалгаруулалт зохион байгуулна.                        

1.3. Газрын цахим биржийн програм хангамж 

Газрын цахим биржийн 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.  

Газрын цахим биржийн програм хангамжийг өдөр тутмын үйл ажиллагаандаа 

тогтмол ашиглаж байна.  

ГЗБГЗЗГ-ын даргын 2018.10.17-ний өдрийн А/169 тушаалаар батлагдсан 

Газрын биржийн цахим системийг ажиллуулах журмыг сумдын газрын даамлуудад 

хүргүүлж, сургалт зохион байгуулан ажиллалаа. 

2014-2015 онуудад цуглуулсан үнийн мэдээг газрын цахим биржид нөхөж 

оруулсан. Үүнд: гэр бүлийн хэрэгцээний 449, худалдаа үйлчилгээ 53, ХАА-н газар 51, 

Үйлдвэрийн-3 нийт 556 үнийн мэдээг оруулсан байна. Энэ ондоо багтаан 2011-2013 

оны барьцааны мэдээллийг оруулах төлөвлөгөөтэй ажиллаж байна. 

1.4. “Лэнд менежер-2” програм хангамж 

 Газрын нэгдмэл сангийн тоо бүртгэлийн шинэчилсэн тоон мэдээлэл ирээгүй 

байгаа ба дотоод нөөц бололцоогоо ашиглаж аймгийн нэгдмэл сангийн тоо зургийг 

шинэчлэн 215 нэгж талбарыг Лэнд менежер програм хангамжид оруулж ажиллаа. 

Улсын бүртгэлийн ерөнхий хууль, Эд хөрөнгийн эрхийн улсын бүртгэлийн тухай 

хууль шинэчлэгдэн батлагдаж, 2018 оны 11 дүгээр сарын 01-ний өдрөөс эхлэн дагаж 
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мөрдөж байгаатай холбоотойгоор тайлан мэдээг программаас гаргах боломжгүй 

болоод байна. 

 Аймгийн хэмжээнд 2018 онд Дархан суманд 36, Хонгор суманд 456, Орхон 

суманд 236, Шарын гол суманд 56 нэгж талбарын өөрчлөлтийг тус тус Лэнд менежер 

програм хангамжид оруулсан байна. 

Нэгж талбарын талбайн хэмжээ газрын мэдээллийн сан дээрх зөрүүг арилгах 

ажилтай холбогдуулан 2018 оны 12-р сарын байдлаар Хонгор сумын мэдээллийн 

санд гэрээ гэрчилгээтэй мөртлөө кадастрын зураггүй зөрчилтэй 200 гаруй нэгж 

талбарыг зурагт орууллаа.  

Дархан хотын 8 хорооллын ХЕТ дагуу газар олголт хийгдсэн эсэх талаар мөн 

газар эзэмших эрхийн гэрээний хугацаа дууссан эсэх талаар судалгаа гаргаж, 

нарийвчилсан зураг гүйцэтгэлээ. 

 

        

 ГХБХБГ нь 2017 онд шинэчлэн баталсан 2017-2020 оны байгууллагын 

стратеги төлөвлөгөөг хэрэгжүүлж ажиллахаар 2018 онд “Цахим архив - Цахим сан” 

уриатайгаар ажиллаж байна. Цахимжуулалтын ажлын хүрээнд ГХБХБГ-ын даргын 

2018.03.05-ны А/12 дугаар тушаалаар аймгийн хэмжээнд газар эзэмшигч, ашиглагч 

иргэн, хуулийн этгээдийн цаасан суурьтай нэгж талбарын хувийн хэргийг цахимд 

бүртгэх болон шинээр нэвтэрсэн газрын кадастрын мэдээллийн сангийн Лэнд 

менежер програм хангамжинд газар эзэмшигчийн мэдээллийг шинэчлэх ажлын хэсэг 

томилогдсон. Тус ажлын хэсгийн 2018.03.13-ны өдрийн хуралдаанаар архивт 

хадгалагдаж буй болон сумдад байршсан нэгж талбарын хувийн хэргийн суурь 
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судалгааны ажлыг гүйцэтгэх буюу хувийн хэргийг тоолох, мөн хувийн хэргийг 

цахимжуулах ажлын төлөвлөгөө гарган батлуулж, ажлын хэсэг чиг үүргийн хуваарийн 

дагуу ажиллаж байна.  

Цахимжуулалтын ажлын нэгдүгээр үе шат буюу нэгж талбарын цаасан 

суурьтай эх баримтыг тоолох ажлыг 2018.03-2018.04 сард ажлын хэсгийн гишүүдийн 

бүрэлдэхүүнтэйгээр хийж гүйцэтгэсэн. Тооллогоор байгууллагын архиваас Дархан 

сумын хэмжээнд 901 амины орон сууцны зориулалттай, 1339 гаражийн 

зориулалттай, 745 иргэнд, 666 аж ахуй нэгж байгууллагад, 175 төрийн байгууллагад 

олгогдсон хүчинтэй нэгж талбарын хувийн хэрэг, мөн хүчингүй 153 нийт 3976 нэгж 

талбарын хувийн хэргийг тооллоо. Үүнээс эзэмших эрхийн 3826, ашиглах эрхийн 9, 

өмчлөх эрхийн 9564, нийт 13399 нэгж талбарын хувийн хэрэг тоологдсон байна. Мөн 

сумдад хадгалагдаж буй нэгж талбарын хувийн хэргийг тоолох ажлыг газрын 

хэмжээнд зохион байгуулж, тооллогоор Хонгор суманд 2710 /өмчлөх 1173, эзэмших 

1536, ашиглах 1/, Орхон суманд 2793 /өмчлөх 2104, эзэмших 689/, Шарын гол суманд 

1224 /өмчлөх 888, эзэмших 334, ашиглах 2/ нэгж талбарын хувийн хэрэг тоологдсон. 

 

 Аймгийн хэмжээнд нийт 3407 нэгж талбарыг засварлаж нөхөн бүрдүүлэхээс 

2529 хийлээ. Өссөн дүнгээр үүнд:  

- Дархан суманд 2126 нэгж талбар засварлаж, нөхөн бүрдүүлэхээс 1449 нэгж 

талбар 

- Орхон суманд 423 нэгж талбар засварлаж, нөхөн бүрдүүлэхээс 330 нэгж талбар 

- Хонгор суманд 378 нэгж талбар засварлаж, нөхөн бүрдүүлэхээс 339 нэгж талбар 

- Шарын гол суманд 480 нэгж талбар засварлаж, нөхөн бүрдүүлэхээс 411 нэгж 

талбарыг тус нөхөн бүрдүүлээд байна. 
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 2018 онд аймгийн хэмжээнд нийт 10470 нэгж талбарын цахим архивын 

бүртгэлийг хийлээ. Үүнд /өссөн дүнгээр/: 

- Дархан суманд 5457 нэгж талбарын  

- Орхон суманд 2040  нэгж талбарын 

- Хонгор суманд 1721 нэгж талбарын 

- Шарын гол суманд 1252 нэгж талбарыг тус цахимжуулаад байна. 

1.5. Газар эзэмших, ашиглах гэрээг дүгнэсэн ажил 

 Газрын кадастрын мэдээллийн сан Засгийн газрын 2009 оны 25 дугаар 

тогтоолын дагуу WGS-84 солбицол, UTM тусгагт шилжсэнтэй холбогдуулан  аймгийн 

хэмжээнд өмчилсөн газрын хэмжээнд өөрчлөлт орсон 105 иргэний талбайг өөрчилж, 

эзэмшил газрынхаа гэрээ, гэрчилгээг шинэчлэх 198 хүсэлт ирүүлснээс нийт 179 нэгж 

талбарын зөрчлийг арилгасан байна. 

Мөн Монгол Улсын Засгийн газрын 2016.12.21-ний өдрийн 193-р тогтоол 

“Төрийн болон орон нутгийн өмчийн талаар авах зарим арга хэмжээний тухай”–ыг 

хэрэгжилтийг хангаж үл хөдлөх хөрөнгийг дахин үнэлэх ажлын хүрээнд газрын 

кадастрын мэдээллийн сангийн програм хангамжид бүртгэлгүй байсан 48 төрийн 

байгууллага, 13 сургууль, цэцэрлэг, 26 орон нутгийн өмчит газруудын гэрээ, 

гэрчилгээг шинэчлэн гэрээ байгуулсан байна.  

 Газар эзэмшүүлэх, ашиглуулах гэрээний нөхцлийн дагуу жил бүр гэрээг дүгнэх 

ажил зохион байгуулж ажилладаг бөгөөд “Лэнд менежер-2” програм хангамжийг 

нэвтрүүлж эхэлсэнтэй холбогдуулан хуучин гэрээ, гэрчилгээтэй, талбайн хэмжээ 

зөрүүтэй-53, газар эзэмших, ашиглах эрхийн гэрчилгээний хугацаа дууссан 131, 

эзэмших эрхээ бусдад шилжүүлсэн 179, нийт 363 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 8 иргэн, хуулийн 
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этгээдийн газар эзэмших эрхийн гэрчилгээг хүчингүй болгохоор сонсгох ажиллагааны 

мэдэгдэл хүргүүлж, хариу тайлбарыг аваад байна.  

1.6. Газрын зөрчил маргаан 

 2016.07.01-ний өдрөөс Захиргааны Ерөнхий хууль хэрэгжиж эхэлсэнээс хойш 

манай аймагт газрын маргааны талаар аймгийн Засаг даргад холбогдох захиргааны 

хэрэг шүүхэд хянан шийдвэрлэхэд хүндрэлтэй асуудлууд маш их гарч байна. 

Тухайлбал, Газрын тухай хууль, газар зохион байгуулалтын Ерөнхий төлөвлөгөө, 

тухайн жилийн газар зохион байгуулалтын төлөвлөгөөг зөрчин аймгийн Засаг даргын 

захирамжаар газар эзэмшүүлэх асуудал Засаг дарга солигдох бүрт ихэвчлэн 

тохиолддог. Дээрх хуулийн заалтуудыг зөрчсөн учраас газар эзэмших эрхийн 

гэрчилгээг хүчингүй болгоход шүүх зөвхөн Захиргааны ерөнхий хуулийг барьж 

шийдвэрлэж байгаа нь Газрын тухай хууль болон бусад хууль, дүрэм журам зөрчсөн 

эсэхийг үл хамаарч шийдвэр гаргаж байна. 2017 онд Захиргааны хэргийн шүүхэд 36, 

2018 онд 10 захиргааны хэргийг шат шатны шүүхэд хянан шийдвэрлүүлж, шүүх 

хуралд оролцсон. Тухай бүрт хэрэгтэй холбоотой ГЗБГЗЗГ-т холбогдох тайлбар, 

нотлох баримтыг хүргүүлж байсан ба ирүүлсэн дүгнэлтийг шүүхэд нотлох баримтаар 

гаргахад хүчин төгөлдөр хууль зүйн акт болж чадахгүй байна. Иймд Захиргааны 

Ерөнхий хуулийг сурталчлан таниулах, хэрэглээнд нэвтрүүлэх чиглэлээр ГЗБГЗЗГ-

аас сургалт зохион байгуулж, хууль тогтоомжийн зөв хэрэглээг нутагшуулах нь чухал 

байна. 

 Эрчим хүчний тухай хууль, Хот суурины ус хангамж ариутгах татуургийн тухай 

хуулийн инженерийн шугам сүлжээ нь хамгаалалтын зурвас газартай байна гэсэн 

заалтыг зөрчсөн нийт 347 айл өрх аж ахуй нэгж байна. Дулааны шугам сүлжээний 

хамгаалалтын зурваст орсон 62, цахилгааны шугамын хамгаалалтын зурваст 234, 

цэвэр бохир усны шугамын хамгаалалтын зурваст 51 байршилд зөрчилтэй байна.  

2018 онд аймгийн Засаг даргын 2018 оны 6 сарын 18 ны өдрийн А/233 

захиарамжаар байгуулагдсан ажлын хэсэг нь зөвшөөрөлгүй барилга байгууламж, 

гараж, хашаа, инженерийн шугам сүлжээний хамгаалалтын зурваст баригдсан өмч 

хөрөнгийг албадан буулгах, санал боловсруулах, сонсох ажиллагаа явуулах ажлын 

хэсэгт орж нийт цахилгааны шугамын хамгаалалтын зурваст орсон 55 айл өрх, 

дулааны шугамын хамгаалалтын зурваст орсон 14 обьектод шаардах хуудас тарааж 
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чөлөөлүүлэх арга хэмжээ авсан. Тухайн ажил нь 2019 онд дахин үргэлжлэх тул 

холбогдох судалгааг гаргаж, мэдээллийн сан үүсгээд байна. 

Дархан суманд газрын зөрчилтэй иргэдэд шаардах хуудас тараах ажиллагаа 

 

 

Тус ажлын хүрээнд 2018.05.10-2018.05.11-ны өдрүүдэд зөрчлөө арилгасан 

эсэх талаар аймгийн Захирагчийн ажлын албатай хамтран нийт 19 обьектыг 

хамруулан шалгалт ажлыг зохион байгууллаа.  

Зөрчил арилгасан тухай 
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1.7. Инженер хайгуул, бэлчээр ашиглалтын өөрчлөлтийг фото 

мониторингийн аргаар үнэлэх, мониторингийн цэг байгуулах ажлын 

тайлан, хянан баталгаа 

 Газар зохион байгуулалт, геодези, зураг зүйн газар болон Щвейцарийн 

хөгжлийн агентлагийн "Ногоон-Алт-Малын эрүүл мэнд" төсөл хамтран 21 аймгийн 

ГХБХБГ-ын Инженер хайгуул мониторинг хариуцсан мэргэжилтнүүдэд 2018 оны 6 

дугаар сарын 4-ний өдрөөс 12-ны өдрүүдэд сургалт зохион байгуусан.  

Уг сургалтаар бэлчээр ашиглалтын гэрээний хэрэгжилтийн тогтвортой байдлыг 

хангах үүднээс гэрээг газрын кадастрын мэдээллийн санд оруулж, цахимжсан цогц 

мэдээлэл бүрдүүлж байна. Уг системд сум, багийн Засаг даргын захирамж, тогтоол, 

бэлчээр ашиглах журам бэлчээрийн фото мониторингийн мэдээлэл /мониторингийн 

цэгийн байршил, бэлчээрийн ургамлын бүтэц, ургацын хэмжээ, тухайн бэлчээрийн 

одоогийн төлөв байдал/, Бэлчээр ашиглагчдын хил зааг, улирлын хуваарь, экологийн 

чадавхын зураглал зэрэг мэдээллүүд байна. 

Фотомониторингийн сургалтын үеэр 
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 Бэлчээрийн газрын өөрчлөлтийг  фотомониторингийн аргаар үнэлэх ажлыг 8 

дугаар сарын эхний 10 хоногт хийж, ГЗБГЗЗГ-т тайланг 2018.10.29-ны өдрийн 1036 

албан тоотоор хүргүүлсэн. Мөн Лэнд менежер програмд үр дүнг оруулах ажлыг 

2018.11.25-ны өдөр бүрэн дуусгаж, ГЗБГЗЗГ-т бүрэн оруулсан тухай албан бичгийг 

2018.11.27 өдрийн 1114 тоотоор хүргүүлсэн. 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 Дархан-Уул аймгийн бэлчээрийн экологийн чадавхийг зураглах ажлыг landsat 8 

хиймэл дагуулын 2018.09.14-2018.09.28 өдрийн мэдээг ашиглан хийж, тайлан болон 

мэдээллийн санг ГЗБГЗЗГ-т 2018.12.10-ны өдрийн 1133 тоот албан бичгээр 

хүргүүлсэн. 

 

 

 

 

 

 

 

 



ДАРХАН-УУЛ АЙМГИЙН ГАЗРЫН ХАРИЛЦАА, БАРИЛГА, ХОТ БАЙГУУЛАЛТЫН ГАЗРЫН              2018 

ОНЫ ТАЙЛАН 
 

14 
 

Дархан-Уул аймгийн нутаг дэвсгэрт сонгон шалгаруулалтаар ашигт малтмалын 

хайгуулын тусгай зөвшөөрөл олгох боломжтой талбайнуудыг Монгол Улсын Засгийн 

газрын 2014 оны 239 дугаар тогтоол, 2015 оны 511 дугаар тогтоол , 2017 оны 37 

дугаар тогтоолуудаар нийт 47 нэгж талбарт зарласан байсан. 

 

 Барилга, хот байгуулалтын яамны захиалгаар Инжгеотех ХХК, ШУА-ийн Одон 

орон, геофизикийн хүрээлэнтэй хамтран Дархан сумын газар хөдлөлийн бичил 

мужлалын зургийг хийсэн. Уг бичил мужлалын зургийг ШУА-ийн Одон орон, 

геофизикийн хүрээлэнгийн эрдэмтэн нарийн бичгийн дарга н.Одонбаатар 2018.05.10-

ны өдөр Дархан сумын газар хөдлөлийн бичил мужлалын зургийг аймгийн газар 

хөдлөлтийн гамшгаас урьдчилан сэргийлэх байнгын ажиллагаатай зөвлөлд болон 

аймгийн ГХБХБГ-ын холбогдох мэргэжилтнүүдийг оролцуулан бичил мужлалын 

зургийг танилцуулга мэдээллийг хийж аймгийн ГХБХБГ-т ажлын тайлан болон 

холбогдох зургийг хүлээлгэн өгсөн. 
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1.8. Газар өмчлөлийн мэдээ, тайлан 

 2018.04.30-ны өдөр ГЗБГЗЗГ-аас зохион байгуулсан “Монгол улсад газар 

өмчлүүлсэний үр дүн, цаашдын зорилт” үндэсний форум хэлэлцүүлэгт ГХБХБГ-ын 

дарга болон газар өмчлөл, төлөвлөлт хариуцсан мэргэжилтэн нар оролцлоо.  

Монгол Улсын иргэнд газар өмчлүүлэх тухай хууль 2018.05.01-ны өдөр дуусгавар 

болж байгаатай холбоотойгоор нэмэлт, өөрчлөлт оруулахтай холбоотой санал, 

шаардлагатай судалгаа, мэдээллийг аймгийн хэмжээнд нэгтгэн, 2018 оны 3 дугаар 

сард erdenebaatar@gazar.gov.mn цахим хаягаар  ГЗБГЗЗГ-т хүргүүлсэн. 

 Дархан-Уул аймгийн Стандарт Хэмжилзүйн Хэлтсийн албан хаагчдад 

2018.03.02-ны өдөр Монгол Улсын иргэнд газар өмчлүүлэх тухай хууль, “Дархан-Уул 

аймагт 2018 онд иргэнд өмчлүүлэх газрын хэмжээ, байршил” газар өмчлөх эрхийн 

талаар сургалт мэдээлэл хийж, хэлтсийн ажилтнуудтай харилцан салбарын 

мэдээлэл солилцлоо. 

  

 

 Монгол Улсын Засгийн газрын 2018 оны 05 дугаар сарын 16-ны өдрийн 130 

дугаар тогтоол,  аймгийн ИТХ-ын Тэргүүлэгчдийн 2018 оны 02 дугаар сарын 01-ны 

өдрийн 06 дугаар тогтоолоор Дархан-Уул аймгийн хэмжээнд  иргэнд 2018 онд 

өмчлүүлэх газрын нийт хэмжээ, байршил, зориулалтыг баталсан.  

“Иргэнд 2018 онд өмчлүүлэх газрын нийт хэмжээ, байршил, зориулалтыг батлах 

тухай” Монгол Улсын Засгийн газрын 130 дугаар тогтоолын хэрэгжилтийг гаргаж, 

2019 онд иргэнд өмчлүүлэх газрын хэмжээ, байршил, зориулалтын талаарх саналыг 

2018 оны 12 дугаар сарын 05-ны өдөр ГЗБГЗЗГ-т хүргүүлсэн.  

mailto:erdenebaatar@gazar.gov.mn
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 2018 онд аймгийн хэмжээнд 216,18 га 944 иргэнд өмчлүүлэхээр баталсан ба 

үүнээс  хуучин суурьшлын бүсэд 196,56 га, шинээр 19,62 га газрыг  өмчлүүлэхээр 

батлуулсан байна.  

- Дархан суманд 230 иргэнд 17,9 га газар, 43,45%, 

- Шарын гол суманд 81 иргэнд 4,26 га газар, 91% 

- Хонгор суманд 87 иргэнд 15,6 га газар, 39,6%, 

- Орхон суманд 147 иргэнд 13,9 га газар 100% 

Аймгийн хэмжээнд нийт 545 иргэнд 51.66 га газрыг өмчлүүлсэн. 

 2019 оны тухайн жилийн Газар зохион байгуулалтын төлөвлөгөөг 

боловсруулах ажлыг 2018 оны 8 дугаар сараас эхлэж, санал авах ажлыг эхлүүлсэн. 

Төрийн захирагааны болон мэргэжлийн байгууллагууд санал авах тухай албан 

тоотыг мэргэжлийн байгууллагуудад хүргүүлж одоогийн байдлаар Дархан суманд 21 

иргэн, 18 ААН, байгууллагаас холбогдох санал ирээд байна. Шарын гол суманд 47 

иргэн, хуулийн этгээдээс , Хонгор суманд 21 иргэн, хуулийн этгээдээс, Орхон суманд 

42 иргэн хуулийн этгээдээс санал ирсэн байна. 

1.9. Газрын төлбөр, татварын мэдээ, тайлан 

 2018 онд газрын төлбөрийн орлогоос 742,7 сая төгрөгийг орон нутгийн төсөвт 

төвлөрүүлэх төлөвлөгөөтэй ажиллаж байна. 2018.12.10-ны өдрийн байдлаар 600 сая 

төгрөгийг төвлөрүүлж гүйцэтгэл 81.0 хувьтай явж байна.  

Газрын төлбөрийн орлого, гүйцэтгэл сум тус бүрээр 2018.11.30-ны өдрийг дуустал 

хугацаанд: 

Сумдын газрын төлбөрийн орлогын гүйцэтгэл 
НИЙТ 

Төлөвлөгөө 
/Жилээр/ 

Шарын гол Хонгор Орхон Дархан 

52,533,062.46 240,221,972.98 48,500,160.00 451,444,804.56 792,700,000.00 

1-3 сар 
орлого 

11,014,348.00 21,830,967.00 113,401,387.75 113,401,387.75 156,058,274.75 

4 сар орлого 1,989,806.00 14,153,431.02 8,960,001.00 45,965,754.97 71,068,992.99 

5 сар орлого 2,920,832.60 46,505,411.00 9,728,670.00 50,315,381.52 109,470,295.12 

6-8 сар 
орлого 

2,382,827.00 28,457,355.50 2,657,252.00 94,437,294.89 127,934,729.39 

9 сар орлого 8,002,245.30 12,341,802.00 97,000.00 22,695,156.75 43,136,204.05 

10 сар 
орлого 

3,344,018.99 12,855,272.00 858,100.00 31,802,045.00 48,859,435.99 

11 сар 
орлого 

33,360.00 1,882,173.00 1,650,696.00 28,761,432.50 32,327,661.50 

Нийт 29,687,437.89 138,026,411.52 33,763,291.00 387,378,453.38 588,855,593.79 

ХУВЬ 56.5 57.5 69.6 85.8 74.3 
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Газрын төлбөрийг төвлөрүүлэх ажлын хүрээнд дараах ажлуудыг хийж 

гүйцэтгэлээ. Үүнд:                                            

1. Аймгийн Засаг даргын 2018 оны 1-04/02 дугаар албан даалгавар боловсруулж 

батлуулсан ба хэрэгжилтийг 2019.01.10-ний дотор гаргаж Засаг даргад танилцуулна.                      

 2. Аймгийн Татварын хэлтэс, сумын Засаг дарга, газрын даамал нарыг оролцуулж 

Зөвлөгөөн зохион байгуулсан.                                               

3. “Мобиком корпораци” ХХК-тай хамтран аймгийн хэмжээнд газар эзэмшиж, ашиглаж 

байгаа нийт 4232 хэрэглэгчдэд 2018 оны газрын төлбөрөө төлөх масс мессежийг 

мобайл сурталчилгааны үйлчилгээгээр дамжуулан 2018.06.08-ны өдөр явууллаа.  

4. Лэнд менежер програм хангамж ашиглаж 479 иргэн, аж ахуйн нэгж байгууллагын 

газрын төлбөрийг шивж, тооцоо нийлсэн акт үйлдсэн байна.  

5. Монгол Улсын Засгийн газрын 2018 оны 182 дугаар тогоолоор газрын суурь үнэ, 

үнэлгээний бүсчлэл шинэчлэн батлагдсаны дагуу Дархан сумын ИТХ-ын 2018.11.12-

ний өдрийн 08/01 дүгээр тогтоолоор Дархан сумын нутаг дэвсгэрт мөрдөгдөх 1.м.кв 

газрын төлбөрийн хэмжээг батлууллаа. 

