
Манай хаяг:   Дархан-Уул аймаг, Дархан сум, 
                        8-р баг, 17-р хороолол, өөрийн              
          байр 
 
Ажиллах цагийн хуваарь: 
                       Даваа-Баасан: 8.30-17.30 цаг 
                       Бямба, Ням: амарна 
 
Газрын дарга: 
                       Утас/факс: 7037-3770 
 
Архив, бичиг хэрэг хөтлөлт, өргөдөл, 
гомдол хариуцсан мэргэжилтэн: 
Ц.Цэнд-Аюуш 
                       Утас: 7037-6483 
 
Нээлттэй утас: 
                       Утас: 7037-6471 
 
И-мэйл хаяг: darkhan@gazar.gov.mn  
 

Цахим хуудас: www.darkhan.gazar.gov.mn 

Хот тосгон бусад суурин газрын төлөв байдал, 

чанарын улсын хянан баталгааны ажлын ач 

холбогдол:  

 Энэ ажлын гол ач холбогдол нь сум, 

суурин газрын хөрсний төлөв байдал, чанар, үржил 

шимийг дээж авч тодорхойлох, бохирдолын 

хэмжээ, тархалтыг тогтоох, суурьшлын бүсийн 

тэлэлтийн байдлыг тогтоох, хяналтын цэг дээр 

хэмжилт хийж өөрчлөлтийг тодорхойлох, газрын 

асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны байгууллагын 

сум, орон нутгийн салбарын хянан баталгааны 

мэдээллийг шинэчлэх, улсын хэмжээнд суурин 

газрын бохирдолын хэмжээг нэгдсэн арга зүй 

аргачлалаар тогтоож, газар хамгаалах, нөхөн 

сэргээх зөвлөмжөөр хэрэглэгчдийг хангахад 

оршино. 

Тариалангийн газрын төлөв байдал, чанарын 

улсын хянан баталгааны ажил ач холбогдол: 

  Тариалан болон атаршсан газрын төлөв 

байдал, түүний чанарыг тодорхойлох, газар 

ашиглалтын байдалд дүн шинжилгээ хийх, хөрсний 

үржил шим, түүний элэгдэл эвдрэлийн түвшинг 

тогтоох, хяналтын мониторингийн цэгүүдийг 

байгуулж өөрчлөлтийг гаргаснаар газар хамгаалах, 

нөхөн сэргээх нөхцөл бүрдэж байна. Энэхүү хянан 

баталгааны мэдээллүүдийг их дээд сургуулиудын 

оюутан, эрдэмтэн судлаачид, байгаль орчны 

чиглэлийн мэргэжлийн байгууллагууд ашиглаж 

байна. 

ДАРХАН-УУЛ АЙМГИЙН ГАЗРЫН ХАРИЛЦАА, 

БАРИЛГА, ХОТ БАЙГУУЛАЛТЫН ГАЗАР 

ГАЗРЫН ТӨЛӨВ БАЙДАЛ, 

ЧАНАРЫН УЛСЫН ХЯНАН 

БАТАЛГАА ГЭЖ ЮУ ВЭ? 

Иргэдэд зориулсан гарын авлага 

МАНАЙ БАЙГУУЛЛАГЫН БАЙРШИЛ 



ГАЗРЫН ТӨЛӨВ БАЙДАЛ, ЧАНАРЫН УЛСЫН 

ХЯНАН БАТАЛГАА ГЭЖ ЮУ ВЭ? 

 

 Газрыг үр ашигтай, зохистой ашиглах, 

хамгаалах үйл ажиллагаанд төрийн хяналтыг 

тасралтгүй хэрэгжүүлэх зорилгоор газрын төлөв 

байдал, чанарын тогтвортой, гол үзүүлэлтүүдийг 

хууль тогтоомжид заасан хугацаанд давтан 

тодорхойлж улсын хяналтад авсан анхны 

үзүүлэлтүүдтэй харьцуулан дүгнэлт гаргахыг газрын 

төлөв байдал, чанарын улсын хянан баталгаа гэнэ. 

ГАЗРЫН ТӨЛӨВ БАЙДАЛ, ЧАНАРЫН УЛСЫН 

ХЯНАН БАТАЛГАА ЯМАР ҮЗҮҮЛЭЛТЭЭР ГАРГАХ 

ВЭ? 

 

 Тариалангийн газраас бусад ангиллын газрын 

төлөв байдал, чанарын улсын хянан баталгааг 

дараахь үзүүлэлтээр гаргана: 

 1.хөрсний үржил шимт үе давхаргын зузаан; 

 2.хөрсний ялзмагийн агууламж; 

 3.хөрсний бохирдолт, хордолт; 

 4.газрын гадаргын төрх байдлын өөрчлөлт; 

 5.ургамлын ургац, бүрхэвчийн өөрчлөлт; 

 6.бэлчээр, хадлангийн талбайн ургамлын 

зүйлийн бүрэлдэхүүний өөрчлөлт. 

дээрх үзүүлэлт дээр тухайн газрын онцлогийг 

харгалзан нэмж хэрэглэх үзүүлэлт, газрын төлөв 

байдал, чанарын улсын хянан баталгааны 

үзүүлэлтийг тодорхойлох аргачлалыг газрын 

асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны төв 

байгууллага тогтооно. 