6. Аргачилсан зааварт 2018.08.29-ний өдрийн 819 тоот албан бичгээр саналыг 

хүргүүлсэн. Мөн Газар зохион байгуулалт, геодези, зураг зүйн газарт 2018.11.05-

2018.11.07-ний өдрийг дуустал газрын үнэлгээ, төлбөр, татварын сургалтад 

хамрагдаж санал өгсөн. ГЗБГЗЗГ-ын даргын 2018.11.28-ний өдрийн А/187 дугаар 

тушаалаар “Газрын төлбөр ногдуулах аргачилсан заавар” шинэчлэн батлагдсан. 

Газрын төлбөрийг барагдуулах ажлын талаар авч хэрэгжүүлсэн ажил: 

 Дархан-Уул аймгийн Засаг даргын 2018 оны 1-04/02 дугаар албан даалгавар 

боловсруулж батлуулан, хэрэгжилтийг хангаж 2018 онд газрын төлбөрийн орлогоос 

792.7 сая төгрөгийг төвлөрүүлэх, 2014-2017 онуудын дутуу төлөлт 535.6 сая 

төгрөгийг ГТМ-04 тайланд үнэн зөв тайлагнасан эсэхийг нягтлан шалгах, төлбөрийн 

зөрүүг арилгах, аймгийн Татварын хэлтэстэй “Нэг” мэдээллийн сантай болох 

зорилгоор 2018.03.27-ны өдөр уулзалт зохион байгуулж, хамтран ажиллах ажлын 

хэсгийг Татварын алба, сумдын газрын даамлуудын хамтарсан бүрэлдэхүүнтэй 

байгуулсан.  Тус ажлаар сумын газрын даамал, сумын Татварын улсын байцаагч нар 

сар бүрийн 05-ны өдрийн дотор албан даалгаврын хэрэгжилтийг заалт бүрээр 

хэрэгжүүлэн ажлын тайланг бичиж баталгаажуулан аймгийн ГХБХБГ-т ирүүлэхээр 

тогтсон. 
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 Мөн аймгийн Засаг даргын албан даалгаврыг хэрэгжүүлж ажиллахыг сумын 

Засаг дарга, газрын даамал нарт 2018.03.22-ны өдрийн 213 тоотоор хүргүүлж, 

хамтран ажиллах тухай 2018.04.10-ны өдрийн 280 тоот албан бичгийг аймгийн 

Татварын хэлтэст тус тус хүргүүлсэн. 

 Ажлын төлөвлөгөөний дагуу аймгийн хэмжээний  газар эзэмшигч, ашиглагч 

иргэн, аж ахуйн нэгж байгууллагад 2018 оны газрын төлбөрөө төлж, гэрээг дүгнүүлэх 

мэдээллийг мессежээр хүргэх зорилгоор “Мобиком корпораци” ХХК-тай хамтран 

мобайл сурталчилгааны үйлчилгээг 4232 хэрэглэгчдэд 2018.06.08-ны өдрийн 16:00 

цагт явуулсан.  

 Монгол Улсын Засгийн газрын 2018 оны 182-р тогтоолоор газрын суурь үнэ, 

бүсчлэл, үнэлгээний тойрог шинэчлэн батлагдсан. Тус тогтоолын хэрэгжилтийг 

хангаж Дархан сум /2018.11.12 №08/01/, Орхон сум /2018.11.12 №15/02/-ын газрын 

төлбөрийн хэмжээг сумын ИТХ-ын хурлаар шинэчлэн батлуулсан. Хонгор, Шарын гол 

сумын хувьд 12-р сард багтаан шинэчлүүлэх төлөвлөгөөтэй байна. 

1.10. Геодези зураг зүй, Кадастрын чиглэлээр: 

1.10.1. Геодезийн цэг тэмдэгтийн хадгалалт хамгаалалт, нөхөн сэргээх, 

тооллого хийх ажлын хүрээнд 

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

хүлээлгэж өгсөн нийт 147 цэг тэмдэгтийн бүртгэл байдаг. Дархан сумын төв болон 

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

цэг тэмдэгтүүд нь байршлын хувьд төвөөс алслагдсан газар байрлалтай байгаа 

бөгөөд хүмүүсийн буруутай үйл ажиллагаанаас үүдэлтэй ухаж гаргасан, толгойн 

хэсгийг хагалсан зэрэг шалтгаанаар цаашид ашиглах боломжгүй болсон байна.  Цэг 

тэмдэгтийг гэмтээж устгасан иргэн аж ахуйн нэгж тодорхой бус байгаа тул  нөхөн 

сэргээхэд гарах зардалыг төлүүлэх боломжгүй байгаа. Иймд МХГ-ын геодези зураг 

зүйн улсын байцаагчтай хамтран цэг тэмдэгтийг сэргээн босгох зардлыг 2019 оны 

орон нутгийн төсөвт тусгуулах саналыг Дархан сумын Засаг даргад хүргүүлээд 

байна.  Орхон, Шарын гол сумдад устсан цэг тэмдэгт байхгүй байна. 

 Дархан-Уул аймагт 2018 онд орон нутгийн хөрөнгө оруулалтаар шинээр зам 

тавих,  барилга байгууламж барих ажил нилээд хийгдсэн бөгөөд тухайн газарт 

геодезийн цэг тэмдэгт байрлаж байгаа эсхэд байнгын хяналт тавьж ажиллаж ирлээ. 

Өмнөд үйлдвэрийн районд “Тахько” ХХК-д олгогдсон газарт геодезийн байнгын цэг 
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тэмдэгт ГЦТ-57 байрлаж байгаа бөгөөд тухайн газарт зам талбай хийх барилга 

байгууламж барих тохиолдолд тухайн цэг тэмдэгтийг хөдөлгөх нүүлгэн шилжүүлэх 

зөвшөөрөл авах, сэргээн босгох зардлыг гаргах тухай албан бичгийг №1045 тоотоор 

хүргүүлсэн. /2018.10.29 /  

“МОН-3244/3245” төслийн хүрээнд хийгдэж байгаа бохирын шугамын трассд 

орсон 13-р баг АШУИС-ийн хойно байрлах геодезийн цэг тэмдэгт / №5904 /-ийг зөөж 

шилжүүлэх хүсэлт гаргасаны дагуу зөөж шилжүүлэх зардлын тооцоог шилжүүлэх 

байршлын зургийн хамт ХОХБТХ-т хүргүүлсэн.     

  “Геодези, зураг зүйн тухай” хуулийн 5 дугаар зүйлийн 5.8.2-т .... геодезийн 

байнгын цэг, тэмдэгтийн хадгалалт, хамгаалалтанд хяналт тавьж жил бүр тооллого 

явуулж үр дүнг дараа жилийн 2 дугаар сарын 1-ний өдрийн дотор геодези, зураг зүйн 

асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны байгууллагад мэдээлэх; гэж заасан байдаг. 

Үүний дагуу Орхон, Шарын гол, Хонгор сумын нутаг дэвсгэрт байрлах геодезийн 

байнгын цэг тэмдэгтийн тооллогыг хийж үр дүнг 11 дүгээр сарын 01-ний дотор 

ГХБХБГ-т ирүүлэх тухай 991, 992, 993 тоот албан бичгүүдийг сумдад хүргүүлсэн.   

- Дархан сумын нутаг дэвсгэрт байрлах 62 цэг тэмдэгтийн судалгаа хийсэн. 

Үүнээс Дархан сумын 8-р баг Манхан толгойд байрлах геодезийн цэг тэмдэгт 

5043 устсан байна.   

- Орхон сум өөрийн нутаг дэвсгэрт байрлах геодезийн 11 цэг тэмдэгтийн 

тооллого судалгаа хийсэн ажлын тайлангаа 2018 оны 11 сарын 01-ны өдрийн 

329 тоот албан бичгээр ирүүлээд байна.  

- Шарын гол сум өөрийн нутаг дэвсгэрт байрлах геодезийн 5 цэг тэмдэгтийн 

тооллого судалгаа хийсэн ажлын тайлангаа 2018 оны 11 сарын 20-ны өдрийн 

01/614 тоот албан бичгээр ирүүлээд байна. 

- Хонгор сум цэг тэмдэгтийн тооллого хийсэн материалаа ирүүлээгүй байна. 

 Монгол Улсын засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн хилийн цэсийн эргэлтийн 

цэгийг солбицолжуулах, баталгаажуулах ГХБГЗЗГ-2011/02 ажлын гүйцэтгэгчийг 

сонгон шалгаруулах тендерт “ГЛОБУС” ХХК шалгарч Дархан-Уул аймгийн хилийн 

цэсийн эргэлтийн цэгийг солбицолжуулах, баталгаажуулах ажлыг хийж гүйцэтгэсэн. 

“ГЛОБУС” ХХК нь хилийн цэсийн эргэлтийн цэгийг солбицолжуулж, баталгаажуулсан 

ажлын материалаа 2012 онд ГХБХБГ-т Хонгор сумын “Хонгорын даваа“-ны  хилийн 

цэсийн эргэлтийн цэгийг буруу тогтоосон гэсэн үндэслэлээр Хонгор сумын ажлыг 
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тухайн үед хүлээн авахаас татгалзсан. Тус маргаан шийдэгдэхгүй явсаар 2018 он 

хүрсэн бөгөөд энэ хугацаанд уг асуудлын хүрээнд доорх ажлуудыг хийж ирлээ.  

- 2013, 2015 онуудад газар дээр нь очиж тодоруулалт хийсэн. /ГЗБГЗЗГ, Дархан-

Уул аймгийн ГХБХБГ, Сэлэнгэ аймгийн ГХБХБГ оролцсон ажлын хэсэг/ 

- Дархан-Уул аймгийн ИТХ-ын тэргүүлэгчдийн хурлаар оруулсан. /2015.05.27-ны 

№41 тогтоол/ 

- Дархан-Уул аймгийн Засаг даргын зөвлөлийн хурлаар хэлэлцүүлсэн. /2015, 

2016 он/ 

- “Аймаг, нийслэл, сум, дүүргийн хилийн цэсийн зургийг батлах тухай” УИХ-ын 

тогтооллын төсөлд оруулах саналыг бичиж аймгийн ИТХ-д хүргүүлсэн. 

- ГЗБГЗЗГ-т “Хонгорын даваа”-ны шийдвэрлэлтийн талаар тайлбар хүссэн 

албан бичиг явуулсан. /2018.09.26-ны 936 тоотоор/ 

- Хонгор сумын ИТХ-ын тэргүүлэгчдийн хуралд “Хонгорын даваа”-ны асуудлаар 

тайлбар хийсэн. 

- ГЗБГЗЗГ-аас “Хонгорын даваа”-ны маргаантай асуудлыг шийдвэрлэсэн тухай 

2018.05.30-ны №1/956, 2018.10.15-ны №1/1951 тоот албан бичиг ирүүлсэн. 

Монгол улсын Ерөнхий сайдын 2018 оны 05 сарын 03-ны өдрийн 89 дүгээр 

захирамжаар байгуулагдсан ажлын хэсэг 2018 оны 05 сарын 24 хуралдаж, “Дархан-

Уул аймгийн Хонгор сум, Сэлэнгэ аймгийн Ерөө сумтай хиллэх “Хонгорын даваа” 

эргэлтийн цэгийг одоо хийлийн цэс мөрдөгдөж байгаа газар зүйн хувьд “даваа”-н 

дээр байрлалтай байгаа эргэлтийн цэг /49 29 00.5, 106 40 42.8 /-ээр мөрдөх”-өөр 

шийдвэрлэгдсэн байна.   

 Орон нутагт геодезийн хэмжил зураглалд ашиглаж байгаа багаж, тоног 

төхөөрөмж нь  баталгаажуулагдсан эсэхэд хяналт тавихад: 

- Тусгай зөвшөөрлийн хугацаа -“ Ёлт сүрвэй” ХХК 2016.07.20 өдөр 3 жилийн 

хугацаатай авсан. Дуусах хугацаа 2019.07.20.  

Багаж баталгаажуулалт: 2017.12.16  

- “Гео од” ХХК 2018.08.05 өдөр 3 жилийн хугацаатай авсан. Дуусах хугацаа 

2018.08.05.   Багаж баталгаажуулалт:  2017.12.06 

- “Гео глоб мэп” ХХК 2018.05.22 өдөр 3 жилийн хугацаатай авсан. Дуусах 

хугацаа  2021. 05.22 Багаж баталгаажуулалт 2018.05.02, 2018.09.25 
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1.10.2. Нэгж талбарт хяналтын хэмжилт хийх ажлыг хууль тогтоомжийн 

дагуу зохион байгуулах ажлын хүрээнд 

 Газрын харилцаа геодези, зураг зүйн газрын даргын 2013 оны 09 дүгээр сарын 

16-ны өдрийн А/249 тоот тушаалаар газрын кадастрын үйл ажиллагаа эрхлэх аж 

ахуйн нэгж, байгууллагуудын газрын кадастрын хэмжилт, зураглал хийх ажилд 

байнгын хяналт тавих, магадлан хэмжилтийг хууль тогтоомжийн дагуу хийж 

гүйцэтгэхийг аймгуудын ГХБХБГ үүрэг болгосны дагуу 11 иргэн, 3 аж ахуйн нэгжийн 

эзэмшил, өмчлөлийн газарт кадастрын хэмжилтийг хийлээ.  

 Мөн аймгийн Засаг даргын 2018.03.28 А1/120 тоот захирамжийн хүрээнд газар 

тариалангийн салбарт үйл ажиллагаа эрхлэж байгаа аж ахуйн нэгж, иргэдийн 

тариалангийн газраа зохих журам, зориулалтын дагуу ашиглаж, эзэмшиж байгаа 

эсэхэд хяналт хийж тоолого явуулах ажлын хэсгийг байгуулсан. Тус ажлын хүрээнд 

суурин тодруулалт судалгааны ажлыг 4-5 сард хийж, 2018 оны 06 сарын 11-ны 

өдрөөс эхлэн тариалангийн газрын тооллогыг газар дээр хэмжилт тодруулалтын 

ажлыг Хонгор, Шарын гол, Орхон сумдад хийж гүйцэтгэлээ. Тооллогоор 2018 онд 

иргэн аж ахуйн нэгжийн тариалангийн талбай 118, төмс хүнсний ногооны талбай 88 

нэгж талбарт хяналтын хэмжилтийг зохион байгууллаа. 
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1.10.3. GNSS байнгын ажиглалтын станцын хэвийн үйл ажиллагааг ханган 

ажиллах хүрээнд 

 GNSS-ийн байнгын ажиллагаатай станц дээр 10 удаа очиж бүрэн бүтэн 

байдал, хэвийн ажиллах ажиллагаанд хяналт тавин ажиллаж ирлээ. GNSS-ийн 

байнгын ажиллагаатай станцыг анх “МХС” ХК-ны шилэн кабельтай, Жи мойбалын 

Np-10 Routerтэй  холбон ажилласан боловч интернет байнгын тасалдалтай байсан 

учир ГЗБГЗЗГ-аас гэр интернетийг авч холбох саналын дагуу холболт хийн 

ажилласан. 2018 оны 10 дугаар сарын 30-аас гэр гэр интернетийн төхөөрөмж 

ажиллах байгаа тухай ГЗЗХ-ийн мэргэжилтэн Эрболдын өгсөн мэдээллийн  дагуу 

мэргэжилтэн Ч.Анхбаярын хамт байнгын ажиллагаатай станц дээр очиж шалгалт 

хийсэн. ГЗБГЗЗГ-ын мэргэжилтэн Ууганбаяртай холбогдон гэр интернетийн 

төхөөрөмжийг салган авч засварлах ажлыг хийж гүйцэтгэн 2018 оны 11 сарын 15 нд 

буцаан холбож одоо хэвийн ажиллаж байна.        

     

1.10.4. Газар зүйн нэрийг зөв бичих, нэрлэх, хэрэглэх чиглэлээр 

танилцуулга сурталчилгааны ажил зохион байгуулах ажлын хүрээнд 

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

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

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

хийж мэдээллийн санд бүртгэсэн /1182 нэр/. ГЗБГЗЗГ-аас аймгийн Засаг даргад 

2017.12.07-ны 1/2323 тоотоор “Нутаг дэвсгэртээ хамаарах газар зүйн нэрийн 

хэрэглээнд хяналт тавих, шинэ нэрийн талаар санал дэвшүүлэх, олон нийтэд 

таниулах сурталчилах” ажлыг орон нутагтаа зохион байгуулах хамтран ажиллах 

тухай албан бичгийг ирүүлсэн байдаг. Чиглэлийн дагуу хамтран ажиллах ажлын 

төлөвлөгөө, ажлыг зохион байгуулах төсвийг гарган 2018.01.16-ны өдөр 34 тоот 

албан бичгээр аймгийн ЗДТГ-ын ХОХБТХ-т хүргүүлсэн боловч шийдэгдээгүй. 

Өнөөдрийн байдлаар 2018 оны 12-р сарын ИТХ-ын хуралдаанаар 2019 оны төсөвт 

тусгуулахаар аймгийн ЗДТГ-ын ХОХБТХ-т хүргүүлсэн байна.   

 2018.02.26-ны өдөр Монгол Улсын Харилцаа холбооны зохицуулах хорооны 

Шуудангийн зохицуулалтын газартай хамтран “Шуудангийн нэгдсэн кодын талаарх” 

танилцуулга, мэдээллийг Дархан сумын багийн засаг дарга нар болон холбогдох 

төрийн байгууллагуудын мэргэжилтнүүдийг хамруулан зохион байгууллаа.  
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 Монгол улсын Засгийн газрын 2013 оны 280 дугаар тогтоолоор батлагдсан 

“Гудамж, талбай, үл хөдлөх хөрөнгийг хаягжуулах журам”-ын 5.1-д Байр зүйн зураг, 

кадастрын асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны байгууллага нь энэхүү журмын гурав 

/хаягийн төслийн зураг хийх/, дөрөвдүгээр /хаягийн нэр дугаар олгох/ зүйлийг 

баримтлан хийж гүйцэтгэсэн хаягийн төслийн зургийг, хаягжуулах үйл ажиллагааны 

төсвийн хамт тухайн шатны Засаг даргаар уламжлан ИТХ-аар хэлэлцүүлж 

баталгаажуулна гэж заасны дагуу хаягийн төслийн зургийг баталгаажуулах ажлыг 

хийж гүйцэтгэх тухай албан бичгийг Дархан, Хонгор, Орхон, Шарын гол сумдад 

хүргүүллээ. 

- Орхон сум хаягийн төслийн зургаа Орхон сумын ИТХ-ын төлөөлөгчдөд 

танилцуулан 2018.09.10-ны өдөр ИТХ-ын Тэргүүлэгчдийн хуралдаанаар 

хэлэлцүүлж 25   дугаар тогтоол гаргаж баталгаажуулсан. 

- 2018.09.28-ны өдөр Дархан сумын ИТХ-ын 7 дахь удаагийн сонгуулийн ээлжит 

бус 7 дугаар хуралдаанаар Дархан сумын хаягийн төслийн зургийг хэлэлцэн 

7/02 дугаар  тогтоол гарган батлуулсан.  

 Сумдын хаягийн зураг болон мэдээллийн санд орхигдсон обьектын судалгааг 

гаргах ажлыг хийж гүйцэтгэлээ. Хонгор сумын нутаг дэвсгэрт хаягийн зурагт 

орхигдсон Улаанбаатар-Дарханы зам дагуу Цайдамд байрлах хоолны газар, ШТС, 

айл өрхүүд зэрэг 5 нэгж талбар, Орхон сумын Бүрэн толгойд 3 нэгж талбар, Шарын 

гол сумд 6 нэгж талбар, зарим нэг гудамжны нэр буруу бичигдсэн байсныг хаягийн 

зургийн мэдээллийн санд оруулсан. 

 ГЗБГЗЗГ-аас ирсэн зөвлөмжийн дагуу газар эзэмших, ашиглах эрх 

шилжүүлсэн, гэрээ гэрчилгээ шинэчлэх  тохиолдолд шинэ хаяг дугаар олгох зарчмыг 
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баримтлан ажиллаж байна. Дархан сумын ИТХ-ын Тэргүүлэгчдийн хуралд 6-н удаа 

оролцож шинээр үл хөдлөх хөрөнгийн хаяг дугаар авах хүсэлт ирүүлсэн 25-н иргэн, 

аж ахуй нэгж байгууллагын материалыг танилцуулж шинэчилсэн хаягийн зургийн 

дагуу хаяг дугаар олгож тогтоол гаргуулсан. 

 Газар зүйн албан ѐсны нэрийн тухай иргэд олон нийтийг мэдээллээр хангах, 

газар зүйн нэрийг зөв бичих, хэрэглэх, хамгаалах ажлын хүрээнд ГЗБГЗЗГ-аас 

ирүүлсэн газар зүйн нэрийн тухай 20 минутын дүрс бичлэгийг орон нутгийн 

телевизүүдэд өгч нэвтрүүлэх, байгууллагын мэдээлэл сурталчилгааны дэлгэцээр 

байнга гаргах, нэрийн зургийг хэвлэж аж ахуй нэгж байгууллагуудад тараах, иргэдээс 

санал авах, самбарт байршуулах зэрэг ажлуудыг зохион байгуулан ажилласан. 

 

1.10.5. Кадастрын зургаар иргэдэд үйлчлэх 

 Газрын кадастрын мэдээллийн санд  Дархан сум-961, Хонгор-429, 

Шарын гол-80, Орхон-418 нийт 1888 нэгж талбарыг мэдээллийн санд бүртгэж, 

Дархан-1012, Хонгор-465, Шарын гол-197, Орхон-476 нийт 2150 иргэн, аж ахуйн нэгж 

байгууллагад газрын кадастрын зургаар үйлчилсэн байна. Мөн 2018.05.17-нд Хонгор 

суманд нээлттэй хаалганы өдөрлөгт оролцож 20 гаруй иргэнд, 2018.05.23-нд Дархан-

50 цогцолборт зохион байгуулсан нээлттэй хаалганы өдөрлөгөөр 50 гаруй иргэнд, 

2018.10.08-нд Орхон суманд зохион байгуулсан нээлттэй хаалганы өдөрлөгөөр 30 

гаруй иргэнд, 2018.10.01-нд Шарын гол суманд зохион байгуулсан Нээлттэй 

хаалганы өдөрлөгөөр 20 гаруй иргэнд тус тус кадастрын зураг үйлдэж, зөвлөгөө өгч 

ажиллалаа. 

 

1.10.6. Кадастрын чиглэлээр хийсэн тусгай ажил 

Дархан-Уул аймгийн ИТХ-ын төлөөлөгчдийн хурлын 2018-02-28-ны өдрийн 

10/02 дугаар тогтоолын дагуу Шарын гол, Хонгор сумдын нутаг дэвсгэрт 18,04 га 

газрыг бичил уурхайн зориулалтаар орон нутгийн тусгай хэрэгцээнд авсан. 
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Дархан-Уул аймгийн БОАЖГ, Цагдаагийн газар, Хараа-Ерөө сав газрын 

захиргаа болон холбогдох байгууллагуудын хамтаран аймгийн нутаг дэвсгэрт хууль 

бусаар ашигт малтмал олборлож, эргүүлэн дарж булсан болон бусад тохиолдолд 

илэрсэн зөрчилтэй 14,4 га газруудад кадастрын зураглал үйлдэж талбайн хэмжээг 

тодорхойлж холбогдох байгууллагад нь хүргүүлэв. 

  Ашигт малтмалын олборлолтонд өртсөн газар 
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ХОЁР. БАРИЛГА, ХОТ БАЙГУУЛАЛТЫН ЧИГЛЭЛЭЭР 

2.1. Барилга, хот байгуулалтын талаар 

 ГХБХБГ нь Хот байгуулалтын Ерөнхий төлөвлөгөөг хэрэгжүүлэхтэй холбоотой 

19 асуудлыг аймгийн ЗД-ын 2017-2020 оны үйл ажиллагааны хөтөлбөрт тусгуулсан 

бөгөөд түүнийг хэрэгжүүлэх асуудлыг үйл ажиллагааны төлөвлөгөөнд тусган 

ажиллаж байна.  

Хотын хөгжлийн ерөнхий төлөвлөгөө болон хэсэгчилсэн ерөнхий 

төлөвлөгөөний хэрэгжилтийг хангуулах зорилгоор газар зүйн мэдээллийн системийн 

ArcGIS программ дээр ерөнхий төлөвлөгөөний жижүүрийн хөтлөлтийг хөтлөх, 

аймгийн ГХБХБГ болон Ерөнхий архитекторын ажлын уялдааг хангаж ажиллах тал 

дээр онцгой анхааран ажилласан болно.  Үүнд: 

- Дархан сумын 14, 7, 30-р хорооллын хэсэгчилсэн ерөнхий төлөвлөгөөний ажлын 

даалгавар боловсруулж гүйцэтгэгчид хүлээлгэн өгсөн.  

- Орхон Хонгор сумын төвийн хөгжлийн ерөнхий төлөвлөгөөг шинэчлэх талаар 

тухайн сумуудтай хамтран төсөвт тусгуулахаар ажиллаж байна. 

- Ерөнхий төлөвлөгөөний зөрчилтэй холбоотой орчны тохижилыг дутуу хийсэн 

байгууллагуудад шаардлага хүргүүлсэн. 

- Шинээр барихаар төлөвлөж буй 129 барилга байгууламжийн архитектур 

төлөвлөлтийн даалгаварыг боловсруулж өгсөн. 

- Газрын байршилт тогтоох 244 зургийг гүйцэтгэж ИШС-ний байгууллагуудаар 

зөвшилцүүлсэн байна.  

- Мөн шинээр баригдах барилгын эх загвар зураг, ерөнхий төлөвлөгөөний 21 

зургийг хянан шалгаж аймгийн ерөнхий архитекторт танилцуулсан байна.     

2.1.1. Дахин төлөвлөлт 

 Аймгийн Засаг даргын 2017-2020 оны хооронд хэрэгжүүлэх үйл ажиллагааны 

хөтөлбөрт Дархан хотын хөгжлийн ерөнхий төлөвлөгөөг шинэчлэх, дахин төлөвлөх 

тухай  асуудлыг тусгасан. Энэхүү ажлын хүрээнд ашиглалтын шаардлага хангахгүй 

байгаа нь МХГазрын улсын байцаагчийн дүгнэлтээр тогтоогдсон Дархан сумын 4-р 

багт байрлах 2, 3, 4, 5 дугаар байр, 5-р багт байрлах “Агромаш” ХХК-ний замын эсрэг 

талд байрлалтай 2 давхар модон бүтээцтэй тус бүр 8 айлын 7 брак байр, 6 дугаар 

багт байрлах 1960-1969 онуудад баригдсан хойд чиглэлийн авто зам дагуу 
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байрлалтай 2 давхар тус бүр 8 айлтай, 8 брак байр, нийт 19 ширхэг брак байруудыг 

сонгосон. Тус ажлын хүрээнд: 

- Дахин төлөвлөлтийн ажлыг 2020 он хүртэл үе шаттайгаар хийж хэрэгжүүлэх 

бөгөөд эхний ээлжийн төсөлд хамрагдах 6-р багийн 61, 62, 63-р брак байрыг 

дахин төлөвлөхөөр ажиллаж байна. Энэхүү ажлын хүрээнд төсөл хэрэгжүүлэх 

төлөвлөгөөг танилцуулж, нийт сууц өмчлөгчдийн 23 өрх буюу 95,8%-ын 

зөвшөөрсөн санал авлаа.         

- Ашиглалтын шаардлага хангахгүй болсон орон сууцны барилгыг дахин төлөвлөн 

барилгажуулах нийт Дархан сумын 4, 5, 6-р багийн 19 барилгад ИТХ-н 

Тэргүүлэгчдийн 2017 оны 98 дугаар тогтоол гарсан. Үүнээс эхний ээлжийн төсөлд 

хамрагдах 6-р багийн 61, 62, 63-р байруудад ашиглалтын шаардлага хангахгүй 

орон сууцны барилгыг ажиглахыг хориглох тухай аймгийн засаг даргын захирамж 

гарсаны үндсэн дээр захирамжийг иргэдэд танилцууллаа. 

- Эхний ээлжинд дахин төлөвлөлтөд хамрагдах 61, 62, 63-р байрны талаар 

“Ашиглалтын шаардлага хангахгүй болсон барилгыг буулгах, дахин төлөвлөн 

барилгажуулах тухай”  аймгийн ИТХ-н Тэргүүлэгчдийн 114-р тогтоол гаргууллаа. 

- Дахин төлөвлөлтийн ажлын  зураг төслийн гүйцэтгэгчээр “Хангайн нар” ХХК  

шалгаран ажиллаж байна.  

- Мөн Дархан сумын 6-р багийн 61, 62, 63-р орон сууцны байруудыг дахин 

төлөвлөлтөнд хамруулах ажлыг хариуцан зохион байгуулах ажлын хэсгийн 

ахлагчаар томилогдон төлөвлөгөө гарган ажиллаж байна.  

Ашиглалтын шаардлага хангахгүй нийтийн зориулалттай орон сууцыг буулган 

дахин төлөвлөн барилгажуулах үйл ажиллагааг зохион байгуулах, хяналт тавих 

ажлын хэсгийг 2017 оны А/476 тот захирамжаар баталсан. 
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Дахин төлөвлөлт хамрагдсан барилга болон дахин төлөвлөлтийн хүрээнд баригдаж буй 

барилга 

 Аймгийн Засаг даргын 2017-2020 он хүртэлх үйл ажиллагааны хөтөлбөрт 

Миний Монгол цэцэрлэгт хүрээлэнг засаж шинэчлэх тухай заалтыг оруулж чадсан ба 

энэхүү төслийн зураг төслийн Дархан-Уул аймгийн НинжБар ХХК хийж гүйцэтгэн 

хүлээлгэн өглөө. Энэхүү төслийн төсөвт өртөг нь 6 орчим тэрбум төгрөг бөгөөд  2018 

оны орон нутгийн төсөвт тус төслийн тохижилтын ажилд 1.8 тэрбум төгрөгийг 

тусгасан. Мөн төслийн 3.4 тэрбум төгрөгийн төсөвтэй аттракцион тоглоомуудыг 

БНХАУ-н Ухай хотын удирдлагууд Дархан-Уул аймагт хийсэн айлчилалынхаа үед 

шийдвэрлэхээ илэрхийлсэн даалгаварыг шинэчлэхэд ГЗБГЗЗГ-тай хамтран 

ажилласан. 

 

 

 

 

 

       

 

 

 Дархан-Уул аймгийн Дархан хотыг “Загвар хот” болгон хөгжүүлэх хөтөлбөр 

боловсруулах ажлын хэсэг Монгол улсын Ерөнхий сайдын 2012 оны 32 дугаар 

захирамжаар байгуулагдсан. Дархан хотын хөгжлийн ерөнхий төлөвлөгөөг 

боловсруулах ажилд 2013 онд улсын төсвөөс 800,0 сая төгрөг төсөвлөсөн. Тус 
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ажилд Арт констракшн ХХК шалгарч ажлыг эхлүүлсэн боловч орон нутагт хийсэн 

судалгаа хангалтгүй, иргэдээс ерөнхий төлөвлөгөөнд тусгах санал авах ажиллагааг 

зохион байгуулаагүй, ажил гүйцэтгэсэн ямар нэгэн тайлан байхгүй зэрэг ажил 

гүйцэтгэх гэрээг удаа дараа ноцтой зөрчсөн тул ажил гүйцэтгэх гэрээ цуцлагдсан. 

2014 онд БХБЯ-д хүсэлт гаргаж Нийслэлийн ХААГ-с ажлыг дахин зарласан  боловч 

Арт Констракшн ХХК шүүхэд нэхэмжлэл гаргасантай холбогдуулан худалдан авах 

ажиллагааг түдгэлзүүлсэн болно. 2016 оны 12 дугаар сарын 13-нд Арт констракшн 

ХХК болон аймгийн ЗДТГ-н удирдлагын бүрэлдэхүүн хамтран хурал зохион байгуулж 

энэ ажлыг цааш нь үргэлжлүүлэхээр болсон ба 2018 онд гүйцэтгэгчийн зүгээс хийж 

гүйцэтгэсэн ажлаа тайлагнав. Үүнд: 

1. Аймгийн засаг даргын захирамжаар шинээр ажлын хэсэг байгуулсан 

2. Төлөвлөлтийг МАЭ-н мэргэжлийн зөвлөлөөр оруулж дэмжүүлсэн 

3. БХБЯ-нд хэлэлцүүлж дэмжүүлсэн 

4. Орон нутагт хэлэлцүүлэг зохион байгуулсан 

5. ХЕТ-ний гүйцэтгэгч компаний төслийн бүрэлдэхүүнийг 2018 оны 07-р сард Дархан 

хотын үе үеийн Ерөнхий архитекторуудтай уулзуулж санал солилцууллаа. 

6. 2018 оны 09 сарын 28-д Дархан хотыг 2020-2035 он хүртэл хөгжүүлэх Хөгжлийн 

ерөнхий төлөвлөгөөний төслийг олон нийтэд нээлттэй хэлэлцүүлж, санал авах ажлыг 

гүйцэтгэгчтэй байгууллагатай хамтран зохион байгуулсан зэрэг болно. 

 Дархан хотын ерөнхий төлөвлөгөө анх 1963 хийгдэж байсан бол 1983, 2005 

онуудад ерөнхий төлөвлөгөөний тодотгол зэрэг ажилд үе үеийн Ерөнхий 

архитекторууд өөрсдөө гар бие оролцож байсан тул одоо хийгдэж байгаа тодотголын 

ажилд маш үнэтэй санал зөвлөмжүүдийг өглөө. 
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 Дархан сумын 10-р баг 25-р хороололд 250 айлын АОС төлөвлөгдсөн ба ХЕТ-

ний дагуу хэрэгжиж байгаа АОС-ны анхны төсөл юм. Энэхүү төслийг АЗДТГ болон 

Захирагчийн ажлын албатай хамтран 2014 онд эхлүүлсэн бөгөөд одоогийн байдлаар 

ИШС-ний угсралтын ажил дууссан. Хотын захын барилгажаагүй хэсэгт иргэдийн 

хүсэл шаардлагад нийцсэн, ая тухтай амьдрах орчныг бүрдүүлсэн, зөв төлөвлөлт 

бүхий инженерийн шугам сүлжээ, хашаажуулалт, зам талбайн цогц шийдэлтэй амины 

орон сууцны цогцолбор хорооллыг бий болгох зорилгоор хэрэгжиж байгаа томоохон 

төсөл юм. Энэ төслийн инженерийн шугам сүлжээ, хашаа, гэрэлтүүлгийн ажлын зураг 

төсвийг Их найман нүүдэл ХХК гүйцэтгэж угсралтын гүйцэтгэлийг ”Бурхант-хясаат” 

ХХК гүйцэтгэж байна. Нийт төсөвт өртөг нь 6,2 тэрбум төгрөг бөгөөд нэг айлд ногдох 

зардал нь 24 980 000 төгрөг юм. Одоогийн байдлаар 238 иргэн дэд бүтцийн зардлыг 

төлж газар эзэмших гэрчилгээгээ авсан байна. ЗГ-ын орон сууцны ипотекийн зээлийн 

нөхцөлийг хангах үүднээс иргэдтэй газар эзэмших гэрээг 20 жилийн хугацаатай хийж 

байна. Энэхүү төсөл нь улсын болон орон нутгийн төсвөөс ямар нэгэн санхүүжилт 

аваагүй хийгдэж байгаа гэдгээрээ монгол улсын хэмжээнд хэрэгжиж байгаа томоохон 

төсөл арга хэмжээ юм.                          

 

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

тушаалаар батлагдсан зааврын дагуу  хотын ерөнхий төлөвлөгөөний жижүүрийн 

хөтлөлтийн ажлыг үргэлжлүүлэн  хийв. Ерөнхий төлөвлөгөөний жижүүрийн 

хөтлөлтийг Аutocad программ дээр ажиллан  хотын байр зүйн зурагт баяжуулалт 
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хийж, барилгуудын мэдээллийг  хүснэгтэн хэлбэрээр гаргаж байна.  2018 онд манай 

аймагт геодезийн зураглалын тусгай зөвшөөрөл бүхий 3 компани ажиллалаа. 2018 

онд барилга угсралтын компаниуд Дархан хотод шинээр барьсан барилга 

байгууламжийн гүйцэтгэлийн зургаа тоон хэлбэрээр хүлээлгэн өгч хэвшсэний дүнд 

тайлант хугацаанд шинээр 19 барилгын барилгажилт,  инженерийн шугам сүлжээний  

гүйцэтгэлийн зургийг хүлээн авч жижүүрийн хөтлөлтөд хамрууллаа.  

 Дархан сумын хэмжээнд байгаа нийтийн орон сууцны барилгуудын өнгө 

үзэмжийг сайжруулах зорилгоор фасадны гэрэлтүүлгийн зураг төслийг хийлгэж орон 

нутгийн төсөвт 768.0 сая төгрөгийг, ГЭРЭЛТЭЙ ГУДАМЖ төслийг хэрэгжүүлэхээр 2 

байршилд зураг төслийг гүйцэтгүүлсэн ба орон нутгийн төсөвт 810.0 сая төгрөгийг 

тус тус тусгуулж ажиллаа. Зураг төслийг УБ хотын ЗУУНЫ ГҮҮР ХХК боловсруулж 

хүлээлгэн өглөө.  
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 Аймгийн Засаг дарга, аймгийн Ерөнхий архитектор, ГХБХБГазар хамтран 

МАЭвлэлийн Дархан салбарын удирдлагуудтай уулзалт зохион байгуулж Дархан-Уул 

аймгийн хот төлөвлөлтийн хүрээнд хамтран ажиллах саналыг тавьлаа. Энэхүү 

уулзалтын хүрээнд МАЭвлэлд харъяалагддаг зураг төслийн байгууллагууд орон 

нутагт хэрэгжих хэд хэдэн зураг төслийг нийгмийн хариуцлагын хүрээнд үнэ 

төлбөргүйгээр хийж өгөхөө илэрхийллээ. Энэхүү зураг төслүүд нь өнөөдрийн 

байдлаар эх загвар зургийн шатанд явж байна.  Үүнд: 

- “Миний Монгол” цэцрлэгт хүрээлэнгийн урд хаалганы шинэчлэлийн зураг, төсөв 

- Хуучин Дарханд байгуулагдах цэцэрлэгт хүрээлэнгийн иж бүрэн зураг, төсөв 

- Дархан сумын 9-р багт баригдах “Багийн Хөгжлийн Төв”-н иж бүрэн зураг, төсөв 

 “Монгол улсын хүн амын нутагшилт, суурьшлын хөгжлийн ерөнхий төсөл”-ийн 

баг 2018.11.30-2018.12.04 өдрийн хооронд Дархан-Уул аймагт ажилласан. Тус ажлыг 

орон нутагт хэрэгжүүлэх ажлыг хариуцдаг аймгийн Засаг Даргын орлогчоор 

ахлуулсан ажлын хэсэг, төслийн багтай хамтарсан хуралдаан зохион байгуулж санал 

солилцсон. Төслийн багийг мэдээлэл, судалгаагаар хангах ажлын хүрээнд Дархан, 

Орхон, Шарын гол, Хонгор сумдаас 21 маягтын дагуу дэлгэрэнгүй судалгаа гаргуулж 

нэгтгэн, ГХБХБГ-ын 2018.12.04-ны өдрийн 1024 албан тоотоор Барилгын хөгжлийн 

төвд хүргүүлсэн. 
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 Хот байгуулалтын тухай хууль, Хот, суурины ногоон байгууламжийн тухай 

хууль, Авто зогсоолын тухай хуулийн дагалдах дүрэм журмуудын төслийг холбогдох 

байгууллага, мэргэжилтнүүдэд танилцуулж санал хүргүүлсэн. Үүнд: 

- Байр зүйн тоон зураг, инженерийн шугам сүлжээг мэдээллийн санд бүртгэх 

журамд 2018.11.06-ны №1057 тоотоор БХБЯ-нд,  

- “Аймаг, нийслэл, хотын ерөнхий архитекторын үйл ажиллагаанд хяналт-

шинжилгээ, үнэлгээ хийх журам”, “Хот байгуулалтын үйл ажиллагаанд хяналт, 

үнэлгээ хийх аргачлал”, “Хот суурины хөгжлийн ерөнхий төлөвлөгөөний 

хэрэгжүүлэх арга хэмжээг эрэмбэлэх аргачлал”-д 2018.06.19-ны №573  тоотоор  

- “Хот байгуулалтын баримт бичиг боловсруулах аргачилсан заавар”-т 

2018.04.27-ны №338 тоотоор тус тус хариуг хүргүүлсэн. 

 Шинээр боловсруулж ирүүлсэн дараах журам, аргачлалын төсөлтэй танилцаж 

санал өгсөн байна. Үүнд: 

 Хот, суурин газрыг дахин хөгжүүлэх үйл ажиллагааны нөхөн олговор олгох 

журмын төсөлтэй танилцаж санал өгсөн. 

 Хот суурины хөгжлийн ерөнхий төлөвлөгөөг хэрэгжүүлэх арга хэмжээг 

эрэмбэлэх аргачлалын төслийг Аймгийн ерөнхий архитектор, аймгийн ЗДТг-ын 

ХОХБТХ-ийн холбогдох мэргэжилтнүүдэд танилцуулсан. 

 Аймаг, нийслэл, хотын ерөнхий архитекторын үйл ажиллагааг үнэлэх журмын 

төсөлд санал өгсөн. 

 Хот байгуулалт болон төлөвлөлтөнд хэрэглэх нэр, томьѐоны тайлбар, 

тодорхойлолтын төслийг зураг төслийн 6 байгууллагад хүргүүлж танилцуулсан. 

 Хот байгуулалтын үйл ажиллагаанд хяналт, шинжилгээ, үнэлгээ хийх 

аргачлалын төслийг аймгийн ерөнхий архитектор болон МХГ-ын хот 

байгуулалтын хяналтын улсын байцаагчид танилцуулахад аргачлалын төсөлд 

нэмж оруулах тодорхой санал гараагүй болно. 

 БХБЯ-ны захиалгаар хийгдэж буй Дархан хотыг 2020-2035 он хүртэл хөгжүүлэх 

хөгжлийн ерөнхий төлөвлөгөөний ажлын даалгаврыг дахин шинэчилсэн бөгөөд 

ГХБХГ-аас санал өгч хамтран ажилласан. 
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Дархан-Уул аймгийн 2018 оны ИШСүлжээний жижүүрийн хөтлөлтийн тайланг 

11 сарын 05-ны өдрөөр тасалбар болгон байнгын ашиглалтанд оруулсан 19 барилга 

байгууламжийн тоон мэдээлэл болон инженерийн шугам сүлжээний 

байгууллагуудаас шугам сүлжээний насжилтын мэдээллийг авч нэгтгэн 2018 оны 11 

сарын 23-ны өдрийн 1094 тоотоор ГЗБГЗЗГ-т тайланг хүргүүлсэн.    

Дархан-Уул аймгийн хэмжээнд Геодези, зураг зүйн ажил үйлчилгээ эрхлэх 

тусгай зөвшөөрөлтэй компиануудаар хийлгэсэн “М-Си-Эс” ХХК-ны агуулахын 

барилга, “ДДЦС” ТӨХК-ны ажилчдын хоолны газар, “Улаанбаатар гурил” ХХК-ны 

өргөтгөлийн барилга  зэрэг 9 барилга байгууламжийн улаан шугамын актыг шалган, 

хүлээн авч барилга эхлэх зөвшөөрөл хүссэн материалд хавсаргав.  

Аймгийн Ерөнхий архитекторын 2017 онд хийсэн ажлын тайланг 2018 оны 6-р 

сард хамгаалж, холбогдох байгууллагуудад хүргүүлсэн. ГХБХБГ-ын 2018 онд 

гүйцэтгэсэн ажлын тайланг гэрээнд заасан хугацаанд БХБЯ, ГЗБГЗЗГ-аас өгсөн 

зөвлөмжийн дагуу заалт бүрээр гарган  нь хүргүүлж байна. 
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2.2. Барилгын техник хяналтын чиглэлээр 

2.2.1. Аймгийн нутаг дэвсгэрт батлагдаагүй зураг төслөөр барилга 
байгууламж бариулахгүй байх талаар арга хэмжээ авах 

Дархан-Уул аймгийн нутаг дэвсгэрт барилга угсралтын ажил эхлүүлсэн 

барилга, байгууламжид хяналт шалгалт хийж, салбарын хууль, тогтоомжуудыг 

хангуулах, зөрчлийг арилгуулах үүрэг бүхий 13 хүний бүрэлдэхүүнтэй ажлын хэсгийг 

Аймгийн Засаг даргын 2018 оны 04 дүгээр сарын 09-ны өдрийн 01-А/128 тоот 

захирамжаар байгуулсан.  

Аймгийн Засаг даргын захирамж гарсантай холбогдуулан 2018.04.12-ны өдөр 

ЗДТГазрын хурлын танхимд 11 хүний бүрэлдэхүүнтэй анхны хурал болсон.  Хурлаас 

гарсан шийдвэрийн дагуу 4-н ажлын хэсэгт хуваагдан 65 иргэн, аж ахуйн нэгж 

байгууллагын хамруулан Газрын харилцаа, барилга, хот байгуулалтын газар, 

Мэргэжлийн хяналтын газар, Онцгой байдлын газар, Захирагчийн ажлын албаар 

ахлуулан хяналт шалгалтыг хийхээр шийдвэрлэсэн.   

2018 оны 04 дүгээр сарын 12-ны өдрийн анхны шалгалтын үр дүнд 34 барилга 

бичиг баримтын зөрчилгүй, 31 барилга бичиг баримтын зөрчилтэй байсан.  

/ Хяналт шалгалтын ажлын явц 2018.04.13 /  
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Эхний хяналт шалгалтаар:  

 Барилгын техникийн бичиг баримтын зөрчилгүй – 34 

 Барилгын техникийн бичиг баримтын зөрчилтэй – 27  

                  Үүнээс:    

 Барилгын түр хашаа нурсан, харуул хамгаалалтгүй – 17 

 Барилгын ажил эхлүүлэх, үргэлжлүүлэх зөвшөөрөлгүй – 6  

 Барилгыг ашиглалтад оруулаагүй үйл ажиллагаа явуулж байгаа - 4 

 Нийтийн орон сууцны доор өргөтгөл хийсэн – 4 барилга байгууламж 

байсан. 

Хяналт шалгалтыг нийт 4 удаа, Газрын харилцаа, барилга, хот байгуулалтын 

газрын албан шаардлагыг хүргүүлсний үр дүнд Барилгын түр хашаа нурсан, харуул 

хамгаалалтгүй байсан – 13, Ашиглалтад оруулаагүй үйл ажиллагаа явуулж байсан – 

1, Барилгын ажлын зөвшөөрөл аваагүй-2 иргэн, хуулийн этгээдийн зөрчлийг 

арилгуулж ажилласан байна.  

Барилга угсралтын зөрчилтэй 27 иргэн, хуулийн этгээдэд ГХБХБГазрын 

даргын хугацаатай албан шаардлагыг хүргүүлсэн.  

 

 

2.2.2. Барилга угсралтын тусгай зөвшөөрөл шинээр авах, сунгах хүсэлт 
гаргасан аж ахуйн нэгж байгууллагуудад мэргэжил арга зүйн зөвлөгөөг өгсөн 
талаар: 
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Дархан-Уул аймагт Барилга угсралтын чиглэлээр-78, Зураг төслийн чиглэлээр-

8, өргөх байгууламж, түүний эд ангийн үйлдвэрлэлийн чиглэлээр 4-н ААНБ тусгай 

зөвшөөрөлтэй үйл ажиллагаа явуулж байна. Энэ онд Барилга угсралтын чиглэлээр 

шинээр тусгай зөвшөөрөл хүссэн 4 ААНБ байна. Үүнд: 

 Уран элит донж ХХК 

 Төмөр тулгуур ХХК 

 Дархан секьюрити ХХК 

 Тераватт Солар Энержи Монголиа ХХК 

Барилга угсралтын тусгай зөвшөөрлийн хугацаа сунгах хүсэлт гаргасан 9 ААНБ 

байна. Үүнд: 

 Карьер ХХК 

 Хаш цамхаг ХХК 

 Мөнх од цацрал ХХК 

 Хос бар ХХК 

 Уужим хүслэн ХХК 

 Номгон түшиг ХХК 

 Шарын гол ТӨХК 

 Борбожууу ХХК 

 Дархан дуулга ХХК 

Барилгын зураг төслийн тусгай зөвшөөрлийн хугацаа сунгах хүсэлт гарсан 1 ААНБ 

байна.  

2018 онд Барилгын салбарт үйл ажиллагааны тусгай зөвшөөрөл хүссэн хуулийн 

этгээдэд шинээр батлагдсан Барилга хот байгуулалтын сайдын 194 дугаар тушаал 

барилга байгууламжийн төвөгшил, тусгай зөвшөөрөл олгох ажлын төрөл, суурь 

нөхцөл, шаардлагыг байнга сурталчилж ажиллаж байна. 

2.2.3. Барилгын үйлдвэрлэлийн хөдөлмөр хамгаалал, тоног төхөөрөмжийн 
аюулгүй ажиллагааны хэрэгжилтийг хангуулах ажлыг зохион байгуулах, 
холбогдох төрийн болон төрийн бус байгууллагатай хамтран ажилласан 
талаар:  

2018 онд Засгийн газрын 68, 171 дүгээр тогтоолын дагуу барилгын техникийн 

бичиг баримтаа бүрдүүлсэн 57 иргэн, хуулийн этгээд барилгын ажил эхлүүлэх, 

үргэлжлүүлэх зөвшөөрлийг олгосон. Эдгээр барилгын ажил эхлүүлэх, үргэлжлүүлэх 

зөвшөөрөл олгосон 57 иргэн, хуулийн этгээдэд ажлын талбарын зохион 
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байгуулалтын зургийг хийлгэж, баталгаажуулсан байдлыг нэг бүрчлэн шалгаж, 

тухайн барилгад шаардлагатай Хөдөлмөр хамгаалал, тоног төхөөрөмжийн аюулгүй 

байдлыг хангах талаар төсөв, төлөвлөгөө, тушаалаар томилогдсон Хөдөлмөр 

хамгааллын инженерийн талаарх мэдээллийг хянаж зөвшөөрлийг олгосон. 