ГАЗРЫН ТӨЛӨВ БАЙДАЛ, ЧАНАРЫН УЛСЫН 

ХЯНАН БАТАЛГААГ ХЭН ХИЙХ ВЭ? 

 

 Газрын төлөв байдал, чанарын улсын хянан 

баталгааг Барилга, хот байгуулалтын яамнаас Газрын 

төлөв байдал, чанарын улсын хянан баталгаа эрхлэх 

тусгай зөвшөөрөл авсан мэргэжлийн байгууллага 

хийж, дүгнэлт гаргана.  

ГАЗРЫН ТӨЛӨВ БАЙДАЛ, ЧАНАРЫН УЛСЫН 

ХЯНАН БАТАЛГААГ ЯМАР ХУГАЦААНД ХИЙХ ВЭ? 

 

 Газрын нэгдмэл сангийн бүх ангиллын газрыг 

5 жилд нэг удаа газрын төлөв байдал, чанарын улсын 

хянан баталгаанд заавал хамруулах бөгөөд иргэн, аж 

ахуйн нэгж, байгууллагын газар эзэмших, ашиглах эрх 

дуусгавар болоход энэхүү баталгааг гаргана. 

ГАЗРЫН ТӨЛӨВ БАЙДАЛ, ЧАНАРЫН УЛСЫН 

ХЯНАН БАТАЛГААГ ХЭН ХАРИУЦАЖ ХИЙЛГЭХ ВЭ? 

 

 Эрхийн гэрчилгээгээр эзэмшиж, ашиглаж буй 

газрын төлөв байдал, чанарыг газар эзэмшигч, 

ашиглагч, улсын болон аймаг, нийслэл, сумын тусгай 

хэрэгцээний газрын төлөв байдал, чанарыг газрын 

асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны төв байгууллага 

болон аймаг, нийслэл, сумын Засаг дарга, бусад 

газрын төлөв байдал, чанарыг тухайн шатны Засаг 

дарга тус тус хариуцна. 

ГАЗРЫН ТӨЛӨВ БАЙДАЛ, ЧАНАРЫН УЛСЫН 

ХЯНАН БАТАЛГААНЫ САНХҮҮЖИЛТ 

 

 Газар эзэмшигч, ашиглагч нь газрынхаа төлөв 

байдал, чанарын улсын хянан баталгааг өөрийн 

хөрөнгөөр, анх удаа иргэн аж ахуйн нэгж, 

байгууллагын эзэмшил, ашиглалтад олгож байгаа 

болон бусад газрын төлөв байдал, чанарын улсын 

хянан баталгааг улсын буюу орон нутгийн төсвөөс 

санхүүжүүлнэ. 

ГАЗРЫН ТӨЛӨВ БАЙДАЛ, ЧАНАРЫН УЛСЫН 

ХЯНАН БАТАЛГААНЫ АЖЛЫН ҮНЭЛГЭЭГ ХЭН 

ТОГТООХ ВЭ? 

 

 Газрын төлөв байдал, чанарын улсын 

хянан баталгаа хийх ажлын үнэлгээг Засгийн газар 

тогтооно. 

ТАРИАЛАНГИЙН ГАЗРЫН ТӨЛӨВ БАЙДАЛ, 

ЧАНАРЫН УЛСЫН ХЯНАН БАТАЛГАА ХИЙХЭД 

ЯМАР ХУУЛИАР ЗОХИЦУУЛАХ ВЭ? 

 

 Тариалангийн газарт газрын төлөв байдал, 

чанарын улсын хянан баталгаа /агрохимийн 

шинжилгээ/ хийхэд баримтлах журам, хэрэглэх 

үзүүлэлтийг Тариалангийн тухай хуулиар 

зохицуулна.  

ГАЗРЫН ТӨЛӨВ БАЙДАЛ, ЧАНАРЫН УЛСЫН 

ХЯНАН БАТАЛГААГ ЯМАР АРГАЧИЛСАН 

ЗААВАРААР ХИЙХ ВЭ? 

 

• Бэлчээрийн газрын төлөв байдал, чанарын улсын 

хянан баталгааны ажлын аргачилсан заавар  

• Газрын төлөв байдал, чанарын захиалгат хянан 

баталгааны ажлын заавар  

• Тариалангийн газрын төлөв байдал, чанарын 

улсын хянан баталгааны ажлын аргачилсан заавар  

• Хот тосгон, бусад суурины газрын төлөв байдал, 

чанарын улсын хянан баталгааны ажлын 

аргачилсан заавар  

http://darkhan.gazar.gov.mn/file/Belcheriin%20gazriin%20hyanan%20batalgaa.pdf
http://darkhan.gazar.gov.mn/file/Gazriin%20hyanan%20batalgaa.pdf
http://darkhan.gazar.gov.mn/file/Tarialangiin%20gazriin%20hyanan%20batalgaa.pdf
http://darkhan.gazar.gov.mn/file/Hot%20tosgonii%20hyanan%20batalgaa.pdf