Мөн Монгол Улсын Шадар сайд, Барилга хот байгуулалтын сайд, 

Хөдөлмөрийн сайдын 2015 оны 82, 141, 123 тоот хамтарсан тушаалаар батлагдсан 

“Барилгын ажилд хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуйн шаардлага хангах 

нийтлэг журам”-ыг барилгын ажил эхлүүлэх зөвшөөрөл хүссэн иргэн, хуулийн 

этгээдэд танилцуулж мөрдлөг болгон ажиллаж байна. 

Хяналт шалгалтыг аймгийн Мэргэжлийн хяналтын газрын хөдөлмөрийн 

хяналтын улсын байцаагч, өргөх механизм хяналтын улсын байцаагч нартай хамтран 

2018.07.02-2018.07.05 өдөр хүртэл хийж холбогдох хуулийн дагуу мэргэжил арга зүйн 

зөвлөгөөг өгч ажилласан.  

2.2.4. Барилгын ажил эхлүүлэх, үргэлжлүүлэх зөвшөөрөл авсан иргэн, 
хуулийн этгээдэд, шинээр батлагдсан хууль тогтоомжоор мэргэжил арга 
зүйн зөвлөгөөг өгсөн талаар:   

Дархан-Уул аймгийн хэмжээнд барилгын ажил эхлүүлэх, үргэлжлүүлэх зөвшөөрөл 

авсан 57 иргэн, хуулийн этгээд байна. Үүнд:   

2018 онд Дархан-уул аймагт Барилгын ажлыг эхлүүлэх, үргэлжлүүлэх зөвшөөрөл олгосон 
байгууллага, иргэдийн судалгаа 

№ 
Барилга,байгуулам
жийн нэрс /хүчин 

чадал/ 
Он,сар,өдөр Байршил Захиалагч  

Гүйцэтгэгч 
байгууллага 

Зураг,төсөл 
/сая.т/ 

Зөвшөө
рөл 

дугаар 

1 Цанид эмнэлэг 
2018.01.22-
2022.09.20 

Дархан 
сумын 14-р 

баг 
Цанид ХХК Жаанар ХХК  

Дархан 
Дизайн ХХК 

2018-
01-II 

2 Камдер ХХК  
2018.06.14-
2018.12.15 

Дархан 
сумын 8-р 

баг 

Камдер 
ХХК  

Зуншин ХХК 
Ти энд Жи 

ХХК  
2018-
02-IV 

3 
Мон 3244/3245 
Бохир усны шугам 

2018.03.02-
2018.12.28 

Дархан 
сумын 13-р 
баг, Өмнөд 
үйлдвэрийн 

роайнд 

Барилга хот 
байгуулалт

ын яам  

Бридж 
констракшн 

ХХК  

Эрчим Төсөл 
ХХК 

2018-
03-II 

4 
Мон 3244/3245 
дулааны шугам 

2018.03.02-
2018.12.29 

Дархан 
сумын 8-р 

баг, 3-р баг, 
Манхан 
толгой  

Барилга хот 
байгуулалт

ын яам  
Хүрд ХК  

Эрчим Төсөл 
ХХК 

2018-
04-II 

5 
Минж Проперти 
ХХК  

2018.03.21-
2018.12.20 

Дархан 
сумын 14-р 

баг, 2-р 

Минж 
Проперти 

ХХК  

Минж 
Проперти 

ХХК  

Эй Эн И И 
ХХК  

2018-
05-IV 
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хороолол  

6 
Минж Проперти 
ХХК  

2018.03.21-
2018.12.20 

Дархан 
сумын 14-р 

баг, 3-р 
хороолол 

Минж 
Проперти 

ХХК  

Минж 
Проперти 

ХХК  

Эй Эн И И 
ХХК  

2018-
06-IV 

7 
Камдер ХХК 
Үйлчилгээний 
барилга 

2018.03.22-
2018.04.05 

Дархан 
сумын 8-р 

баг 

Камдер 
ХХК  

Электрикал
повер ХХК 

Ноѐдын туурь 
ХХК  

2018-
07-III 

8 
Борбожуу ХХК 100 
хүүхдийн цэцэрлэг  

2018.03.28-
2018.08.01 

Дархан 
сумын 9-р 

баг 

Борбожуу 
ХХК  

Борбожуу 
ХХК  

Цэнхэр төхөм 
ХХК вастсайз 
констракшн 

ХХК  

08/2018
-III 

9 ВВЭН ХХК  
2018.04.10-
2018.10.01 

Дархан 
сумын 7-р 

баг 
ВВЭН ХХК 

Сонголон 
хайрхан 

Могүмб 
09/2018

-II 

10 
Нэхий агр ХХК 80 
айл орон сууц 

2018.04.10-
2018.07.01 

Дархан сум 
14-р баг  

Дархан 
Нэхий ХХК  

Хүслийн 
цамхаг ХХК  

Жигүүрт хөлөг 
ХХК  

10/2018
-III 

11 
Сигма Эс ХХК-ний 
16 айлын орон 
сууц 

2018.04.16-
2018.12.01 

Дархан сум 
14-р баг  

Сигма Эс 
ХХК 

Сигма Эс 
ХХК 

Мөнх Хос 
Шилтгээн 

11/2018
-III 

12 Пэхэм ХХК  
2018.04.18-
2018.11.15 

Дархан сум 
15-р баг  

Пэхэм ХХК  
Цэц мөнх 

ХХК  
Мөнх Хос 
Шилтгээн 

12/2018
-III 

13 ДСЦТС ХК 48 айл  
2018.04.19-
2018.12.01 

Дархан сум 
15-р баг  

ДСЦТС ХК 
Хүслийн 

цамхаг ХХК  
Каркас Зураг 

ХХК 
13/2018

-III 

14 
МОН-3244/3245 
төсөлийн барилга 
буулгах 

2018.04.21-
2020.06.30  

  

Барилга, 
хот 

байгуулалт
ын яам, 

Дархан-Уул 
аймгийн 

ЗДТГ 

“Инкон тек” 
ХХК  

Хатанбаатар” 
ХХК 

14/2018
-III 

15 

Хүслийн хотхон 5-
р ээлжийн 3-р 
барилга 54 айл 9 
давхар 

2018.04.24-
2019.12.01 

Дархан сум 
12-р баг  

Миракллен
д ХХК 

Гантиг 
Өргөө ХХК 

Өрх  
15/2018

-III 

16 
Гүнж сувилалын 
барилга 

2018.04.27-
2018.06.01 

Хонгор сум 
3-р баг 

Саран Элит 
ХХК  

Дархан 
трейд ХХК  

Жаргалант 
хийц 

16/2018
-III 

17 
Цэвэр ус шугам 
шинэчлэлтийн 
ажил  

2018.05.14-
2018.08.01 

Дархан сум 
Барилга хот 
байгуулалт

ын яам  
Альянстех 

Инж 
байгууламж 

ХХК  

17/2018
-III 

18 

Иргэн 
Р.Совинбаяр 9-н 
давхар 54 айлын 
орон сууц 

2018.05.29-
2018.12.01 

Дархан сум 
9-р баг 

Чандмань 3 
тэвш ХХК  

"Барган" 
ХХК 

"Каркас зураг" 
ХХК  

18/2018
-III 

19 

Соргог баян 
Далай ХХК 5- н 
давхар 48 айлын 
орон сууц 

2018.05.29-
2019.02.01 

Шарын гол 
сум Хайрхан 

баг 

Соргог баян 
Далай ХХК 

Соргог баян 
далай 

Аксиом 
констракшн 

ХХК 

19/2018
-III 

20 
Юнигаз ХХК 10м3 
1 хийн сав 

2018.05.31-
2018.07.20 

Дархан сум 
5-р баг  

Юнигаз ХХК  
Уран 

сайжрах 
ХХК  

Эм Пи Ай 
Консалтинг 

20/2018
-IV 
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21 
Дархан Өүлэн Эх 
ХХК үйлчилгээний 
барилга 

2018.05.31-
2018.12.20 

Дархан сум 
9-р баг  

Сод монгол 
грүпп ХХК  

Ви Эйч энд 
Би ХХК  

Балданс 
21/2018

-III 

22 
Бурхан халдун 
ХХК 7-н давхар 
оффисын барилга  

2018.06.18-
2019.10.15 

Дархан сум 
12-р баг  

Бурхан 
Халдун ХХК 

Жаанар ХХК  
Металл энд 
Вүүд ХХК  

22/2018
-III 

23 

Хан хөхий ган 
ХХК-ний мал 
нядалгааны 
үйлдвэрийн 
барилгын өргөтгөл 

2018.06.22-
2018.09.01 

Дархан сум 
3-р баг  

Хан хөхий 
ган ХХК  

Энэ миний 
талын 
монгол 

өргөө ХХК   

Уран Асар 
ХХК  

23/2018
-III 

24 
Үйлдвэрийн насос 
станцын барилга  

2018.06.22-
2018.12.14 

Дархан сум 
13-р баг  

БХБЯам  Инкон-Тех  
Хатанбаатар” 

ХХК 
24/2018

-IV 

25 
Гараж болон 
засварын газрын 
барилга  

2018.06.22-
2019.04.15 

Дархан сум, 
Малчин баг 

БХБЯам  Инкон-Тех  
“Хатанбаатар” 

ХХК 
25/2018

-II 

26 

Автозасвар, 
Гараажийн 
барилга 34*16 
хэмжээтэй  

2018.06.25-
2018.11.15 

Өргөө баг   
Иргэн 

П.Энхтулга 

Түгээмэл 
түмэн хишиг 

ХХК  

Мөнх Хос 
Шилтгээн 

26/2018
-II 

27 
Бетон зуурмагны 
узель 

2018.06.25-
2018.07.25 

Дархан сум 
5-р баг  

"Уулс Ноѐн" 
ХХК  

Түгээмэл 
түмэн хишиг 

ХХК  

Ноѐдын туурь 
ХХК  

27/2018
-III 

Сунгалт 

28 
Ахуйн бохир 
хүлээн авах 
байгууламж  

2018.07.05-
2019.04.15 

Дархан сум, 
Малчин баг 

БХБЯам  Инкон-Тех  
Хатанбаатар” 

ХХК 
28/2018

-IV 

29 

ТЦБ-ийн хүлээн 
авах насос станц 
болон сараалжийн 
барилга  

2018.07.05-
2018.12.18 

Дархан сум, 
Малчин баг 

БХБЯам  Инкон-Тех  
Хатанбаатар” 

ХХК 
29/2018

-IV 

30 
Модуляр дата 
төвийн барилга 
48*18 хэмжээтэй 

2018.06.26-
2018.11.15 

Дархан сум 
12-р баг  

Айтүүлс 
ХХК 

Манабагана
т ХХК  

Ричмон 
Консалтинг 

ХХК  

30/2018
-II 

31 

2200 суудалтай 
Спорт 
цогцолборын 
барилга 

2018.06.22-
2019.11.30 

Дархан сум 
14-р баг  

Боловсрол 
соѐл, 

шинжлэх 
ухаан, 

спортын 
яам 

Нэмбар  
Идеал грүпп 

ХХК  
31/2018

-III 

32 
23-р цэцэрлэгийн 
өргөтгөл 150 
хүүхэд  

2018.07.04-
2018.12.25 

Дархан сум 
8-р баг  

Боловсрол 
соѐл, 

шинжлэх 
ухаан, 

спортын 
яам 

Жинсийн 
орой ХХК  

Цэнхэр төхөм 
ХХК  

32/2018
-IV 

33 

М Си Эс кокакола 
84*24 хэмжээтэй 
агуулахын 
барилга  

2018.07.02-
2018.11.30 

Дархан сум 
13-р баг  

М Си Эс 
кокакола 

Долоон 
болдог ХХК  

Пи Си Ди Пи 
ХХК  

33/2018
-III 

34 
Лаг түр хадгалах 
байр  

2018.07.05-
2018.10.14 

Дархан сум, 
Малчин баг 

БХБЯам  Инкон-Тех  
Хатанбаатар” 

ХХК 
34/2018

-IV 

35 Био цөөрөм  
2018.07.05-
2018.11.10 

Дархан сум, 
Малчин баг 

БХБЯам  Инкон-Тех  
Хатанбаатар” 

ХХК 
35/2018

-IV 

36 

Хотын төвийн 
насос станцын 
өргөтгөл 
шинэчлэлт 

2018.07.05-
2018.10.17 

Дархан сум, 
8-р баг  

БХБЯам  Инкон-Тех  
Хатанбаатар” 

ХХК 
36/2018

-IV 
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37 

Газар Буудай ХХК 
усан бассейн, 
фитнесс, 
үйлчилгээ 

2018.06.29-
2018.08.20 

Дархан сум 
10-р баг  

Газар 
Буудай ХХК 

Скудотаур 
ХХК 

Ти Энд Жи 
ХХК 

37/2018
-III 

38 

8-р баг, Гэр 
хорооллын 
инженерийн 
шугам сүлжээ 

2018.07.30-
2018.08.30 

Дархан сум 
8-р баг  

АЗДТГазар  
Цагаан зуун 

ХХК 
Ноѐдын туурь 

ХХК 
38/2018

-II 

39 
Баян бридж ХХК-
ний үйлчилгээтэй 
орон сууц 70 айл  

2018.07.16-
2018.12.15 

Дархан сум 
11-р баг 13-р 

хороолол 

Баян Бридж 
ХХК 

Баян Бридж 
ХХК 

Кеестон ХХК  
39//201

8-III 

40 
Эма трейд ХХК 
Худалдаа, 
үйлчилгээ 60.1*25 

2018.08.16-
2018.10.15 

Дархан сум 
7-р баг  

Мон лаа 
ХХК  

Жун Чан 
Проперти 

ХХК 
Уран үзэг ХХК  

40/2018
-III 

41 

8-р баг, Гэр 
хорооллын 
инженерийн 
шугам сүлжээ 
Манхантолгойн 
УДДТөв  

2018.07.30-
2018.11.15 

Дархан сум 
8-р баг  

АЗДТГазар  
Цагаан зуун 

ХХК 
Ноѐдын туурь 

ХХК 
41/2018

-II 

42 

Нэгдсэн 
эмнэлэгийн төрөх 
эмнэлэгийн 
өргөтгөл 50 ортой  

2018.08.05-
2018.11.01 

Дархан сум 
13-р баг  

АЗДТГазар  
Жи Жи Ай 

ХХК 
ОСИБЗТ ХХК 

42/2018
-III 

43 

ДСЦТС ХК-ний 
6/04кВ ТП-2 дэд 
станцаас ТП-553 
станф хүртэл 
3*120 маркийн 113 
м хос кабель 

2018.08.30-
2018.09.15 

Дархан сум 
13-р баг  

ДСЦТС ХК ДСЦТС ХК ДСЦТС ХК 
43/2018

-II 

44 

ДСЦТС ХК-ний 14, 
15-р багийн 
3ширхэг радио 
релений цамхаг 

2018.08.30-
2018.09.15 

Дархан сум 
14, 15, 5-р 

баг  
ДСЦТС ХК Инкозон ХК 

Марсконстрак
шн ХК 

44/2018
-II 

45 

Багийн хөгжлийн 
төв 12*12 
хэмжээтэй 
зоорьтой 4 
давхар, 21*13.5 
хэмжээтэй 2 
давхар 

2018.08.05-
2018.12.15 

Дархан сум 
15, 12-р баг  

АЗДТГазар  "СБМ" ХХК 
"Баян төхөм 
шандат" ХХК  

45/2018
-II 

46 
Дахин 
төлөвлөлтийн 60 
айлын орон сууц 

2018.08.25-
2019.07.01 

Дархан сум 
6-р баг  

АЗДТГазар  
Минж 

Проперти 
ХХК 

Хангайн нар 
ХХК 

46/2018
-III 

47 

ДДЦСтанц ТӨХК-
ний ажилчдын 
хоолны барилга 
30-15 хэмжээтэй 

2018.09.04-
2019.08.15 

Дархан сум 
13-р баг  

ДДЦСтанц 
ТӨХК 

Түгээмэл 
түмэн 

хишигтэн 
ХХК 

Ноѐдын туурь 
ХХК 

47/2018
-II 

48 

Иргэн 
М.Мөнхзулын 
үйлчилгээтэй орон 
сууцны барилга 
18*10 хэмжээтэй 

2018.09.05-
2018.10.05 

Дархан сум 
14-р баг 2-р 
хороолол 

Иргэн 
М.Мөнхзул 

Дархан есөн 
ундраа ХХК 

Мөнх Хос 
Шилтгээн ХХК 

48/2018
-II 

49 

Дархан-Уул 
аймгийн Нэгдсэн 
эмнэлэгийн хог 
хаягдлын 
байгууламжийн 
барилгын засвар 
шинэчлэл 

2018.09.05-
2018.10.05 

Дархан сум 
13-р баг  

Эрүүл 
мэндийн 

яам 
Чинбат ХХК  Татах хүч ХХК  

49/2018
-II 
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50 

"СЕЕТ" ХХК-ний 
хорголжин 
үйлдвэрлэх, 
үйлдвэрийн 
барилга 

2018.09.19-
2019.01.30 

Дархан сум 
13-р баг  

"СЕЕТ" ХХК 
"Поларис 

уран баян" 
ХХК 

Баянтөхөм 
шандат ХХК 

50/2018
-II 

51 

М-Си-Эс кока кола 
ХХК-ний 
агуулахын 
барилгын гадна 
цэвэр, дулаан, 
бохирын шугамын 
ажил 

2018.09.19-
2018.10.15 

Дархан сум 
13-р баг  

"М-Си-Эс 
кока кола" 

ХХК 

"Төмөрт хос 
бэрс" ХХК 

"Эрчим Төсөл" 
ХХК 

51/2018
-II 

52 

Дархан хотын 
бохир усны 
менежментийг 
сайжруулах МОН-
3244/3245 төслийн 
А1 багц буюу 
Дархан хотын 
бохир усны 
цэвэрлэх 
байгууламж 

2018.10.05-
2018.11.15 

  

Барилга, 
хот 

байгуулалт
ын яам, 

Дархан-Уул 
аймгийн 

Засаг 
даргын 
тамгын 
газар 

“Инкон тек” 
ХХК  

Хатанбаатар” 
ХХК 

52/2018
-III 

53 

Дархан хотын 
бохир усны 
менежментийг 
сайжруулах МОН-
3244/3245 төслийн 
А1 багц буюу 
Дархан хотын 
бохир усны 
цэвэрлэх 
байгууламж 

2018.10.05-
2018.11.15 

  

Барилга, 
хот 

байгуулалт
ын яам, 

Дархан-Уул 
аймгийн 

Засаг 
даргын 
тамгын 
газар 

“Дархан их 
соѐолж” 

ХХК  

Хатанбаатар” 
ХХК 

53/2018
-III 

54 

Нэгдсэн 
эмнэлэгийн нян 
судлалын 
лаборатори, 
ариутгалын төв 
тасгийн барилгын 
засварын ажил  

2018.10.05-
2018.12.01  

Дархан сум 
13-р баг  

Эрүүл 
мэндийн 

яам 

ЦОДММ 
ХХК 

Татах хүч ХХК  
54/2018

-II 

55 

13.14.15-р багийн 
хөгжлийн төвийн 
барилга 12*12 
хэмжээтэй 
зоорьтой 3 давхар 
барилаг  

2018.10.15-
2019.10.01  

Дархан сум 
13-р баг  

АЗДТГазар  "СБМ" ХХК 
"Баян төхөм 
шандат" ХХК  

55/2018
-II 

56 

“Улаанбаатар 
гурил” ХХК-ний 
ажилчдын хувцас 
солих өргөтгөлийн 
барилга 20,8*8 
хэмжээтэй 2 
давхар барилга  

2018.10.20-
2018.11.15  

Дархан сум 
13-р баг  

Улаанбаата
р гурил ХХК 

Ивэн өргөө 
ХХК  

Ноѐдын туурь 
ХХК 

56/2018
-II 

57 

"СЕЕТ" ХХК-ний 
хорголжин 

үйлдвэрийн гадна 
шугамын ажил 

600м урттай ф150 
голчтой 

2018.11.19-
2018.12.20 

Дархан сум 
13-р баг  

"СЕЕТ" ХХК 
"Чинбум 
арвижих" 

ХХК 

Баянтөхөм 
шандат ХХК 

57/2018
-II 
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2.2.5. Аймгийн хэмжээнд ашиглалтад орсон барилга байгууламж, 
борлуулалт, үнэ ханшны судалгааны талаар:  

Дархан-Уул аймагт 2018 онд ашиглалтад орсон нийтийн орон сууц одоогийн 

байдлаар байхгүй байна. Нийтийн орон сууцны зориулалтаар барилгын ажил 

эхлүүлэх, зөвшөөрөл авсан 10 байршилд 650 айлын орон баригдаж байна. Энэ онд 

ашиглалтад орох төлөвтэй 350 айлын орон сууцны барилга байна.  

Газрын харилцаа, барилга, хот байгуулалтын газрын даргын 2018.06.04-ны өдрийн 514 

тоот албан бичгээр хүргүүлсэн. 

Дархан-Уул аймагт баригдаж ашиглалтад орж байгаа орон сууцны барилгын эрэлт, 
нийлүүлэлтийн судалгааг үзүүлбэл 

  

2012 он 2013 он 2014 он 2015 он 2016 он 2017 он  

Ашиглалтанд орсон барилга, 
байгууламж 

113 923 826 516 280 251

Борлуулагдсан барилга, байгууламж 113 923 620 258 225 213
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ШИНЭ ОРОН СУУЦНЫ БАРИЛГЫН ҮНЭ, БОРЛУУЛАЛТЫН СУДАЛГАА / 2018.09.25-ны 
байдлаар / 

№ 
Аймгийн нэр, 
төслийн нэр 

О
р

о
н
 с

у
у
ц

н
ы

 б
а

р
и

л
гы

н
 х

ү
ч
и
н
 ч

а
д

а
л

, 

/а
й

л
а

а
р

/ 

Д
а

в
х
р
ы

н
 т

о
о

 

Сууцны талбай 

1
 м

2
 т

а
л

б
а

й
н
 б

о
р

л
у
у
л

а
л

ты
н
 ү

н
э
 

/с
а

я
.т

ө
г/

 

Ашиглал
тад 

орсон 
хугацаа 

Ашиглалтад 
орохоор 

хүлээгдэж буй  

Б
о

р
л

у
у
л

а
гд

с
а

н
 с

у
у
ц

 

Б
о

р
л

у
у
л

а
гд

а
а

гү
й

 с
у
у
ц

 

2018 

Б
а

р
и

л
гы

н
 т

о
о

 

Б
а

р
и

л
гы

н
 д

о
то

р
х
 

с
у
у
ц

н
ы

 т
о

о
 

1 2 4 5 6 7 8 9 10 15 16 

1 

Дархан-Уул 
аймаг, Дархан 
шар бүрд ХХК 
85 айлын орон 

сууц 

85 
айл 

зоорьт
ой 6 

давхар 

63-78м2-3 өрөө 
63-65м2-2 өрөө 

1.400.0
00 

2017.02.1
7 

06/2017-II 
- - 82 3 

2 

Минж 
Проперти ХХК-

ний  3блок 
бүхий 70, 70, 

50 айлын орон 
сууц 

190 
айл  

зоорьт
ой  10 
давхар 

2 өрөө - 38м2, 
42м2, 40м2, 44м2, 

50м2, 51, 53м2, 
54м2 3 өрөө- 

64м2, 78м2, 80м2 

1.600.0
00-

1.700.0
00 

Баригдаж 
байгаа 

3 190 
13
0 

60 

3 
Нэхий агр ХХК 
80 айл орон 
сууц 

80 
айл  

зоорьт
ой  10 
давхар 

2 өрөө - 44м
2
, 56м

2
 

3 өрөө 64м
2
, 69м

2
 

1.350.0
00 

Баригдаж 
байгаа 

1 80 28 52 

4 
Сигма Эс ХХК-
ний 16 айлын 
орон сууц 

16 
айл  

Зоорьт
ой 3 

давхар 
- 

1.350.0
00 

Баригдаж 
байгаа 

1 16 - - 

5 
ДСЦТС ХК 48 
айл  

48 
айл  

Зоорьт
ой 10 

давхар  
- 

1.350.0
00 

Баригдаж 
байгаа 

1 48 - - 

6 

Хүслийн 
хотхон 5-р 
ээлжийн 3-р 
барилга 54 
айл 9 давхар 

54 
айл  

Зоорьт
ой 9 

давхар  
- 

1.350.0
00 

Баригдаж 
байгаа 

- - - - 

7 

Баян бридж 
ХХК-ний 
үйлчилгээтэй 
орон сууц 70 
айл  

70 
айл  

Зоорьт
ой 6 
давхар  

- 
1.350.0

00 
Баригдаж 

байгаа 
1 70 - - 
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2.2.6. Захиалагчийн техник хяналтын талаар:  

2200 хүний суудалтай спорт цогцолборын барилга 

1. Ерөнхий мэдээлэл 

Захиалагч: 
БСШУСЯам 

Гүйцэтгэгч: “Нэмбар” ХХК 
Зохиогч: “Идеаль грүпп” ХХК 

2018 онд 
санхүүжих дүн 

Эхлэх хугацаа 2011.07.01  

Дуусах 
хугацаа 

2019.11.30  

Гэрээний дүн 21,400,000,000 4,700,000,000 

2. Санхүүжилт 

Г
ү
й
ц

э
тг

э
л

 Хугацаа Дүн % 
Техник 

хяналтын 
зардал 

% 

I 2018.05.22 341.004.469 1,6 6,079,595 2 

II 2018.06.28 938.916.463 4.4 16,739,464 4 

III 2018.08.20 1,036,656,970 4,8 18,482,028 5 

IV 2018.10.08 769,438,358 3,6 13,717,926 4 

      

3. Одоо байгаа байдал: Барилгын гадна зогсоолтой холбоотой газрын байршилд 

солигдох ажил бүрэн хийгдэж дууссан. Газар шорооны ажил 100% хийгдсэн. Цутгамал 

төмөр бетон араг бүтээцийн ажил 100% хийгдсэн. Гадна цахилгаан хангамжаас бусад 

ГИШАжил хийгдэж дууссан. Гадна, дотно өргийн ажил 80%-тай хийгдэж байна.  

 

 

Ажлын явц 

Ү
е
 ш

а
тн

ы
 а

ж
л

у
у
д

 

ГША 100 

Суурийн ажил 100 

Зоорийн давхарын 
цутгалт 

100 

1-р давхрын цутгалт 100 

2-р давхрын цутгалт 100 

Хана, хамар ханын ажил 100 

Хучилт, шатны ажил 100 

Шалны ажил 40 

Хаалга, цонхны ажил 60 

Дээврийн ажил 90 

Дотор заслын ажил 60 

Гадна заслын ажил 30 

Халаалтын ажил 60 

Салхивчны ажил 60 

Усан хангамжийн ажил 70 

Бохир усны ажил 70 

Холбоо дохиоллын ажил 70 

Дотор гэрэлтүүлэг 70 

Гадна цахилгааны ажил 100 

ГИШС-ний ажил 100 

Халаалтын тогооны 
ажил 

100 

БУА-ын гүйцэтгэл 80% 
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23-р цэцэрлэгийн 150 хүүхдийн цэцэрлэгийн өргөтгөлийн барилга 

1. Ерөнхий мэдээлэл 

 

 

2. Санхүүжилт 

Г
ү
й

ц
э
т
гэ

л
 Хугацаа Дүн % Техник хяналтын зардал % 

I 2018.09.14 462,653,500 37,7 7,669,765 15 

II 2018.10.15 300,502,128 24.5 5.310.163 13 

III      

IV      

      

 

21 аймгийн төвийн 1000 айлын орон сууцны 

хорооллын инженерийн шугам сүлжээ төсөл арга 

хамжээний багц 3 буюу байнга гэмтэл гарч байгаа 13 

цэгт шугам сүлжээг шинэчлэх ажлын 13 дахь цэгт 

хийгдэж буй Дархан сумын 6, 7-р багийн нутаг дэсгэрт 

Монгол алтны уулзвараас Дархан хүнсний уулзвар 

хүртэлх L=1311 м газарт ФЗ00мм ус хангамжийн төв 

шугамыг шинэчлэх ажил Альянс-Тех ХХК гүйцэтгэж 2018. -

ний өдөр техникийн комисс ажилласан. 

Ажлын явц 

Ү
е
 ш

а
тн

ы
 а

ж
л

у
у
д

 

ГША 100 

Суурийн ажил 100 

Зоорийн давхарын 
цутгалт 

100 

1-р давхрын цутгалт 100 

2-р давхрын цутгалт 100 

Хана, хамар ханын ажил 100 

Хучилт, шатны ажил 100 

Шалны ажил 90 

Хаалга, цонхны ажил 70 

Дээврийн ажил 100 

Дотор заслын ажил 80 

Гадна заслын ажил 80 

Халаалтын ажил 100 

Салхивчны ажил 80 

Усан хангамжийн ажил 100 

Бохир усны ажил 100 

Холбоо дохиоллын ажил 80 

Дотор гэрэлтүүлэг 80 

Гадна цахилгааны ажил 100 

ГИШС-ний ажил 100 

Халаалтын тогооны ажил 100 

БУА-ын гүйцэтгэл 85 

Захиалагч: 
БСШУСЯам 

Гүйцэтгэгч: “Жинсийн 
орой” ХХК 

Зохиогч: “Васт сайз” ХХК 

2018 онд 
санхүүжих 

дүн 

Эхлэх хугацаа 2018.06.15  

Дуусах 
хугацаа 

2018.12.25  

Гэрээний дүн 1,229,192,772 1,229,192,772 
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Боловсрол, соѐл шинжлэх ухаан, спортын яамны захиалгаар баригдаж буй 

2200 хүний суудалтай спорт цогцолборын барилгын гадна цахилгаан хангамж, 

барилгын дотор халаалтын систем, дулаан механикын угсралтын ажилд 

захиалагчийн хяналт тавьж ажиллаж байна.  

 

2.3. Барилгын материалын үйлдвэрлэл 

2.3.1. Барилгын материалын үйлдвэрлэлийн технологийн заавар 
боловсруулахад мэргэжил арга зүйн заавар зөвлөмжөөр хангаж ажилласан 
талаар 

Барилгын материал үйлдвэрлэлийн шинээр- 1, сунгалтаар- 2  тус тус 

тодорхойлт гарган Барилгын материал үйлдвэрлэгчдийн холбоонд  уламжлав.  

2018 онд 4 барилгын материал үйлдвэрлэгч аж ахуйн нэгжүүдийн  бүтээгдэхүүнийг, 

тохирлын баталгаажуулалтанд хамруулах ажлыг зохион байгуулж ажиллаа.                                                                    

Барилгын бетон зуурмагийг барилгын талбайд бэлтгэж байгаа нь бүтээгдэхүүний бат 

бэхийг бууруулсан, үйл ажиллагааны өртгийг нэмэгдүүлсэн барилга угсралтын 

технологи болж байгаа тул зөвхөн баталгаажсан зуурмагийн узелээс зуурмагийг 

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

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

хяналтын лаборатортай болж барилгын материал үйлдвэрлэлийн тусгай зөвшөөрөлд 

хамруулан барилга байгуулламжуудыг хангаж үйл ажиллагаа нь тогтмолжиж байна. 

Төмөр замын төмөр бетон дэрний “Тайван хайрхан”ХХК, төмөр бетон шонгийн 

“Хасуу”ХХК ,байгаль орчинд хаягдалгүй бөсгөсөн шохойн “Баргилтех”ХХК-ийн  

үйлдвэрүүд Хонгор сумын нутагт баригдаж байна. Одоо Дархан-Уул аймагт шаварын 

орд 2, шохойн чулуу 16, төмрийн хүдэр1, элс хайрганы ордыг  5   ААНБ-ууд тус тус 

ашиглаж байна.    
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2.3.2. Барилга, барилгын материалын үйлдвэрлэлийг хөгжүүлэх эрх зүйн 
бодлогын хүрээнд боловсруулагдсан хөтөлбөр, төсөл болон салбарын 
болон техник технологийн бодлогын хэрэгжүүлэх ажлыг зохион байгуулах 
талаар 
 

Түүхий  эдийн нөөц нь судлагдаж,тогтоогдсон орон нутгийн орд газруудыг 

түшиглэн  барилгын материалын элс хайрга,сендвичин хавтан,төмөр бетон 

эдлэл,заслал чимэглэлийн хуурай хольцын үйдвэрлэл зэрэг 2 үйлдвэрийг барилгын 

үйлдвэрлэл эрхлэх тусгай зөвшөөрөлд шинээр хамруулсан бөгөөд, ”Хасвуу”ХХК-ийн 

төмөр бетон шонгийн үйлдвэрүүд ашиглалтанд орж орон нутагт шинэ дэвшилтэт 

техинологи  нэвтрүүлэн барилгын шинэ материал үйлдвэрлэж байгаа ба хүний амь 

нас, эрүүл мэнд, байгаль орчинд сөрөг нөлөөгүй, стандарт, зураг төслийн чанарын 

шаардлага хангасан бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэж байна.                                                             

Дархан-Уул аймагт Барилга угсралтын 114, Барилгын материал 

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

үйлдвэрлэл үйлчилгээний 4, тус тус ААНБ ажиллаж байгаа ба үүнээс 

барилга,барилгын материал үйлдвэрийн салбарт ИТА 328,мэргэжилтэй ажилчин 

2000  байна  

2.4. Инженерийн байгууламжийн талаар 

2.4.1. Гадна инженерийн шугам сүлжээг кадастрын мэдээллийн санд бүртгэх 

ажлын хүрээнд 

        Зам, тээвэр, барилга, хот байгуулалтын Сайдын ( хуучнаар ) 2010 оны 12 дугаар 

сарын 13-ны өдрийн 402 дугаар тушаалаар батлагдсан “Хотын ерөнхий 

төлөвлөгөөний жижүүрийн хөтлөлт хийх үлгэрчилсэн заавар” –ын дагуу мөн 

ГЗБГЗЗГазрын 2017.11.21 өдрийн 1/2170 тоот “Зөвлөмж хүргүүлэх тухай” албан 

бичгийн дагуу Барилга байгууламж, инженерийн шугам сүлжээ, авто зам, тохижилт, 

шинээр баригдсан цэвэр усны худаг гэх мэт ажлуудын гүйцэтгэлийг мэдээллийн санд 

оруулж бүртгэлжүүлсэн.   

2018 оны байдлаар нийт 9 барилга, 6 инженерийн байгууламж, 4 авто машины 

зам, 3 гүний цэвэр усны худгийн гүйцэтгэлийн зургийг хүлээн авч мэдээллийн санд 

бүргэсэн. Мөн инженерийн байгууллагуудтай хамтран шугам сүлжээний насжилтын 

судалгааг гарган мэдээллийн сан бүрдүүлэх ажил хийгдэж байна.  
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ГАЗАР ДООРХИ ИНЖЕНЕРИЙН БАЙГУУЛАМЖИЙН СУДАЛГАА / сум, суурингаар / 

 

д/д 
Аймаг сум,  
суурингийн 

нэр 

    Инженерийн шугам сүлжээний худаг      Инженерийн шугам сүлжээ (км) Шилэ
н 

кабе
лийн 
урт 
/км/ 

УБ-
аймгийн 
төв- сум, 
суурин 

зам              
/км/ 

Дулаан
ы 
худгийн 
тоо 

Бохиры
н 
худгийн 
тоо 

Цэвэр 
усны 
худгийн 
тоо 

Холбоо
ны 
худгийн 
тоо 

Дулааны 
шугам 
сүлжээ 

Бохир
ын 
шугам 

Цэвэр 
усны 
шугам 

 
Холб
ооны 
шуга

м 

1 Дархан 680 2860 445 645 102.6 224 223 58.9 15.3 240 

2 Хонгор 51 88 8 - 3.97 4.1 2.3 - 29.3 220/20 

3 Орхон 33 94 29 4 2.25 3.5 4 0.43 49.9 294/54 

4 Шарын гол 148 504 18 23 16.8 12 17.2 5.13 3.4 215/49 

 

Хот байгуулалтын кадастрын мэдээллийн санг бүртгэх Хот төлөвлөлт программ 

танилцуулах сургалтын төвийн бүсийн 8 аймгийн хэмжээнд 11 сарын 28-29 өдрүүдэд 

Дархан-Уул аймагт зохион байгуулахаар бэлтгэл ажлыг хангаад байна. 

2018 оны Хот тосгоны жижүүрийн хөтлөлтийн тайлан инженерийн шугам 

сүлжээний насжилтын ангилалын судалгааг 11-р сарын 22-ны өдөр ГЗБГЗЗГ-т 

хүргүүлсэн.  

2.4.2. Инженерийн шугам сүлжээний хамгаалалтын зурвас чөлөөлүүлэх 

Эрчим хүчний тухай хуулийн 33-р зүйл, хот суурины ус хангамж ариутгах 

татуургын тухай хуулийн 17.6, 17.14 заалт, Харилцаа холбооны тухай 28-р зүйл 

инженерийн шугам сүлжээний хамгаалалтын зуравтай байна гэсэн заалтуудыг 

үндэслэн 2018 онд аймгийн Засаг даргын  захирамжаар Дархан-Уул аймгийн 

хэмжээнд холбогдох байгууллагын зөвшөөрөлгүй барилга байгууламж барьсан, 

хашаа татсан, инженерийн шугам сүлжээний хамгаалалтын зурвасыг чөлөөлүүлэх 

ажил хийгдсэн. Энэ ажлын хүрээнд нийт 86 айл өрхөд шаардах хуудас тарааж 

хамгаалалтын зурвасыг чөлөөлүүлсэн. Цаашид энэ ажил жил бүр хийгдэх тул 

инженерийн хангагч байгууллагуудаас дахин шинэчилсэн судалгааг авч нэгтгэн 

нэгтэгсэн мэдээллийн санд оруулах ажил хийгдэж байна.  
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2.5. Нийтийн аж ахуйн байгууллагуудын сургалт 

Хот, суурины ус хангамж, ариутгах татуургын ашиглалт үйлчилгээг 

Зохицуулах зөвлөл, Дархан-Ус суваг ХК  хамтран 2018 оны 04-р сарын 18-20 ны 

хооронд жил болгон зохион байгуулагддаг “УХАТ-2018” сургалт, хэлэлцүүлгийг 

Нийслэл болон орон нутагт ус хангамж, ариутгах татуургын ашиглалт, үйлчилгээний 

чиглэлээр үйл ажиллагаа явуулж буй мэргэжлийн байгууллагын инженер техникийн 

ажилтнууд болон эдийн засагч, нягтлан бодогчдод амжилттай зохион байгууллаа. 

Анх удаа орон нутагт зохион байгуулагдсан тус арга хэмжээ нь салбарт шинэчлэгдэн 

батлагдсан дүрэм, журам болон шинээр нэвтрүүлж буй ус хангамж, ариутгах 

татуургын мэдээллийн сангийн талаар мөн орон нутагт хэрэгжиж буй төсөл 

хөтөлбөрүүдийн талаар мэдээлэл өгч цаашид зарим дүрэм журамд өөрчлөлт, нэмэлт 

санал оруулах хэлэлцүүлгийг зохион байгуулсан.  

 

Монгол улсын Хөдөлмөрийн сайдын 2016 оны 02-р сарын 05-ны өдрийн А/33 

дугаар тушаалын 2-р хавсралтаар батлагдсан "Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал эрүүл 

ахуйн сургалтын үлгэрчилсэн хөтөлбөр"-ийн дагуу "Тулах цэг" сургалтын төвийн багш 

Г.Хишигбаяр нь ХАБЭА-н 14 цагийн сургалтыг Дархан-Ус суваг ХК нийт ажилтнуудад 

зохион байгуулсан. 
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2018 оны 04-р сарын 24-ний өдөр ХХҮГазраас “Үйлдвэрлэлийн осол, хурц 

хордлогыг судлан бүртгэх дүрэм” сэдвээр аймгийн ҮЭХ-ны зөвлөлийн гишүүн 

Б.Мэндбаяр, НДХэлтсээс “Үйлдвэрлэлийн осол, мэргэжлээс шалтгаалсан өвчний 

даатгалын шимтгэл”, “Эрүүл мэндийн сан, тэтгэврийн сан” сэдвээр тус тус сургалтууд 

Дархан-Ус суваг ХК-ний нийт ажилтнуудад явууллаа. 

 

2.6. ӨВӨЛЖИЛТИЙН БЭЛТГЭЛ АЖЛЫН ХҮРЭЭНД ТОМООХОН БҮТЭЭН 

БАЙГУУЛАЛТ 

 
2.6.1. Дархан сум К14-К27 дугаар худгийн хоорондох 2.7км хос ф600 мм 
дулааны төв шугамыг шинэчлэн солих  

 

           Гүйцэтгэгч   -  Одкон холдинг ХХК  
           Зураг төсөл  - Эрчим төсөл  ХХК 

           Төсөвт өртөг –  4.6 тэрбум төгрөг  
           Ажил эхэлсэн хугацаа – 2017 он  
           Ажил дууссах хугацаа – 2018 он  
            Гүйцэтгэл – 100% 

          Монгол улсын Засгийн газрын 2017 оны 05 

дугаар сарын 10-ны өдрийн 136 дугаар тогтоол, 

Концессын гэрээгээр Дархан-Уул аймгийн ДДС 

ТӨХК-ны дулааны худаг К14-К27-р худгийн 

хооронд 2.7км хос Ф600мм дулааны төв шугамын 

шинэчлэлтийн ажлыг Одкон холдинг  ХХК 

гүйцэтгэж бүрэн  дууссан. 
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2.6.2 Байнга гэмтэл гарч байгаа 13 цэгт хийх цэвэр усны шугамын     шинэчлэлтийн 

ажлуудын 

           Гүйцэтгэгч   - Альянс тех ХХК  

          Зураг төсөл  - Инж байгууламж ХХК 

          Төсөвт өртөг – 2.19 тэрбум төгрөг  
          Ажил эхэлсэн хугацаа – 2014 он  
          Ажил дууссах хугацаа – 2018 он  
          Гүйцэтгэл – 98%   
            

           Сүүлийн хэсгийн цэвэр усны шугам 

шинэчлэлтийн ажил буюу  Дархан сумын 6, 7-р 

багийн нутаг дэсгэрт Монгол алтны уулзвараас 

Дархан хүнсний уулзвар хүртэлх L=1311м газарт 

ФЗ00мм ус хангамжийн төв шугамыг шинэчлэх 

барилга угсралтын ажил дуусч бүрэн дуусч 

техникийн комисс ажилласан.  

2.6.3 Гэр хорооллын инженерийн шугам сүлжээнд холбох ажил 

 

 

 

 

 

 

 

            

            Гүйцэтгэгч   - Цагаан зуун ХХК  

          Зураг төсөл  - Ноѐдын туурь ХХК 

          Төсөвт өртөг – 4.2 тэрбум төгрөг  
          Ажил эхэлсэн хугацаа – 2018 он  
          Ажил дууссах хугацаа – 2019 он  
          Гүйцэтгэл – 20%   
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Дархан сум 8-р багт гэр хорооллыг инженерийн шугам сүлжээнд холбох ажил 

эхлэж 2018 онд 600сая төгрөг батлагдаж барилга угсралтын ажил хийгдэж байна. 

2019 онд 3.6 тэрбум төгрөгийн ажил хийгдхээр төлөвлөгөөнд тусгагдан ажиллаж 

байна. Энэхүү ажил хийгдсэнээр Нарантолгой, манхан толгойн нийт 240 гаруй айл 

өрхүүд инженерийн шугам сүлжээнд бүрэн холбогдох боломжтой болно. Энэ хэсгүүд 

нь орон сууцны хорооллын хэсэгтэй ойрхон тул агаарын бохирдол, хөрсний 

бохирдлын асуудал шийдвэрлэгдэж эрүүл ая тухтай амьдрах боломж бүрднэ.   

2.6.4. Байгууллагын орчныг сайжруулах талаар: 

Дархан-Уул аймаг Дархан сум 8-р баг. ГХБХБГ байгуулагын өөрийн бохир 

усны шугамын шинэчлэлтийн хийгдсэн.  

  

2.7. Дархан хотын бохир усны менежмент сайжруулах төсөл мон3244/3245 

төсөл 

А1 багц ажил :  Дархан хотын бохир ус цэвэрлэх байгууламжийн шинэчлэл, насос 

станц болон 12 сарын зүгшрүүлэлтийн дэмжлэг үзүүлэлтийн ажилд  

Гүйцэтгэгч: Пфайффер болон Эмит түншлэл 

Туслан гүйцэтгэгч: Инконтек ХХК 

А1 хэсгийн барилгын ажлыг гүйцэтгэж байгаа Гараж засвар цехийн барилга , 

Захиргааны барилга, Хүлээн авах насос станц ба сараалжийн барилга, Ахуйн бохир 
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ус хүлээн авах байгууламжийн барилга, Агааржуулалттай өөх тос баригч 

байгууламж, Лаг түр хадгалах талбайн байгууламж, Биоцөөрөм зэрэг барилга 

байгууламжуудын газар шорооны ажил болон угсралтын ажлуудын хийгдэж байна.  

А2.1 багц ажил:    

Гүйцэтгэгч: Хүрд ХК  

Цэвэрлэх байгууламжийг төвлөрсөн дулааны шугам сүлжээнд холбох, дулааны 

насос станц №3 –ын шинэчлэлийн ажилд 2198 у/м дулааны шугамын ажил, 216ш 

бетон тулгуур угсралтын ажлыг БНбД 52-01-10-ын дагуу,  гадна дулааны шугамын 

угсралтыг БНбД 3.05.05-89-ын дагуу хийснийг баталгаажуулан  75м тутамд 

хөдөлгөөнгүй тулгуур, 100м тутамд компенсатор, үзлэгийн худгуудыг зураг төслийн 

дагуу гүйцэтгэхэд  явцын хяналтууд хийгдэж, газар дээр нь зөөлөвчийн таталт, 

гагнуурын ширээстийн чанарыг  KUT-650 маркийн хэт авианы багажаар,  шугамын 

ажлыг хийгээр тус тус шахаж шалгасан дүгнэлтүүд нь барилгын норм дүрмийн  

чанарын шаардлага хангасан. Улсын комисс ажиллаж  хүлээн авсан.  

А2.2 багц ажил:  

Гүйцэтгэгч: Бридж констракшн ХХК  

МОН-3245 төслийн хүрээнд 6 байршилд бохир усны шугам засварлаж шинэчлэх ажил 

хийгдэхээс  

• А1 хэсэгт 1333м шугам хоолойг хэсэгчлэн засварлаж шинэчлэх.  

• А2 хэсэг 1580м шугам хоолойг хэсэгчлэн засварлаж шинэчлэх. Ажлын 

гүйцэтгэл 100% 

• А3 хэсэгт 1325м шугам хоолойн уртын дагууд цэвэрлэж худаг засварлах. 

Ажлын гүйцэтгэл  100% 

• А4 хэсэгт 1230м шугам хоолойг хэсэгчлэн засварлаж лайдаж цэвэрлэх. Ажлын 

гүйцэтгэл 100% 

• А5 хэсэгт 343 м шугам хоолойг шинэчлэх   

• А6 хэсэгт 211м шугам бохир усны шугамыг шинээр хийх. Гүйцэтгэл 100%  

Нийт 6 байршлын шугамын угсралтын ажлаас 4 байршлыг 100% гүйцэтгэж 

улсын комисс ажиллаж хүлээн аваад байна. 2 байршлын ажил гэрээ сунгагдаж 2019 

онд хийж гүйцэтгэнэ.  
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А2.3.  Гүйцэтгэгч: Дархан есөн ундраа ХХК   

Дулааны  насос станц №3-ын  барилгын  засварын ажил 100% гүйцэтгэж улсын 

комисс ажиллаж ашиглалтанд оруулаад байна.  

 

ГУРАВ. ГАЗРЫН ХАРИЛЦАА, БАРИЛГА, ХОТ БАЙГУУЛАЛТЫН ГАЗРЫН ДОТООД 

ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ЧИГЛЭЛЭЭР 

3.1. Мэдээлэл технологийн чиглэлээр  

Байгууллагын дэс болон туслах түшмэлийн ангиллын төрийн жинхэнэ албан 

тушаалын ажлын байрны сул орон тоо зарлагдсантай холбогдуулан байгууллагын 

www.darkhan.gazar.gov.mn цахим хуудас болон www.facebook.com\darkhangazar 

фэйсбүүк хаягаар сурталчлах ажлыг хийж, 2018.12.09-ны өдрийн байдлааар уг зарыг 

үзсэн хандалт 1659, коммент бичсэн 3 , лайк дарсан 19, бусдад түгээсэн 7 хүн тус тус 

байна.  

 

 Байнгын ажиллагаатай суурин станцын найдвартай хэвийн ажиллагааг 

хангах ажлын хүрээнд 2018.12.07-ны өдөр байнгын ажиллагаатай станц дээр 

http://www.darkhan.gazar.gov.mn/
http://www.facebook.com/darkhangazar


ДАРХАН-УУЛ АЙМГИЙН ГАЗРЫН ХАРИЛЦАА, БАРИЛГА, ХОТ БАЙГУУЛАЛТЫН ГАЗРЫН              2018 

ОНЫ ТАЙЛАН 
 

57 
 

ажиллаж Юнител ХХК-ийн гэр интернэтийн тохиргоог ГЗБГЗЗГ-ын ОЗМТХ-ийн ахлах 

мэргэжилтэн н.Ууганбаяраар хийлгэж интернэтийг хэвийн ажиллагаанд оруулсан. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Байгууллагын үйл ажиллагааны ил тод байдлын талаар: 

 2017 оны 03 дугаар сарын 21-ны өдрийн А/07 тоот тушаалаар байгууллагын 

санал хүсэлт хүлээн авах, нээлттэй утас ажиллуулах журмыг боловсруулан батлуулж, 

байгууллагын цахим болон фэйсбүүк хуудас, Дархан, Хонгор, Шарын гол, Орхон 

сумдын Газрын даамлуудын ажлын байранд 7037-6471 дугаартай нээлттэй утасны 

зурагт хуудаснууд байршуулсан. 2018 оны онд Нээлттэй утсаар давхардсан тоогоор 

150 гаруй иргэнд мэдээлэл зөвлөгөө болон өргөдөл хүсэлтийн хариуг өгч ажилласан 

байна. 

 

 

 

 

 

 

 Мөн байгууллагын “Угтах үйлчилгээ”-гээр өдөрт дунджаар 15 гаруй иргэнд 

газар зохион байгуулалтыг төлөвлөх, газар олгох талаар эрх зүйн орчны мэдээлэл, 

зөвлөгөө болон өргөдлийн маягтыг бөглөх; өргөдөл хүсэлтийг бичих тухай холбогдох 

заавар, зөвлөгөөг өгч төрийн үйлчилгээг авахад анхан шатны тусламж үзүүлэн 

ажилладаг. 2018 онд 1300 гаруй иргэн ААН, байгууллагад үйлчилсэн байна. 
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 Байгууллагын үйл ажиллагаагааны ил тод иргэн, хуулийн этгээдэд олон 

нийтийн хэвлэл мэдээллийн хэрэгслүүдээр нээлттэй сурталчлах талаар тодорхой 

ажил, арга хэмжээнүүдийг шат дараалан авч хэрэгжүүлж байна. Үүнд:  

2018 оны хагас жилийн байдлаар байгууллагын цахим хуудсаар 20 гаруй 

төрлийн мэдээ мэдээллийг оруулсан. 

ГХБХБГ-ын цахим хуудсанд байршсан мэдээллүүд 

  

 Байгууллагын 7 хоног, сарын, хагас, бүтэн жилийн тайлангуудыг байгууллагын 

цахим www.darkhan.gazar.gov.mn хуудасны ил тод хэсэгт нээлттэй тогтмол оруулж 

хэвшсэн. Дархан суманд хагас жилийн байдлаар 2 удаа дуудлага худалдаа 

зарлагдсан бөгөөд зарыг Өдрийн сонинд зарлуулж, олон нийтийн зарыг мэдээллийн 

самбар болон цахим хуудсанд байршуулж ажиллалаа. 

  

http://www.darkhan.gazar.gov.mn/
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 2018 оны хагас жилийн байдлаар Хонгор, Орхон, Шарын гол сумдын 

даамлуудтай 3 удаагийн цахим хурлыг тухай бүрт зохион байгуулан ажиллаж байна. 

Мөн ГЗБГЗЗГ-аас зохион байгуулсан “Архивын ажилтнуудын зөвлөгөөн” болон 21 

аймгийн Газрын төлбөрийн ажилтнуудтай хийх цахим хурлыг амжилттай зохион 

байгуулсан.  

  

  Газрын тухай хуулинд өөрчлөлт орсны дагуу газар эзэмших эрх шилжүүлэхэд 

татвар төлдөг болсон тухай, 2018 онд газрын төлбөрийг төвлөрүүлэх талаар аймгийн 

Засаг даргын албан даалгавар батлагдсан болон байгууллагын стратеги 

төлөвлөгөөнд тусгагдсаны дагуу 2018 онд “Цахим архив-Цахим сан” уриатайгаар 

ажиллаж, цаасан суурьтай нэгж талбарын хувийн хэргийг цахимжуулах ажлыг 

эхлүүлээд байгаа тухай зэрэг  мэдээллүүдийг орон нутгийн Ди би эс, ЛХА, Аа жи би, 

ТҮ-12 телевизүүдээр олон нийтэд мэдээлэх ажлыг зохион байгууллаа. Мөн 

2018.03.07-ны 14:00 цагт Дархан-Уул аймаг Засаг даргын Тамгын газрын Мэдээлэл 

технологийн албанаас зохион байгуулж буй “Нээлттэй төр” онлайн шууд ярилцлаганд 

салбарын мэдээлэл хүргэхээр ГХБХБГ-ын дарга оролцон, иргэдийн санал, асуулгыг 

онлайнаар шууд хүлээн авч, холбогдох мэдээллийг хүргүүллээ. 
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3.2. Орон зайн дэд бүтцийн мэдээллийн системд ажиллах 

ГЗБГЗЗГ-аас орон зайн дэд бүтцийн https://geoportal.nsdi.gov.mn мэдээллийн 

систем туршилтаар нэвтрүүлэн хөгжүүлэн ажиллаж байгаа бөгөөд ГЗБГЗЗГ-ын орон 

зайн мэдээлэл, технологийн хэлтсийн мэргэжилтэн Б.Оргил 2018.06.12-ны өдөр 

http://appstore.nsdi.gov.mn/Citrix/GazarWeb/ орон зайн мэдээллийн системийн 

шинэчлэлт хийх сургалтын 21 аймгийн аймгийн инженер хайгуул, мониторингийн 

асуудал хариуцсан мэргэжилтнүүдэд зохион байгуулж, орон зайн мэдээллийн 

системд хандах, шинэчлэлт хийх хэрэглэгчийн нэвтрэх эрхийг өгсөн.  

 

3.3. Хүний нөөцийн үйл ажиллагааны чиглэлээр 

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

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

г  батлуулсан. Уг хүний нөөцийн хөтөлбөр нь 2017-2020 он хүртэл хэрэгжинэ. Хүний 

нөөцийн хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх үйл ажиллаагны төлөвлөгөөнд тусгагдсан тухайн 

жилийн сургалтын хэрэгцээ шаардлагыг тодорхойлж, 2018 оны “Сургалтын 

төлөвлөгөөг” хэрэгжүүлэн ажиллаж байна. 

2018 онд үр дүнгийн гэрээ төрийн захиргааны 16 албан хаагчидтай, мөн 

төрийн үйлчилгээний 6 албан хаагчидтай хөдөлмөрийн гэрээг ѐслол төгөлдөр 

хүндэтгэлтэй байгуулсан.  

   

https://geoportal.nsdi.gov.mn/
http://appstore.nsdi.gov.mn/Citrix/GazarWeb/
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Газар зохион байгуулалт, геодези, зураг зүйн газрын даргын 2017 оны Б/186 

дугаар тушаалаар ГХБХБГ-ын бүтэц, орон тоо шинэчлэгдэн батлагдсан. Тус бүтцийн 

дагуу 2018 онд 19 албан хаагчийн бүрэлдэхүүнтэй, албан хаагчдын 40 хувь буюу 8 

эмэгтэй, 60 хувь буюу 12 эрэгтэй албан хаагчид ажиллаж байна. Үүнээс сумдын 

газрын даамлуудыг хүйсийн харьцаагаар авч үзвэл  67 хувь буюу 2 эмэгтэй, 33 хувь 

буюу 1 эрэгтэй албан хаагч тус тус ажиллаж байна. 

 2017 оны Газар зохион байгуулалт, геодези, зураг зүйн газрын даргатай 

байгуулсан үр дүнгийн гэрээний хэрэгжилтийн дүнгээр улсын хэмжээнд 5 дугаар 

байранд, аймгийн Засаг даргатай байгуулсан үр дүнгийн гэрээний хэрэгжилтийн 

дүнгээр “Дархан-Уул аймгийн шилдэг 10 төрийн байгууллага”-ын нэгээр шалгарч, 

батламж гардан авлаа. 

  

Аймгийн Төрийн албаны салбар зөвлөлөөс хүний нөөцийн үйл ажиллагаатай 

холбоотой асуудлаар хяналт шалгалтыг хийж, зөвлөн туслах үйлчилгээ үзүүлсэн. 4 

сул орон тоо болох Инженерийн дэд бүтцийн  асуудал хариуцсан мэргэжилтэн, 

Дархан сумын газрын даамал, Орхон сумын газрын даамал, Мэдээлэл технологийн 

асуудал хариуцсан мэргэжилтний ажлын байрыг 10 сард Аймгийн ТАСалбар 

Зөвлөлд хүргүүлсэн.  Энэхүү ажлын байруудын шалгалтын хуваарь 12 дугаар сарын 

13-нд явагдахаар зарлагдсан.     

Шинээр томилогдсон Төрийн үйлчилгээний албан тушаалд нягтлан бодогч 

/түр/, Барилгын лабораторын шинжээч, Төрийн захиргааны албан тушаалд Хуулийн 

асуудал хариуцсан мэргэжилтэн /түр/, Барилгын материал үйлдвэрлэл лабораторын 

асуудал хариуцсан мэргэжилтэн /түр/, Газар зохион байгуулалт, газар өмчлөлийн 

асуудал хариуцсан мэргэжилтэн /түр/,  Дархан-Уул аймгийн Орхон сумын газрын 

даамал Ч.Үүрийнтуяа жирэмсний амралттай тул урьд нь  Хонгор  суманд газрын 
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даамлаар ажиллаж байсан туршлагыг үндэслэн Г.Мөрөнг  ГХБХБГ-аас томилогоог 

хийсэн. Шарын гол сумын газрын даамал  Д.Болорцэцэг мөн адил хүүхэд асрах 

чөлөөтэй тул Ү.Оюундарийг түр хугацаар томилогдсон байна. 

   

Нийт албан хаагчдаас 2 төрлийн судалгааг гаргуулан авсан Төрийн 

захиргааны байгууллагын бүтээмжид нөлөөлж буй хүчин зүйлсийн  судалгааны 

асуулга 4 чиглэлээр /36 асуулгатай/, Төрийн захиргааны байгууллагын 

менежментийн чадамжийн судалгааны асуулга  10 чиглэлээр /50 асуулгатай/  

маягтын хүрээнд  Хяналт-шинжилгээ, үнэлгээний төлөвлөгөөний дагуу  2018 оны 11 

дүгээр сарын  19-ны өдрөөс албан хаагчдаас судалгааг авч эхэлсэн. Судалгаанд 17 

албан хаагчдаар  цаасаар бөглүүлж авсан. 

   

3.3.1. Үйл ажиллагааны төлөвлөгөөний хэрэгжилтийн чиглэлээр 

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

тушаалаар батлагдсан байгууллагын 2017-2020 оны “Хүний нөөцийн хөтөлбөр”-ийн 

хүрээнд энэ оны 3 дугаар сард албан хаагчдаас сургалтын төлөвлөгөөний саналыг 

авч, “ГХБХБГ-ын 2018 оны сургалтын төлөвлөгөө”-г батлуулж, сургалтын 

төлөвлөгөөний хэрэгжилт 88,8 хувьтай гарсан. Мөн “Хүний нөөцийн хөтөлбөр”-ийн 

2017 оны үйл ажиллагааны төлөвлөгөөний хэрэгжилтийн биелэлтийг гаргаж, 

2018.02.16-ны өдөр байгууллагын хяналт шинжилгээ-үнэлгээний багаар 96,6 хувьтай 

дүгнэгдсэн. Мөн 2017 онд шинэчлэн батлагдсан байгууллагын дотоод журмын 

хэрэгжилт 96 хувьтай, авлигатай тэмцэх үйл ажиллагааны төлөвлөгөөний 

хэрэгжилтийг 92,8 хувьтай тус тус байгууллагын хяналт шинжилгээ-үнэлгээний 

багаар дүгнэгдсэн. 
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 Байгууллагын 2018 оны Авилгатай тэмцэх, шударга ѐс, ил тод байдлыг хангах 

үйл ажиллгааны төлөвлөгөөг боловсруулж 2018.04.11-ний өдөр ГХБХБГ-ын газрын 

даргаар батлуулсан. Хэрэгжилтийг 12 дугаар сарын 15-ны дотор гаргаж аймгийн 

хууль, эрх зүйн хэлтэст хүргүүлэхээр биелэлтийг гаргаж байна. Мөн Авлигатай 

тэмцэх газрын 2018 оны 4 дүгээр сарын 30-ны өдрийн 1/3753 тоот албан бичгээр 

ирүүлсэн зөвлөмжийг  хэрэгжүүлэх арга хэмжээний төлөвлөгөөний хэрэгжилтийг 

2018.10.15-ны өдрийн гаргаж аймгийн Хууль, эрх зүйн хэлтэст 2018.10.16-ны өдрийн 

996 тоот албан бичгээр хүргүүлсэн. 

3.3.2. Авлигатай тэмцэх чиглэлээр хийсэн ажил 

 Байгууллагын 2018 оны Авилгатай тэмцэх, шударга ѐс, ил тод байдлыг хангах 

үйл ажиллгааны төлөвлөгөөг боловсруулж 2018.04.11-ний өдөр ГХБХБГ-ын газрын 

даргаар батлуулсан. Хэрэгжилтийг зохион байгуулан ажиллаж байна. 

Ашиг сонирхлын зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх ѐс зүйн дүрэм, Авлигатай 

тэмцэх, шударга ѐс, ил тод байдлыг хангах үйл ажиллагааны төлөвлөгөө, 2017 оны 

ГХБХБГ-ын авлигатай тэмцэх, шударга ѐс, ил тод байдлыг хангах үйл ажиллагааны 

төлөвлөгөөний хэрэгжилт, 2018 оны Авлигатай тэмцэх, шударга ѐс, ил тод байдлыг 

хангах үйл ажиллагааны төлөвлөгөөг  байгууллагын www.darkhan.gazar.gov.mn 

цахим хуудасны ил тод байдлын авлигатай тэмцэх цонхонд ил тод нээлттэй 

байшуулсан.  Мөн Тус байгууллагын ахлах нягтлан бодогчоор ажилд орохоор нэр 

дэвшсэн албан хаагчийн ХАСУМ болон холбогдох материалыг хянуулахаар 

2018.10.12-ны өдрийн 984 албан тоотоор АТГ-т хүргүүлсэн.  

 Байгууллагын ХАСХОМ гаргадаг эрх бүхий 3-н албан тушаалтны 2017 оны 

ХАСХОМ-г 2018.02.09-ны өдөр хүлээн авч нягтлан, хувийн ашиг сонирхлын мэдүүлэг 

болон хөрөнгө, орлогын мэдүүлгийн бүрдүүлэлтийн системд бүртгэж оруулсан.  

  Ашиг сонирхлын зөрчилгүй гэдгээ илэрхийлэх мэдэгдлийг 2018 оны 12 сарын 

07-ны  байдлаар 63 мэдэгдлийг албан хаагчид  гаргасан байна. АТГ-ын мэдүүлгийн 

бүрдүүлэлтийн програмд  болон бүртгэлийн дэвтэр 63 мэдэгдлийг хөтлөж 

ажилласан. 

 2018 оны төлөвлөгөөний хэрэгжилтийг аймгийн Хууль, эрх зүйн хэлтэст 

2018.12.10-ны өдрийн 1134, ГЗБГЗЗГ-т 2018.12.10-ны өдрийн 1138 албан тоотоор тус 

тус хүргүүлсэн бөгөөд байгууллагын 

http://darkhan.gazar.gov.mn/reads.php?module=read&mid=311 цахим хуудсанд 

http://www.darkhan.gazar.gov.mn/
http://darkhan.gazar.gov.mn/reads.php?module=read&mid=311
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2018.12.10-ны өдөр олон нийтэд мэдээлэхээр байршуулсан. 

Ашиг сонирхлын зөрлийн талаар хийгдсэн ажилд: 

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

сонирхлын зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх ѐс зүйн дүрмийг 1 дүгээр хавсралтаар, 

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

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

танилцуулж гарын үсэг зурж баталгаажуулсан. Мөн шинээр томилогдсон газрын 

удирдлагын хэлтсийн даргын Хөрөнгө орлогын мэдүүлгийг хүлээн авч 30 хоногийн 

дотор бүртгэж баталгаажуулсан. Байгууллагын албан хаагчдын ашиг сонирхлын 

зөрчилгүй гэдгээ илэрхийлсэн мэдэгдлийг 2018 оны 12 сарын 1-ний байдлаар 62 

мэдэгдлийг албан хаагчид гаргасан байна.   

Мөн АТГ-ын ажлын хэсэг Дархан-Уул аймагт 2018 оны 11 дүгээр сарын 12-ноос 

15-ны хооронд ажиллаж энэ хугацаанд байгууллагын холбогдох чиглэлүүдээр хяналт 

шалгалтыг хийж судалааны маягтын дагуу  мэдээллүүдийг цаасан болон файлаар 

хүргүүлсэн. 

 

3.3.3.Сургалт, сурталчилгааны чиглэлээр 

“Төрийн албан хаагчийн ажиллах нөхцөл, нийгмийн баталгааг хангах хөтөлбөр”, 

“Төрийн албан хаагчийн сургалтын хөтөлбөр”-ийн дагуу төлөвлөгөө гарган 

хэрэгжүүлж ажиллах хүрээнд: ГХБХБГ-ын 2017 оны 04 дүгээр сарын 10-ны өдрийн 

А/13 тоот тушаалаар Хүний нөөцийн хөтөлбөр /2017-2020 он/, үйл ажиллагааны 

төлөвлөгөөг батлуулсан. Үйл ажиллагааны төлөвлөгөөтэй уялдуулан 2018 оны 

сургалтын хэрэгцээг тодорхойлж, 9 чиглэлээр сургалтын төлөвлөгөөг батлуулж 2018 

оны 12 дугаар сарын 01-нийг байдлаар дотоод сургалтаар 7-н сургалтыг зохион 

байгуулсан байна. 

 Хууль сурталчлах ажлын хүрээнд 2019 онд хэрэгжих “Төрийн албаны тухай 

хууль” шинэ хууль батлагдаж, мөрдөхтэй холбогдуулан төрийн албаны шинэ хууль 

болон   албан хаагчдынхаа дунд нийтийн албанд нийтийн болон хувийн ашиг 

сонирхлыг зохицуулах, ашиг сонирхлын зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх сургалтыг 

2018 оны 11 сарын 17-ны өдөр зохион байгуулсан. 

 “Жендэр ба хүний эрх”-ийн чиглэлээр Хүний эрхийн үндэсний комиссоос 

зохион байгуулсан төрийн албан хаагчдын хүний нөөцийн албан хаагчдад 2 өдрийн 
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сургалтыг Улаанбаатар хотод зохион байгуулагдаж, тухайн чиглэлээр сургагч 

багшийн гэрчилгээг Хуулийн асуудал хариуцсан мэргэжилтэн Б.Золбаясах авч, 

өөрийн байгууллагадаа жендэрийн талаар ойлголтыг богино хугацаанд өгч албан 

хаагчдынхаа хуулийн мэдлэгийг нэмэгдүүлсэн. Сургалттай холбоотой хуулийн 

талаарх ном, гарын авлагаар бүрэн хангагдсан.  Энэхүү арга хэмжээний хүрээнд 

Аймгийн хүний эрхийн үндэсний комиссын мэргэжилтэн Б.Болорцэцэг аймгийн 

Жендэрийн хорооноос баталсан Жендэр суурилсан хүчирхийлэлтэй тэмцэх 16 

хоногийн аян 2018 ажлын төлөвлөгөөний хүрээнд тус нэгдмэл нэг зорилго, нэг уриан 

дор товлосон өдрүүдэд “Эерэг бол Гоѐ” харилцаа хандлага, үйлдэл гэсэн уриан дор  

байгууллага дээр ирж “Цагаан туузны аянд” нэгдэх үйл ажиллагааг зохион 

байгуулсан.   

  

Аймгийн ИТХурлаас “Авлигын эсрэг Олон улсын өдөр”-ыг угтан төрийн 

байгууллагуудад хууль сурталчлах чиглэлээр удирдамжын хүрээнд ГХБХБГазрын 14 

албан хаагчид АХА тэмцээнийг зохион байгуулж, тэргүүлсэн Хуулийн асуудал 

хариуцсан мэргэжилтэн Б.Золбаясах, Инженер хайгуул, мониторингын асуудал 

харуицсан мэргэжилтэн Ч.Анхбаяр 2 албан хаагчдыг аймгийн хэмжээнд болох АХА 

тэмцээнд оролцуулан  5 дугаар байранд орсон. Энэ арга хэмжээний хүрээнд Авлигын 

эсрэг хууль, нийтийн албанд нийтийн болон хувийн ашиг сонирхлыг зохицуулах, ашиг 

сонирхлыг зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх тухай хууль, авлигын эсрэн үндэсний 

хөтөлбөрийн хүрээнд хуулийн сургалт сурталчилгааг нийт албан хаагчдад хийсэн. 
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 Аймгийн Хууль эрх зүйн хэлтсээс аймгийн Засаг даргын эрхлэх асуудлын 

хүрээний зарим агентлаг, орон нутгийн өмчит үйлдвэрийн газар, сумдын Засаг 

даргын тамгын газрын 14-н эрх бүхий албан тушаалтныг хамруулсан сургалтыг 

өнөөдөр /2018.1.9/ зохион явуулсан. Дээрх эрх бүхий албан тушаалтнууд нь авлигын 

эсрэг хуулийн 6 дугаар зүйлийн 6.1.8-д заасан албан тушаалтны хөрөнгө орлогын 

мэдүүлгийг бүртгэх, хадгалах, хяналт тавьж ажиллах, авлигатай тэмцэх Авлигын 

эсрэг хуулийн 10 дугаар зүйлийн 10.4 –т заасны дагуу нийтийн албан тушаалтнууд 

жил бүрийн 2 дугаар сарын 15-ны дотор хөрөнгө орлогын мэдүүлэг болон хувийн 

ашиг сонирхлын мэдүүлгээ гарган тайлагнах үүрэгтэй байдаг. чиглэлээр сургалт 

сурталчилгаа зохион байгуулах чиг үүрэгтэй ажилладаг. Энэ дагуу тус тайлан, 

мэдүүлгийг хэрхэн үнэн зөв гаргах тэдний мэдлэг, чадварыг дээшлүүлэх, 2018 оны 

бүрдүүлэлтийн үйл ажиллагааг хууль тогтоомжийн дагуу зохион байгуулахад 

дэмжлэг үзүүлэх зорилгоор тус сургалт явагдлаа. 

 

 Жайка Олон улсын байгууллагын "Монгол Улсын газар хөдлөлтийн гамшгаас 

хамгаалах чадавхыг бэхжүүлэх төсөл" Монгол улсад 2 дахь жилдээ хэрэгжиж байгаа 

бөгөөд Дархан-Уул аймагт 2018 оны 10 дугаар сарын 15-16-ны өдрийн хугацаанд 

дадлага сургалт зохион байгуулагдаж, ГХБХБГ-аас 2 мэргэжилтнийг хамрууллаа. 

Төслийн гол зорилго нь Аймгийн гамшгаас хамгаалах албадын холбогдох албан 

тушаалтнууд болон мэргэжилтнүүдийг хамруулан Дархан-Уул аймгийн "Газар 

хөдлөлтийн гамшгаас хамгаалах төлөвлөгөө"-г шинэчлэн боловсруулах талаарх 

шинэлэг санаа гаргах явдал юм 
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 Жайка Олон улсын байгууллагын "Монгол Улсын газар хөдлөлтийн гамшгаас 

хамгаалах чадавхыг бэхжүүлэх төсөл"-ийн баг Дархан-Уул аймагт 2018 оны 09 дүгээр 

сарын 18-ны өдөр ажиллаж байна. Энэ хүрээнд Дархан-Уул аймгийн "Газар 

хөдлөлтийн гамшгаас хамгаалах төлөвлөгөө"-г шинэчлэн боловсруулах талаар 

аймгийн гамшгаас хамгаалах албадын холбогдох албан тушаалтнууд болон 

мэргэжилтнүүдийг хамруулан мэдээлэл, сургалт зохион байгуулсан. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Биологийн олон янз байдлыг дүйцүүлэн хамгаалах арга хэмжээний 

хэрэгжүүлэлтийг хангуулах нөөцийг орон нутагт бий болгох арга зүйн төвийн бүсийн 

сургалт /2018.10.25/ Дархан-Уул аймгийн ЗДТГ-ын хурлын танхимд өглөөний 10.00 

цагт эхэллээ. 2 өдөр үргэлжлэх тус сургалтын гол зорилго нь биологийн олон янз 

байдлыг дүйцүүлэн хамгаалах талаар мөрдөгдөж байгаа хууль тогтоомж, 2018 оны 

09 дүгээр сарын 6-7-ны өдрүүдэд Өмнөговь аймгийн Даланзадгад хотноо зохион 

байгуулагдсан “Биологийн төрөл зүйлийн дүйцүүлэн хамгааллын үндэсний 

зөвлөгөөн”-өөс гарсан зөвлөмжийг хэрэгжүүлэх чиглэлээр орон нутгийн төрийн 

захиргааны ажилтнуудын чадавхыг сайжруулахад юм. Сургалтад ГХБХБГ-аас 

сумдын даамал, 2 мэргэжилтэн оролцсон.  
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 “Бэлчээрийн хариуцлагатай менежмент” сэдэвт Монгол орны бэлчээрийн 

үндэсний II форум Улаанбаатар хотод 2018.10.31-2018.11.01-ний өдрүүдэд зохион 

байгуулагдсан. Форумд 21 аймгийн ГХБХБГ-ын дарга нар болон инженер хайгуул, 

мониторингийн асуудал хариуцсан мэргэжилтнийг оролцуулсан. 

Форумд дараах илтгэлүүд тавигдсан. 

1. Монгол орны бэлчээрийн төлөв байдлын өнөөгийн түвшин: Бэлчээрийн 

төлөв байдлын шинэчилсэн тайлангийн танилцуулга 

2. Бэлчээрийн сэргэх чадавхид суурилсан, хариуцлагатай менежментийг 

төлөвшүүлэх ажлын явц, үр дүн, сургамжаас 

3. Бэлчээр ашиглалтын үр нөлөөг хянах замаар талуудыг хариуцлагажуулах нь 

4. Бэлчээрээ тогтвортой ашиглах дэлхий дахины хүчин чармайлт ба стратеги 

5. “Хариуцлагатай малчин” – “Бэлчээр нутаг, байгаль орчин, мал сүрэгтээ ээлтэй 

нүүдлийн МАА-н үйлдвэрлэлийн стандарт ба олон улсын зах зээлийн хэрэгцээ, 

шаардлага” сэдвээр илтгэлүүд тавигдсан. 

 

 

 

 

 

  

 

 Онцгой байдлын ерөнхий газраас НҮБ-ын Гамшгийн эрсдэлийг бууруулах 

газар, Дэлхийн боловсролын төвтэй хамтран “Аюулгүй, гамшигт тэсвэртэй, 

тогтвортой хөгжилтэй хот бий болгох нь” сэдэвт туршлага солилцох сургалтыг Давтан 

сургалт, сэргээн заслын төвд зохион байгуулсан. Сургалтад ГХБХБГ-аас 1 

мэргэжитнийг хамруулсан. Уг сургалтаар орон нутгийн түвшинд гамшгийн эрсдэлийн 

талаарх ойлголтыг нэмэгдүүлэх, гамшигтай тэмцэх чадавхыг сайжруулах үйл 

ажиллагааг дэмжих замаар хот суурин газрын тогтвортой хөгжилд дэмжлэг үзүүлэх 

зорилготой НҮБ-ын  “Аюулгүй, гамшигт тэсвэртэй хот бий болгох” санаачилгад бүх 

хот нь нэгдсэн Ази тивийн анхны улс болж, дэлхийн бусад хотуудтай туршлагаа 

хуваалцаж, аюулгүй хот бий болгох зорилт тавин ажиллаж байна.   
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3.3.4. Хүний нөөцийн бусад үйл ажиллагааны чиглэлээр 

 ГХБХБГ-ын даргын 2017.04.10-ны өдрийн №А/13 тушаалаар байгууллагын 

“Хүний нөөцийн хөтөлбөр /2017-2020он/, үйл ажиллаганы төлөвлөгөө”-г батлуулсан.  

Уг хөтөлбөрийн 3.2.2.10. Төрийн албан хаагчдыг бие дааж мэргэшил, мэдлэгээ 

дээшлүүлэхэд нь зориулж байгууллагын номын сан /мэргэжлийн ном, сурах бичиг, 

холбогдох хууль тогтоомж, норм стандарт/-г бий болгох заалтын дагуу 2017 онд 

байгууллагын номын санг байгуулсан.  

2017 онд ГЗБГЗЗГ-аас Газрын харилцааны хуулийн эмхтгэл, Швейцарын 

хөгжлийн агентлаг Ногоон Алт малын эрүүл мэнд төслөөс Бэлчээрийн төлөв байдал, 

өөрчлөлтийн загварыг ашиглах зөвлөмж номуудыг Дархан-Уул аймгийн Хонгор, 

орхон, шарын гол сумдын газрын даамлуудад болон аймгийн инженер хайгуул, 

мониторингийн асуудал хариуцсан мэргэжилтэнд хүлээлгэн өгсөн. 

2018 онд Барилгын хөгжлийн төвөөс салбарын норм дүрэм, ГЗБГЗЗГ-аас 

салбарын ном довхмол шинээр ирсэн. Мөн улирал тутамд газрын харилцаа сэтгүүл, 

барилгын мэдээлэл сэтгүүлүүдийг тус тус байгууллагын албан хаагчддаа захиалан 

цаг үеийн мэдээллээр ханган ажиллаж байна. 

 

 

 

 

 

 

 

 Албан хаагчдын спортоор хичээллэх, эрүүл мэндийг дэмжих бодлогын хүрээнд 

байгууллагын биеийн тамир, спортын хамтлаг байгуулан, холбогдох үйл ажиллагааг 

зохион байгуулж, ажиллахаар ГХБХБГ-ын даргын 2018 оны 03 дугаар сарын 07-ны 

өдрийн А/13 дугаар тушаалыг баталлаа. Спорт хамтлагын үйл ажиллагааны 

чиглэлээр 2018.04.07-ны өдөр аймгийн Эрүүл мэндийн газраас зохион байгуулсан 

“Идэвхитэй хөдөлгөөн – Эрүүл мэнд – Алхалт аялал” үйл ажиллагаанд байгууллагын 

албан хаагчид нэгдэж, үргэлжлүүлэн нэг цонхны үйл ажиллагаа явуулдаг төрийн 

байгууллагуудын дунд зохион байгуулагдсан гар бөмбөгийн тэмцээнд идэвхитэй 

оролцлоо. 
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 Дархан-Хот байгуулалт, барилга захиалагчийн газар ОНӨААТҮГ-тай хамтран 

хоѐр байгууллагын албан хаагчдын дунд нөхөрсөг харилцааг тогтоох, албан 

хаагчдын идэвхитэй хөдөлгөөнийг дэмжих зорилгоор бооцоот “гар бөмбөг”, “сагс”-ны 

тэмцээн зохион байгуулж, амжилттай оролцлоо. 

  

   Олон улсын мал амьтны халдварт өвчний “А” ангилалд багтдаг “шүлхий 

өвчин”-ий талаар мэдээлэл хүргэх сургалт болон ГХБХБГ-ын 2018.02.06-ны өдрийн 

А/06 дугаар тушаалаар батлагдсан аймгийн “хоргодох байрны мэргэжлийн анги”, 

“нүүлгэн шилжүүлэлт, түр байрны мэргэжлийн анги”-ийн бүрэлдэхүүнээр 

томилогдсон албан хаагчдад ангийн бүтэц, бүрэлдэхүүний чиг үүргийг танилцуулах 

сургалтуудыг тус тус зохион байгууллаа. 
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 Албан хаагчдын дунд “Өвчний шалтгаан, эмнэлзүйн үндэслэл” сэдэвтэй эрүүл 

мэндийн болон Хаан банкны Дархан-Уул аймаг дахь салбартай хамтарсан “Төрийн 

үйлчилгээг хүргэхэд банк, санхүүгийн байгууллагын оролцоо, үйлчилгээний арга 

хэлбэр” сэдэвтэй мэдээлэл хүргэх сургалтыг зохион байгуулан ажиллалаа. 

       

 2018.03.27-ны өдөр аймгийн Татварын хэлтэстэй хамтран “Аймгийн Засаг 

даргын 2018 оны 1-04/02 дугаар албан даалгаврын хэрэгжилтийг хангах” болон 

“Газрын эрхийг бусдад шилжүүлэхэд ногдуулах татвар ногдуулах”-тай холбогдуулан 

татварын байцаагч, сумын даамлуудыг хамруулсан уулзалт, сургалтыг зохион 

байгууллаа. 

  

3.4. Олон нийтийг хамарсан ажлын хүрээнд: 

 2018.03.28-ны өдөр Онцгой байдлын газартай хамтран байгууллагын албан 

хаагчдад “болзошгүй гамшгийн үед зарлан мэдээлэх дохионы сургуулилт” хийх тухай 

сургалтыг зохион байгуулж, 2018.03.29-ны өдөр аймгийн хэмжээнд зохион 

байгуулагдсан “болзошгүй гамшгийн үед зарлан мэдээлэх дохионы сургуулилт”-нд 
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нийт 15 албан хаагчийн бүрэлдэхүүнтэй онцгой үеийн бэлэн байдлыг ханган, 

сургуулилт хийсэн. 

  

 Аймгийн ИТХ-ын 2017 оны 9/04 тогтоолоор 2018 оныг “Ахмадын жил” болгон 

зарласантай холбогдуулан 2018.05.03-ны өдөр аймгийн ахмадын зөвлөх багийг 

ГХБХБГ-т хүлээн авч байгууллагын үйл ажиллагаа болон салбар дахь аймгийн Засаг 

даргын 2017-2020 оны үйл ажиллагааны хөтөлбөрийн хэрэгжилтийг танилцуулж, 

холбогдох зөвлөгөө, мэдээллийг хүргэлээ. 

  

 2018 оны 02 сарын 26, 03 дугаар сарын 28 болон 04 сарын 20-ны өдөр албан 

хаагчдийн бүрэн бүрэлдэхүүнтэйгээр байгууллагын ойр орчмын 50 метр газарт цас 

болон их цэвэрлэгээний ажлыг хийж гүйцэтгэсэн. 
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 Дархан сумын засаг даргын албан даалгаврын хүрээнд 2018.04.22-ны өдөр 

нийт 14 албан хаагчдыг /3 чөлөөтэй/ хамруулан Хараа голын дагуух нийтийн 

цэвэрлэгээнд нэгдэж, 1 машин хогийг хогийн цэгрүү зөөж ажиллалаа. 

Хараа голын дагуу цэвэрлэгээ хийж буй байдал 

 

Цэвэрлэгээ хийсний дараа болон хогоо хогийн цэг дээр буулгаж буй байдал 

 

3.5. Нээлттэй хаалганы өдөр зохион байгуулсан 

 Дархан-Уул аймгийн Газрын харилцаа, барилга хот байгуулалтын газраас 2018 

онд 6 дугаар сар хүртлэх хугацаанд 2 удаагийн нээлттэй хаалганы өдөрлөг Хонгор 

суманд 1 удаа нээлттэй хаалганы өдөрлөгийг тус тус зохион байгуулсан байна. Үүнд: 

1. Кадастрын зураг /Үнэ төлбөргүй/ 

2. Газар өмчлөж байгаагүй тухай тодорхойлолт   

3. Барьцааны гэрээ бүртгэсэн   

4. Талбайн хэмжээнд өөрчлөлт хийсэн 

5. Мэдээлэл зөвлөгөө. Үүнд: 

 Газар эзэмших эрхийн гэрчилгээг бусдад шилжүүлэх,                     
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 Газар эзэмших эрхийн гэрчилгээний хугацаа сунгах,                       

 Газар өмчлөх эрхийн гэрчилгээг шилжүүлэх,  

 Газар өмчлөх  эрхийн гэрчилгээнээс хамтран өмчлөгч хасуулах өргөдөл хүсэлт 

хүлээн авсан бөгөөд нийт 175 иргэнд дээрх үйлчилгээг үзүүлсэн байна. 

  

 Дахан-Уул аймгийн Хонгор сумын засаг даргын тамгын газраас 2018 оны 05 

дүгээр сарын 18-ны өдөр зохион байгуулсан “Нээлттэй хаалганы өдөр”-т газрын 

салбарын үйл ажиллагааны чиглэлээр хамтран ажиллалаа. Үүнд: 

 Тухайн жилийн газар зохион байгуулах 2019 оны төлөвлөгөөнд 10 иргэний 

санал авсан, 

 Сэтгэл ханамжийн судалгааг 26 иргэнээс авсан, 

 Өмчилсэн газрын зураг давхцалтай 8 иргэний кадастрын зургийг мэдээллийн 

санд засвар хийж, зөрчил арилгасан, 

 Өмчлөлийн газар шинээр олголтын талаар мэдээлэл, зөвлөгөөг нийт 40 гаруй 

иргэнд  өгч, ажиллалаа.  

Хонгор суманд хийсэн Нээлттэй хаалганы өдөр 
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3.5. Төсөв, санхүү, шилэн дансны тайлан, мэдээ 

ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ЗАРДЛЫН 100190029001 ДАНСНЫ ТУХАЙ 

2018 оны 1 дүгээр сарын 1-нээс эхлэн Сангийн яамнаас : 

 Тусгай зориулалтын сангаас 265768000 төгрөгийн,  

 Нийгмийн Даатгалын сангаас 2798515 төгрөгийн санхүүжилт,  

 ГЗБГЗЗГазраас Хөрөнгийн санхүүжилтээр 5473480 төгрөгийн бараа 

материал агентлагаас захиалж ханган нийлүүлж ажилчдын үйл ажиллагааг 

хэвийн явуулах нөхцөл бололцоогоор хангасан. Үүнд: 

o 7970 ш нууцлал бүхий цаас,  

o 700ш ААНБайгууллагын газар эзэмших эрхийн гэрчилгээ 

o 300ш Төрийн байгууллагын газар эзэмших эрхийн гэрчилгээ 

o 100ш Газар ашиглах эрхийн гэрчилгээ нийлүүлсэн байснаас  

     ГЗБГЗЗГазрын даргын 2018.10.26-ны 177 тоот тушаалаар Гэрчилгээний загварыг       

шинэчлэн батлаж шинэ загварын гэрчилгээнүүдийг ирүүлсэн. Үүнд:  

o  500ш ГБХХ-ний эзэмших эрхийн гэрчилгээ  

o 100ш ААНБайгууллагын газар эзэмших эрхийн гэрчилгээ 

o 100ш ГБХХ-ний ашиглах эрхийн гэрчилгээ 

o 100ш ААНБайгууллагын ашиглах эрхийн гэрчилгээ 

o 100ш ТБайгууллагын ашиглах эрхийн гэрчилгээ 

2018 оны байдлаар олгогдсон 265.7 сая төгрөгийн санхүүжилтийн 69.7 0% нь 

цалингийн сан эзэлж байна. 

 

Цалингийн сан 

69,7%  

Тогтмол ашиглалтын болон 

бусад зардлууд 30,3% 
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Батлагдсан төсвийн хуваарийн дагуу Төрийн сангийн 100190029001 дансаар 

265.7төгрөгийн санхүүжилт авч 265.7 төгрөг зарцуулж ажиллаа.   

 

2018 оны 1-12-р сарын Төсвийн санхүүжилт, зарцуулалтын тайланг өссөн 

дүнгээр сар бүрийн  01-ны байдлаар гаргаж тогтмол боловсруулж САРЫН мэдээг 

аймгийн Төрийн сан банкинд цаасан хэлбэрээр хүргүүлэн зардал болон үлдэгдлийг 

баталгаажуулсан. Хүлээн авсан гарын үсэг тамгаар баталгаажуулан ГЗБГЗЗГазарт 

цахим болон факсаар  хүргүүлсэн. 

 Сарын мэдээнд: 

o Үндсэн үйл ажиллагааны дансны 

o Нэмэлт санхүүжилтын дансны 

o Мөнгөн кассын тайлан 

o Кассын дансны хуулга зэргээс бүрдэн тайлагнадаг. Нийт 12 удаа 

мэдээлсэн. 

- Төсвийн ил тод, Шилэн дансны хуулийг мөрдөж сар бүрийн 2-ны дотор 

төсвийн гүйцэтгэлийн мэдээг аймгийн Төрийн сангийн хэлтэст тайлагнахаас гадна 

www.shilendans.gov.mn сайтад нийт 12 удаа шивж оруулсан. Үүнээс гадна Төсвийн ил 

тод хуулийг мөрдөж сар бүрийн 2 дансны орлогыг ангилж боловсруулсан мэдээ, 

жилийн эцсийн тайлангийн аудитын дүгнэлт болон эхний хагас жилийн баталгаажсан 

санхүүгийн тайланг санхүүгийн мэдээллийн самбарт байршуулан нийтэд тогтмол 

шинэчилэн ил тод мэдээлж байна. Албаны сайтад сарын мэдээг скайнердан pdf 

файлаар хавсаргаж мэдээлсэн. Эндээс татаж авах хэвлэх боломжийг бүрдүүлсэн 

болно. Мөн сайтын холбоосыг www.darkhan.gazar.gov.mn сайтад шууд холбуулсан. 

Цаг үеийн мэдээ тайлангуудыг заагдсан хугацаанд багтааж гүйцэтгэлийн 

тайлан, хугацаат мэдээ, судалгаануудыг холбогдох газруудад  хүргүүлэн ажиллаж 

байна. 

http://www.shilendans.gov.mn/
http://www.darkhan.gazar.gov.mn/
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2019 оны төсвийн төсөл, 2020-2021 оны төсвийн төсөөөлөл болон хөрөнгө 

оруулалтын зардлыг төсөвлөх саналаа 2018 оны 6-р сард мэргэжилтэн бүрээс авч 

тусган гүйцэтгэн, 2019 оны төсвийн төслийг боловсруулж 2018 оны 07-р сарын 05-

ний өдөр №671 албан тоотоор ГЗБГЗЗГазарт хүргүүлсэн.  

     2018 онд албаны автомашинд 1213500 төгрөгний засвар үйлчилгээг хийсэн. 

Нэг удаагийн тэтгэмж урамшууллыг гэр хорооллын ажилтнуудад түлээ 

нүүрсний мөнгө олгох тооцоог Хөдөлмөрийн дотоод журмыг үндэслэн тооцож 

төсөвлөн Газрын даргын 2018.11.20-ны А/44 тоот тушаалаар олгогдсон. 

ГЗБГЗЗГазрын 2018.11.28 -ны №1/2300 албан тоотоор 2019 оны батлагдсан 

төсөв хүлээж авсан. 2019 оны төсөв 266.9 сая төгрөгөөр батлагдсан. Батлагдсан 

төсвийн дагуу сар бүрийн задаргаа төсвийн хуваарийн саналаа 2018.12.07-ны дотор 

хүргүүлсэн.  

 

- 2018 оны улирал бүр санхүүгийн тайланг гүйцэтгэж агентлагтай жилд 2 удаа, 

аймгийн Төрийн сан банктай 2 удаа тайланг тулган тушаасан. 

Төрийн албан хаагчийн цалин хөлс, нэмэгдлийг хууль тогтоомжийн дагуу 

хугацаанд нь бүрэн олгож ажилласан. ГХГЗЗГазрын даргын 2017 оны Б/186 дугаар 

тушаалыг үндэслэн 2018.01.02-ний өдрөөс аймгийн ГХБХБГазрын даргын 2018 оны 

А/03 тоот тушаал батлагдсан бүтцийн өөрчлөлт хийж одоогоор нийт 22 ажилтан 

албан хаагч ажиллаж байна. Байгууллагын албан хаагчдын цалинг сард 2 удаа 

тогтоосон хугацаанд /Сар бүрийн 10, 25-нд/ олгож, албан хаагчдын сарын цалин, 

тэтгэмж, урамшуулал, хоол унааны хөнгөлөлт, нэг удаагийн буцалтгүй тусламжийг 
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олгож ажиллаж байна. Гэрээний дагуу ХААН банкаар цалинг олгож байна. ХААН 

банк цалингийн зээлийн хүүг 1,6%-иар гэрээ байгуулан олгож байсныг тус банкны 

удирдлагуудтай зөвшилцөж албан бичиг хүргүүлснээр цалингийн зээлийн хүүг 1,4% 

болгон хугацааг 60 сар болгосон. 2018.08.22-ны өдрийн МУ-ын ЗГ-ын 264 дүгээр 

тогтоолын дагуу /Төрийн зарим албан тушаалын цалингийн сүлжээ, доод жишгийг 

шинэчлэн тогтоох тухай/ 2018.09.08-ны өдрийн ГХБХБГазрын даргын А/38 тоот 

тушаалаар албан хаагчдын цалинг нэмэгдүүлсэн. 

2018 онд санхүүтэй холбоотой Газрын даргын тушаалууд: 

№ тушаалууд огноо дугаар Тушаалын товъѐог 

1 ГХБХБазрын 
даргын тушаал 

2018.02.13 а/10 Хөрөнгө гаргах тухай /Ахмад настангуудыг 
хүлээж авсан зардал 349100 төгрөг/ 

2 ГХБХБазрын 
даргын тушаал 

2018.03.29 а/15 Хөрөнгө гаргах тухай /Хээрийн ажлын хувцас 
худалдан авах зардал 396000 төгрөг/ 

3 ГХБХБазрын 
даргын тушаал 

2018.06.04 а/27 Нэг удаагийн буцалтгүй тусламж олгох тухай 
/Б.Очиржавт тэтгэвэрт гарахад олгох нэг 
удаагийн тусламж 15080256 төгрөг/ 

4 ГХБХБазрын 
даргын тушаал 

2018.06.07 а/29 Мөнгө зарцуулах тухай /Газрын төлбөрийн 
телемаркетингийн үйлчилгээний зардал 139656 
төгрөг/ 

5 ГХБХБазрын 
даргын тушаал 

2018.06.07 а/30 Мөнгө зарцуулах тухай /2017 оны ажлын үр дүнг 
үнэлэн шагнуулсан мөнгөөр хүүхдийн баяраар 
албан хаагчдын хүүхдүүдэд бэлэг 250000 
төгрөг/  

6 ГХБХБазрын 
даргын тушаал 

2018.08.24 а/35 Буцалтгүй тусламж олгох тухай /Б.Мөнгөнтогост 
300000 төгрөг/ 

7 ГХБХБазрын 
даргын тушаал 

2018.11.07 а/42 Мөнгө зарцуулах тухай /Албаны машины урсгал 
засавар сэлбэг хэрэгсэлд 1213500 төгрөг/ 

8 ГХБХБазрын 
даргын тушаал 

2018.11.07 а/43 Мөнгө зарцуулах тухай /Сургалт зохион 
байгуулахад зарцуулах зардал 681600төгрөг/ 

9 ГХБХБазрын 
даргын тушаал 

2018.11.20 а/44 Буцалтгүй тусламж олгох тухай /Х.Ролжинжавт 
түлээ нүүрсний мөнгө 100000 төгрөг/ 

Мөн энэ онд байгууллагын албан хаагчдын буюу даатгуулагч нарын цалингийн  

НДШимтгэлд өссөн дүнгээр 2023,5 төгрөг шилжүүлсэн. Эрүүл мэнд, НДШимтгэлийн 

тооцоо тайланг сар бүр даатгуулагч бүрийн мэдээллийг www.ndaatgal.mn сайтад 

бүртгэлийн дагуу онлайнаар тайланг шивж илгээх буюу мөн цаасан хэлбэрээр 

баримтжуулж тайлагнасан. Сар бүрийн 5-ны дотор ажилтан бүрийн цалингийн 

нийгмийн даатгалын шимтгэлийг Маягт НД-7, НД-8–ын дагуу 12 удаа хийж 

гүйцэтгэсэн.  Тайлангийн дүнгээр нийт 22 ажилтны ЭМД, НД дэвтэрт сар бүр бичилт 

хийж, улирал бүр баталгаажуулж ажиллаа. 

Татварын хэлтэст дараах 5 төрлийн тайланг заагдсан хуулийн хугацаанд хийж 

гүйцэтгэсэн. Үүнд: 
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a.Цалин хөдөлмөрийн хөлс тэдгээртэй адилтгах орлого болон шууд бус 

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

b.Газрын төлбөрийн тайлан /Жилд нийт 1 удаа/ 

с.Газар өмчлүүлэх, эзэмшүүлэх, ашиглуулах зөвшөөрөл олгох, газрын хэвлийг 

олгоход хураах улсын тэмдэгтийн хураамжийн тайлан /Хагас жил бүр нийт 2 удаа/ 

d.АТӨЯХТайлан /Авто тээврийн болон өөрөө явагч хэрэгслийн албан 

татварын тайлан/ /Жилд 1 удаа/ 

f.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 /2018.11.30-ний гүйцэтгэлээр/ 10.7 сая 

төгрөгийн цалингийн ХХОАТатвар шилжүүлсэн байна.  

       

III улирлын байдлаар ТТ-11 тайлан 
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Улсын тэмдэгтийн хураамжийн банкны орлогын баримтыг боловсруулалтын 

хамт няраваас сар бүр гаргуулан авч хагас жил, бүтэн жилээр өссөн дүнгээр 

Татварын албанд нэгтгэж тайлан гаргадаг. Орон нутгийн төсөвт 2018 оны эхний хагас 

жилийн байдлаар 6,2 сая төгрөгийн УТХураамжийн орлого оруулсан байна. Татвар, 

нийгмийн даатгал болон дансны ямар ч  өр авлагагүй ажилласан.  

2018 онд батлагдсан төсөвт зүйл анги хэтэрсэн ч жилийн  дүнгээр харилцагч 

байгууллагуудад өглөггүй гарсан. Жилийн эцсээр тооцоо нийлэн баримтжуулсан. Он 

дамжсан өр авлага байхгүй болно. 

 Тоѐото Беривис маркийн суудлын автомашинаар тооцоо хийж байна. 

Жолоочтой шатах тослох материалын тооцоог дараа сар 1-н бүрээр тасалбар болгон 

замын хуудас холбогдох материалыг хүлээн авч тооцоо бодож түүнийг үндэслэн ирэх 

сарын гүйлгээний баримтыг цаг тухайд нь хийж шатахуун олгох ажлыг зохион 

байгуулж, автомашины хувийн хэрэг хөтөлж байна. Мөн шаардахаар жолооч болон 

байгууллагын албан хаагчдад шатах тослох  материалын 8,1 сая төгрөгийн талон 

олгож гүйцэтгэлийг сар бүрийн эцсээр тайлан гаргуулсан. 

Албан томилолтыг батлагдсан удирдамж, томилолтын хуудас, албан бичиг 

эсвэл газрын даргын тушаал зэрэг анхан шатны баримтыг үндэслэн тооцож 

гүйцэтгэлийн тооцоог Сангийн сайдын 2011.06.14-ны №132 тоот тушаалын дагуу 

томилолтыг мөнгийг тооцож даргаар баталгаажуулан цалингийн картаар 

шилжүүлж,олгож байна. Томилолт олгосон хугацааны унааны мөнгө цалингийн хоол 

унааны хөнгөлттэй давхардаж олгогдоогүй. Байгууллагын хэмжээнд нийт албан 

хаагчдад  2,5 сая төгрөгийн томилолтын мөнгө олгож томилолтоор ажилласан 

тайланг тухай бүр гаргуулан авч олгосон. 

Газрын даргын 2018 оны А/22 дугаар тушаалын хуваарийн дагуу ээлжийн 

амралтыг биеэр эдлүүлэхээр нийт 19  ажилчдын ээлжийн амралтын олговрыг 

2018.05-10 сар хүртэл хугацаанд тухай бүр нь олгосон байна. Амралт авахын өмнө 

орлон гүйцэтгэх ажилтантай ажлаа хүлээлцэх тойрох хуудас бөглөн ээлжийн 

амралтын цалинг олгодог. Энэ онд 12216874 төгрөгийн ээлжийн амралтын тооцоог 

хийж олгожээ. 
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ҮНДСЭН ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ОРЛОГЫН 100190029003 ДАНСНЫ ТУХАЙ 

Төрийн сан банкны 100190029003 тоот дансаар орох  Төсвийн орлогын 

төлөвлөгөө 2018 онд  газрын үйл ажиллагааны орлогоос 30,0 сая төгрөг оруулах 

төлөвлөгөөтэй.  

Үүнээс: 2018 оны 11 дугаар сарын 30-ний байдлаар Газрын хуульд заасан 

хэлбэрээр эзэмших 

 гэрчилгээний орлого 8,8 сая төгрөг,  

 кадастрын зураглалаар 7,2 сая төгрөг,  

 нэгж талбарын хувийн хэрэг 12,3 сая төгрөг,  

бусад орлогоор 10,1 сая нийт 38,5 сая төгрөгийн үйл ажиллагааны орлого 

орсон. 

       Дээрх нийт үйл ажиллагааны орлогыг сар бүрээр ангилан төсвийн ил тод 

самбарт шинэчилэн мэдээлж байна.  

Гэрчилгээ олголт аймгийн хэмжээнд 2018 онд: 

o Газар ашиглах эрхийн 33ш,  

o Гэр бүлийн хамтын хэрэгцээний газар эзэмших эрхийн 781ш,  

o Аж ахуйн нэгж, байгууллагын газар эзэмших эрхийн 310ш,  

o Төрийн байгууллагын газар эзэмших эрхийн 160ш гэрчилгээ  

Нийт 1284ш үнэт цаасыг 24ш шаардах хуудсаар олгосон байна. 4 сумдтай 

тайлант хугацаандаа үнэт цаас болон нэгж талбарын хувийн хэргийн 

тайлан тооцоог тухай бүрт нь хийж тулгаж ажиллаж байна.  

Эхний хагас жилийн байдлаар Агентлагт  25.6 сая төгрөг төвлөрүүлсэн. 

НЭМЭЛТ САНХҮҮЖИЛТЫН 100190029401 ДАНСНЫ ТУХАЙ 

Аймгийн Төрийн сан банкны 100190029401 тоот нэмэлт санхүүжилтийн 

дансаар 2018.11.30-ны байдлаар газрын Шинээр олгох газрын анхны үнэ 86.0 сая 

төгрөг, дуудлага худалдаанаас 58.4 сая төгрөг орж, нийт 145.2 сая төгрөгийн 

дуудлага худалдаа болон газрын анхны үнийн орлого орсон.  

Үүнээс 2018 онд 4 удаагийн Газар эзэмших эрхийн гэрчилгээний ДУУДЛАГА 

ХУДАЛДАА зохион байгуулагдаж иргэн, ААНБ-ын хүсэлтын дагуу 10.1 сая төгрөгийн 

дуудлага худалдаанд ялагдсан иргэн, аж ахуй нэгжид дэнчингийн мөнгийг буцааж 

олголоо. Дэнчингийн мөнгийг баталгаатай дансдуудаар буцаан шилжүүлсэн болно. 
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Үүнд иргэн ААНБ-аас хүсэлт, гэрчилгээний баталгаажсан хуулбар, данс нотолсон 

баримтыг хүлээн авч дэнчин буцаах гүйлгээ хийгдэж байна. 

ШИЛЭН ДАНСНЫ ТУХАЙ 

 ГХБХБГ-аас төрийн үйлчилгээг ил тод болгох Шилэн дансны хуулийг 

хэрэгжүүлж тухай бүр болон сар улирал, жилийн мэдээ тайланг ГХБХБГ-ын төсвийн 

ил тод самбарт болон www.darkhan.gazar.gov.mn цахим хаягт мэдээлж байна. Мөн 

албаны сайтад шилэн дансыг холбон мэдээлэв. 

 

 Байгууллагын төв хаалганы дэргэд санхүүгийн ил тод байдлын самбар 

ажиллуулж сар бүр орлого зардлын мэдээг шинэчилж байршуулсан. Шилэн дансны 

хуулийн дагуу иргэдэд долоо хоног, сар, улирал, жилийн төсөв мөнгө хөрөнгөтэй 

холбоотой тушаал, төсвийн гүйцэтгэлийн мэдээ тайланг шинэчилж шивэн оруулж 

файлаар хавсаргасан. 

2018 оны байдлаар 64 удаагийн мэдээллийг мэдээллийн самбарт байршуулж 

иргэдэд мэдээлсэн байна. 

http://www.darkhan.gazar.gov.mn/
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Мэдээллийн ил тод байдлыг хангаж албаны darkhan.gazar.gov.mn сайтад 

шилэн дансны холбоо бий болж мөн сар бүрийн төсвийн гүйцэтгэлийн мэдээг татаж 

авах, хэвлэх боломжтой байгаа. 

2018 оны байдлаар 134 удаагийн мэдээллийг шилэн дансанд оруулж иргэдэд 

мэдээлсэн байна.  

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 12 Хуулийн хугацаанд нь 
мэдээлсэн. 

Хөрөнгийн болон урсгал зардалд 
тусгагдсан арга хэмжээний тендерийн 
ерөнхий мэдээлэл 

Тухай бүр 12 Тендерийн арга хэмжээ 
байхгүй байхгүй тухай 
мэдээлсэн. 

Хөрөнгийн болон урсгал зардалд 
тусгагдсан арга хэмжээний тендерийн 
ерөнхий мэдээлэл 

Тухай бүр 12 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 12 Хуулийн хугацаанд нь 
мэдээлсэн. 

Цалингийн зардлаас бусад таван сая 
төгрөгөөс дээш үнийн дүн бүхий 
орлого, зарлагын мөнгөн гүйлгээ 

Тухай бүр 12 Цалингаас бусад таван 
сая төгрөгөөс дээш орлого 
зарлагыг мэдээлсэн. 

Санхүүгийн тайлан Бүтэн жил 1 Хагас жилийн тайланг 
шилэн дансанд мэдээлсэн. 

Худалдан авах ажиллагааны тайлан Бүтэн жил 12 Худалдан авах ажиллагаа 
байхгүй тухай мэдээлсэн. 

Төсвийн байгууллагын батлагдсан 
төсөв, гүйцэтгэл, хэтрэлт хэмнэлтийн 
шалтгаан тайлбарын хамт 

Сар бүрийн 
8-ны дотор 

12 8 удаа шилэн дансанд 
мэдээлсэн. 

Байгууллагын ЭБАТ-аас- Ашиг сонирхолын зөрчилгүй гэсэн мэдэгдлийг хүлээн 

авч шилэн дансанд PDF файлаар 12 удаа мэдүүлэв.  

 

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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Тухай бүр: 

 

Сар бүр: 

 

Улирал бүр:  
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Хагас жил бүр:  

 

Бүтэн жилээр: 

 

Хугацаа хоцороосон мэдээлэл байхгүй. 

Аймгийн Засаг даргын захирамжийн хэрэгжилтийг, ГХБХБГ-ын даргын өгсөн үүрэг 

даалгаврыг цаг тухай үед нь хэрэгжүүлэн, иргэн, аж ахуйн нэгж байгууллагаас 

ирүүлсэн хугацаатай, хариутай албан бичиг, мэдээ тайланг тухайн цаг хугацаанд нь 

бүрэн шийдвэрлэсэн. 

ГЭРЭЭТ АЖИЛ: 

Тэнгэрийн бүргэд ХХК-тай 2017 оны 12 дугаар сарын 01-ний №1 тоот харуул 

хамгаалалтын гэрээгээр харуул А.Ариунболд ажиллаж байна. 
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САНХҮҮ НЯГТЛАН БОДОХ БҮРТГЭЛИЙН ЧИГЛЭЛЭЭР 

Санхүүгийн тайланг Улсын Секторын Нягтлан бодох бүртгэлийн Олон улсын 

стандартын дагуу нягтлан бодох бүртгэлийн аккруэл суурийг хэрэглэсэн болно.  

Улирал жилийн тайлан, тэнцлийг хийж гүйцэтгэн хянуулах, гүйлгээ баланс, журнал, 

дэлгэрэнгүй бүртгэл, хөрөнгийн тодруулгыг гарган тулган шалгуулж баталгаажуулсны 

дараа нэгтгэлийн тайланд өгдөг. 

2018 оны хагас жилийн баланс, тайлан тэнцлийг Сангийн яамны сайтны е-tailan–д 

хуулинд заагдсан хугацаанд нэгтгүүлэв. 2018 оны жилийн эцсийн тайланг Төрийн сан 

банкинд  нэгтгүүлэхээр бэлтгэж байна. 

 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 “ACOLOUS” программыг үр дүнтэй  ашиглан 

ажиллаж байна. Мөн санхүүжилт, төвлөрүүлэлт байнга агентлагтай тулгаж 

санхүүгийн тайлан зөрчилгүй тушаасан. Улирал, хагас жил, тайлант оны тайланг 

өссөн дүнгээр хийж гүйцэтгэж байна.   

 

 

 

 

Бараа материалын хувьд эхэлж авсанаа эхэлж зарлагадах аргыг  ашиглаж 

байна.  

Бараа материалын оны эхний үлдэгдэл 59813356 төгрөг, ГХГЗЗГазраас үнэ 

төлбөргүй буюу шилжүүлэн авсан хангамжийн материал, үнэт цаас хөрөнгийн 

санхүүжилт, өөрийн санхүүжилтээр авсан бараа материал зэрэг 21838873 төгрөгийг 

орлого авч, шаардах хуудсаар олгосон бараа материал 16008160 төгрөгийн зарлага 

62716706 үлдэгдлээр данс бүртгэлтэй байна.  
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Шинэ санаачлагын талаар: 

 Байгууллагын өмч хамгаалах байнгын зөвлөлийн ажиллах журам, 2018 оны 

үйл ажиллагааны төлөвлөгөө, эд хөрөнгийн хариуцлагын гэрээг боловсруулж 

байгууллагын даргын 2018 оны 03 дугаар сарын 29-ны өдрийн А/18 дугаар 

тушаалаар батлуулан мөрдөн ажиллаж байна. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ТАЙЛАНГ НЭГТГЭСЭН:                                          Ц.ЦЭНД-АЮУШ 

       /Архив, бичиг хэргийн эрхлэгч, нярав/ 

 

3.6. Архивын үйл ажиллагааны чиглэлээр 

 

3.6.1. Байгууллагын архивын албан мэдээллийг бүрдүүлэн, сан хөмрөг үүсгэх, 
архивлах, хэрэглэгчдэд үйлчлэх” үйл ажиллагааны гол зорилтын хүрээнд: 

 Архив, бичиг хэргийн эрхлэгч, няравын үйл ажиллагааны төлөвлөгөөг газрын 

даргаар батлуулан, Архивын ажлын төлөвлөгөөний дагуу БААҮЗ-ын 2.2.6, 2.2.7 дахь 

заалтын хүрээнд байгууллагын архивын баримтын үнэ цэнийг нягтлан шалгах 

байнгын хадгалалтанд шилжүүлэх, сонгох болон устгах хэргийг сонгох ажлыг зохион 

байгуулахаар байгууллагын ББНШК нь 2018.04.16-ны өдөр хуралдсан. Хурлын 

шийдвэрийн дагуу байгууллагын архивт хадгалагдаж байсан 2007, 2009, 2010, 2013 

оны албан хаагчдын төлөвлөгөө, үр дүнгийн гэрээний биелэлт, 2008, 2010-2013 оны 

/9676ш/ өргөдөл гомдол, ирсэн бичиг, явсан бичиг, 2011, 2012 оны шатахуун, замын 

тооцооны бичиг, 2012 оны байгууллагын сарын тайлан гэсэн нийт 18 баримтыг устгах 

саналыг Дархан-Уул аймгийн Архивын дэргэдэх ББНШАЗК-д хүргүүлж, ББНШАЗК-ын 

2018.05.18-ны өдрийн 02 дугаар хурлаар хэлэлцүүлэн устгах бичгийн жагсаалтыг 
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батлуулсан. Мөн байгууллагын ББНШК-ын хурлын шийдвэрийн дагуу 2007-2013 оны 

ГХБХБГ-ын даргын тушаал 11, хурлын тэмдэглэл 4, байгууллагын ажлын тайлан 7, 

ерөнхий менежерийн гэрээний биелэлт 2, хяналт шинжилгээ үнэлгээний тайлан 3, 

нийт 27 хадгаламжийн нэгжийг Дархан-Уул аймгийн Төрийн архивын тасагт 115 

дугаарын хөмрөгт шилжүүлсэн. 

 Мөн Төрийн архив хөмрөг үүсгэгч байгууллагуудаас цахим хэлбэрээр 

баримтын нөхөн бүрдүүлэлт хийж байгаатай холбогдуулан Дархан-Уул аймгийн 

Архивын тасагт хадгалагдаж буй ГХБХБГ-ын 2002-2013 оны нийт 35 баримтыг 

2018.05.02-2018.05.10-ны өдрийн хооронд төрийн архивын цахим програмд бүртгэн, 

мөн оны /15/ даргын тушаалуудыг файл хэлбэрээр програмд цахимжууллаа. 

Төрийн архивын тасагт ГХБХБГ-ын архивын баримтуудыг цахимжуулж буй байдал 

  

 ГХБХБГ-ын Архивт сан хөмрөгт шинэ төрлийн архивын баримтын нөхөн 

бүрдүүлэлт хийх, тус архивын баримтын хадгалалт хамгаалалтыг сайжруулах 

зорилгоор 2018 оны 3 дугаар сараас видео /СD/ хэлбэрийн, тус хэлбэрийн 44 

баримтын бүртгэл хийн, тусгайлан хадгалж байна. 

 

 ГХБХБГ нь 2017 онд шинэчлэн баталсан 2017-2020 оны байгууллагын 

стратеги төлөвлөгөөг хэрэгжүүлж ажиллахаар 2018 онд “Цахим архив - Цахим сан” 

уриатайгаар ажиллаж байна. Цахимжуулалтын ажлын хүрээнд ГХБХБГ-ын даргын 
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2018.03.05-ны А/12 дугаар тушаалаар аймгийн хэмжээнд газар эзэмшигч, ашиглагч 

иргэн, хуулийн этгээдийн цаасан суурьтай нэгж талбарын хувийн хэргийг цахимд 

бүртгэх болон шинээр нэвтэрсэн газрын кадастрын мэдээллийн сангийн Лэнд 

менежер програм хангамжинд газар эзэмшигчийн мэдээллийг шинэчлэх ажлын хэсэг 

томилогдсон. Тус ажлын хэсгийн 2018.03.13-ны өдрийн хуралдаанаар архивт 

хадгалагдаж буй болон сумдад байршсан нэгж талбарын хувийн хэргийн суурь 

судалгааны ажлыг гүйцэтгэх буюу хувийн хэргийг тоолох, мөн хувийн хэргийг 

цахимжуулах ажлын төлөвлөгөө гарган батлуулж, ажлын хэсэг чиг үүргийн хуваарийн 

дагуу ажиллаж байна.  

Цахимжуулалтын ажлын нэгдүгээр үе шат буюу нэгж талбарын цаасан 

суурьтай эх баримтыг тоолох ажлыг 2018.03-2018.04 сард ажлын хэсгийн гишүүдийн 

бүрэлдэхүүнтэйгээр хийж гүйцэтгэсэн. Тооллогоор байгууллагын архиваас Дархан 

сумын хэмжээнд 901 амины орон сууцны зориулалттай, 1339 гаражийн 

зориулалттай, 745 иргэнд, 666 аж ахуй нэгж байгууллагад, 175 төрийн байгууллагад 

олгогдсон хүчинтэй нэгж талбарын хувийн хэрэг, мөн хүчингүй 153 нийт 3976 нэгж 

талбарын хувийн хэргийг тооллоо. Үүнээс эзэмших эрхийн 3826, ашиглах эрхийн 9, 

өмчлөх эрхийн 9564, нийт 13399 нэгж талбарын хувийн хэрэг тоологдсон байна. Мөн 

сумдад хадгалагдаж буй нэгж талбарын хувийн хэргийг тоолох ажлыг газрын 

хэмжээнд зохион байгуулж, тооллогоор Хонгор суманд 2710 /өмчлөх 1173, эзэмших 

1536, ашиглах 1/, Орхон суманд 2793 /өмчлөх 2104, эзэмших 689/, Шарын гол суманд 

1224 /өмчлөх 888, эзэмших 334, ашиглах 2/ нэгж талбарын хувийн хэрэг тоологдсон. 

 

 Архивын ажлын төлөвлөгөөний дагуу БААҮЗ-ын 2.2.6, 2.2.7 дахь заалтын 

хүрээнд байгууллагын архивын баримтын үнэ цэнийг нягтлан шалгах байнгын 

хадгалалтанд шилжүүлэх, сонгох болон устгах хэргийг сонгох ажлыг зохион 

байгуулахаар байгууллагын ББНШК нь 2018.04.16-ны өдөр хуралдсан. Хурлын 
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шийдвэрийн дагуу байгууллагын архивт хадгалагдаж байсан 2007, 2009, 2010, 2013 

оны албан хаагчдын төлөвлөгөө, үр дүнгийн гэрээний биелэлт, 2008, 2010-2013 оны 

/9676ш/ өргөдөл гомдол, ирсэн бичиг, явсан бичиг, 2011, 2012 оны шатахуун, замын 

тооцооны бичиг, 2012 оны байгууллагын сарын тайлан гэсэн нийт 18 баримтыг устгах 

саналыг Дархан-Уул аймгийн Архивын дэргэдэх ББНШАЗК-д хүргүүлж, ББНШАЗК-ын 

2018.05.18-ны өдрийн 02 дугаар хурлаар хэлэлцүүлэн устгах бичгийн жагсаалтыг 

батлуулсан. Мөн байгууллагын ББНШК-ын хурлын шийдвэрийн дагуу 2007-2013 оны 

ГХБХБГ-ын даргын тушаал 11, хурлын тэмдэглэл 4, байгууллагын ажлын тайлан 7, 

ерөнхий менежерийн гэрээний биелэлт 2, хяналт шинжилгээ үнэлгээний тайлан 3, 

нийт 27 хадгаламжийн нэгжийг Дархан-Уул аймгийн Төрийн архивын тасагт 115 

дугаарын хөмрөгт шилжүүлсэн. 

3.6.2. Салбар архивын албан мэдээллийг бүрдүүлэн, сан хөмрөг үүсгэх, 
архивлах, хэрэглэгчдэд үйлчлэх" үйл ажиллагааны гол зорилтын хүрээнд: 

 Барилга, хот байгуулалтын яамны захиалгаар Инжгеотех ХХК, ШУА-ийн Одон 

орон, геофизикийн хүрээлэнтэй хамтран  Дархан сумын газар хөдлөлийн аюулын 

үнэлгээ ба бичил мужлалын судалгааг хийсэн. Уг бичил мужлалын судалгаа, зураг, 

ажлын тайланг ШУА-ийн Одон орон, геофизикийн хүрээлэнгийн эрдэмтэн нарийн 

бичгийн дарга н.Одонбаатараас 2018.05.10-ны өдөр Дархан сумын газар хөдлөлийн 

бичил мужлалын зургийг аймгийн газар хөдлөлтийн гамшгаас урьдчилан сэргийлэх 

байнгын ажиллагаатай зөвлөл болон аймгийн ГХБХБГ-ын архивт хүлээн авсан.  

Мөн дараах аж ахуй нэгж байгууллагууд өөрийн хөрөнгөөр газрын төлөв 

байдал, чанарын хянан баталгааны ажлыг хийлгүүлж, тайланг архивт хүлээлгэн 

өгчээ. Үүнд:  

- Газар дэлхий ХХК-ний 2018 онд гүйцэтгэсэн Дархан сум, Петрожамп ХХК-ний ШТС-

н эдэлбэр газрын газрын төлөв байдал, чанарын захиалгат хянан баталгааны 

ажлын тайлан, 

- Эхлэх цэг хангай ХХК-ний 2018 онд гүйцэтгэсэн Дархан сум, 15-р баг, ӨҮРайон, Эко 

ноос ХХК-ний эзэмшил газрын газрын төлөв байдал, чанарын захиалгат хянан 

баталгааны ажлын тайлан байна. 

 Архивын тухай хуулийн 9.5, 9.5.1 дахь заалтын дагуу архивын баримтын 

хадгалалт хамгаалалтыг сайжруулах ажлыг зохион байгуулахаар ГЗБГЗЗГ-аас 
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ирүүлсэн чиглэлийн дагуу 2018 оны 4 дүгээр сард ГХБХБГ-ын архивын баримтын 

байдал, эрдэм шинжилгээний лавлах, баримтын ашиглалт үйлчилгээ, архивын 

хадгалалт хамгаалалтын байдлыг илэрхийлэх 36 төрлийн асуудал бүхий 

байгууллагын архивын бодит байдлын судалгааг гаргасан байна. Тус судалгаагаар 

2017 онд архивын өрөөг шинэчлэн нүүлгэсэн нь архивын баримтын хадгалалт 

хамгаалалт, хаалга, өрөө тасалгааны орчин нөхцлийг хангасан, цаашид нягтруулсан 

шүүгээ, дотоод тохижолтыг сайжруулах шаардлагатай гэсэн үр дүн гарч, судалгааг 

ГЗБГЗЗГ-ын Архив мэдээллийн төвд хүргүүлсэн.  

2018 оны 06 дугаар сард нягтруулсан шүүгээ авах саналыг төсвийн төсөлд 

хүргүүлсэн боловч батлагдаагүй. Иймд архивын өрөөний стандарт орчныг бүрдүүлэх 

чиглэлээр анхааран ажиллаж, архивын мэдээллийн самбарыг байршуулан 

ажиллуулж байна. 

 Архивын баримтыг цахимжуулахад шаардлагатай тоног төхөөрөмж болох DS-

530 Epson маркын 2 ширхэг хуулах машиныг /нэг бүрийн үнэ 1541330 төгрөг/ 2017 

оны 12-р сард шинээр худалдан авсан нь 2018 онд архивын цаасан суурьтай байнга 

хадгалах баримт, кадастрын мэдээллийн санг цахимаар нөхөн бүрдүүлэлт хийхэд 

ашиглагдаж байна. 

Мөн 2018 онд иргэн, аж ахуй нэгж байгууллагуудаас ирсэн бичиг, өргөдөл, 

хүсэлтийг албе клоуд болон Лэнд менежер програмд цахимаар тухай бүрт бүртгэж, 

шийдвэрлэлтийг тэмдэглэн ажиллаж байна. Мөн даргын тушаал, аймгийн засаг 

даргын болон Дархан сумын засаг даргын захирамж шийдвэрийг тухай бүрт 

скайнардан 180 МВ бүхий файл үүсгэж, өдөр тутмын үйл ажиллагаандаа ашиглаж 

байна. Хонгор, Шарын гол сумын даамлуын хүсэлтийн дагуу Хонгор сумын Засаг 

даргын 2000-2018 оны захирамжууд /1.58 GB/, Шарын гол сумын Засаг даргын 2014-

2017 оны захирамжуудыг /165 МВ/ тус тус скайнардан олгосон. Цахимжуулалтын 

ажилтай холбогдуулан 127 иргэн, аж ахуй нэгжийн хувийн хэргийг /792 МВ/ 

скайнардан файлыг сумын даамалд олголоо. Тус ажил нь цаашид архивын цахим 

баримт бүртгэл бий болоход чухал ач холбогдолтой байна.   

 2018 оны 01 дүгээр сард ГЗБГЗЗГ-аас зохион байгуулсан газрын мэдээллийн 

сангийн Лэнд менежер програм хангамжийн эрх нээх сургалтанд хамрагдаж, 

сиртифкат гардан авсан. Сургалтанд хамрагдаж, эрх нээлгэснээс хойш өнөөдрийг 
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хүртэл газрын эрхийн харилцааны чиглэлээр төрийн үйлчилгээ авах иргэдийн 

өргөдөл, хүсэлтийг Лэнд менежер программ хангамжинд бүртгэн ажиллаж байна. 
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              2018 оны 12 дугаар сарын 07-ны өдөр 


