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ГАЗРЫН ХАРИЛЦААНЫ ЧИГЛЭЛЭЭР: 

 

Мониторингийн хүрээнд 

Газар зохион байгуулалтын чиглэлээр хийсэн ажил: 

Аймгийн Засаг даргын захирамжаар газар эзэмших эрхийн гэрчилгээний хугацаа 

сунгасан 12, бусдад шилжүүлсэн нийт 2 иргэн, хуулийн этгээдэд Улсын бүртгэлийн Э 

дугаар авахаар хүсэлт гаргаж 50 иргэн, хуулийн этгээдийн газар эзэмших гэрээ байгуулж 

гэрчилгээ олгосон.  

Дархан-Уул аймгийн 2018 оны газрын нэгдмэл сангийн ГТ-6, 7 болон БОХ 2 тайлан 

сумдын даамлуудаас хүлээн авч нэгтгэн ГЗБГЗЗГ-ын Суурь судалгаа мониторингийн 

хэлтсийн ахлах мэргэжилтэн н.Мөнхзулд хүргүүлсэн.  

Сургалт, семинарын чиглэлээр: 

1.  Дархан хотын бохир усны 

менежментийг сайжруулах төслийн төв 

цэвэрлэх байгууламжийг шинэчлэх ажил 

эхэлсэнтэй холбогдуулан орон нутгийн 

удирдлага, ард иргэд, оролцогч талуудад 

төслийн нүүлгэн шилжүүлэлтийн 

төлөвлөгөөний биелэлт болон байгаль 

орчны үр өгөөжийг танилцуулах уулзалт 

семинарыг 2019 оны 01 дүгээр сарын 17-ны 

өдөр зохион байгуулж уг уулзалтанд 

оролцсон. 

2. Монгол улсын Авлигатай тэмцэх газар, Дархан-Уул аймгийн Засаг даргын 

тамгын газар хамтран “Төрийн албан хаагчийн ёс зүй, ашиг сонирхлын зөрчлийг 

зохицуулах нь” сэдэвт сургалтыг аймгийн хурлын зааланд 2019 оны 1 дүгээр сарын 11, 12-

ны өдрүүдэд зохион байгуулсан. 
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3. Жайка Олон улсын байгууллагын "Монгол Улсын газар хөдлөлтийн гамшгаас 

хамгаалах чадавхыг бэхжүүлэх төсөл"-ийн баг Дархан-Уул аймагт 2018 оны 01 дүгээр 

сарын 28-ны өдөр аймгийн "Газар хөдлөлтийн гамшгаас хамгаалах төлөвлөгөө"-г 

шинэчлэн боловсруулах дараагийн шатны сургалтыг аймгийн Онцгой байдлын газрын гал 

унтраах 54-р ангид зохион байгуулж, аймгийн гамшгаас хамгаалах албадын холбогдох 

албан тушаалтнууд болон мэргэжилтнүүдийг хамруулан сургалтыг зохион байгуулсан. 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Жайка Олон улсын байгууллагын "Монгол Улсын газар хөдлөлтийн гамшгаас 

хамгаалах чадавхыг бэхжүүлэх төсөл" Монгол улсад 3 дахь жилдээ хэрэгжиж байгаа 

бөгөөд ОБЕГ, ЖАЙКА  мэргэжлийн багийн мэргэжилтэн нар Дархан-Уул аймагт 2019 оны 

04 дүгээр сарын 19-ний өдөр Дархан-Уул аймгийн Онцгой байдлын газрын Гал түймэр 

унтраах аврах 54 дүгээр ангид орон нутгийн гамшгаас хамгаалах төлөвлөгөөг 

боловсруулах талаарх сургалт, дадлагын ажлыг зохион байгуулсан. Сургалтыг тус 

төслийн Куётака Овадагаар ахлуулсан ажлын хэсэг удирдан зохион байгуулсан бөгөөд 

гол зорилго нь Аймгийн гамшгаас хамгаалах албадын холбогдох албан тушаалтнууд 

болон мэргэжилтнүүдийг хамруулсан. 
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4. Дархан-Уул аймгийн Бэлчээр ашиглалтын менежментийн төлөвлөгөө 

боловсруулах төслийн баг /ХААИС багш П.Содгэрэл, Ч.Амармэнд/ ГХБХБГ-т ирж төслийн 

талаар танилцуулга, холбогдох мэдээллийг хийж хамтран ажиллахаар болсон. Энэ ажлын 

хүрээнд 2019 оны 4 дүгээр сарын 17-нд Шарыг гол суманд, 18-нд Орхон суманд төслийн 

багтай хамт ажиллаж аймгийн бэлчээр ашиглалтын өнөөгийн байдал, цаашидын чиг 

хандлага гэсэн сэдвээр танилцуулах мэдээлэл хийсэн. 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5. Газрын харилцаа, барилга хот байгуулалтын газрын албан хаагчдад Төрийн 

албаны шинэчилсэн хуулийн хүрээнд даган гарч буй олон журмуудын нэг болох “Төрийн 

албан тушаалд туршилтын хугацаа хэрэглэх болзол, журам”-ын төсөл,  “Төрийн 

албаны хаагчийн Ёс зүйн дүрэм” шинэчлэн батлагдсан Засгийн газрын 2019 оны 33 дугаар 

тогтоол, Гүйцэтгэлийн төлөвлөгөөг хэрхэн хийх тухай шинэ журмуудыг  Хуулийн асуудал 

хариуцсан мэргэжилтэн Б.Золбаясах байгууллагын албан хаагчдад танилцуулсан.  Албан 

хаагчдаас энэхүү журмын талаар санал бодлоо илэрхийлж, үйл ажиллагаандаа мөрдлөг 

болгож ажиллахаар болсон. 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     6. АНУ-ын Төрийн Департаментын Хүмүүнлэгийн Мэдээллийн Алба, Америкийн 

Газарзүйчдийн Холбоо, Азийн сангаас хэрэгжүүлж буй “Дагуул хотуудын хүн амын 

аюулгүй байдал, гамшгийн эрсдлийг бууруулах болон урьдчилан сэргийлэх зорилгоор 
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газарзүйн зураглал боловсруулах хөтөлбөр”-ийн хүрээнд Дархан хотод хэрэгжүүлж буй 

“Дагуул хот (2C) Дархан төсөл”-ийн нээлт 2019 оны 3 сарын 18 ны өдөр болсон 

бөгөөд уг төслийн нээлтэнд оролцож, мөн манай байгууллагад газар зүйн мэдээллийн 

системийн ArcGIS 10.6.1 лицензтэй программыг 1 суурин компьютерт суулгаж өгсөн. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЭБАТ-ын чиглэлээр: 

 1. Байгууллагын мэдүүлэг гаргагч эрх бүхий 2 албан тушаалтны ХАСХОМ-ыг 

2019.02.02-04-ны өдрүүдэд хүлээн авч хянан баталгаажуулж, ХАСХОМ-ын тайлангуудыг 

аймгийн Хууль, эрх зүйн хэлтэст 2019.02.21-ны өдрийн 133 тоотоор хүргүүлсэн. 

 2. Байгууллагын авлига, ашиг сонирхлын зөрчил гаргасан этгээдэд 

хариуцлага тооцсон асуудалд маргаан үүсгэж шүүхийн шатанд шийдвэрлэгдсэн болон 

шийдвэрлэгдэж байгаа талаарх 2016-2018 онуудын хоорондох судалгааг гаргаж Хууль, 

эрх зүйн хэлтэст 2019 оны 03 дугаар сарын 20-ны өдөр хүргүүлсэн. 

Мэдээлэл технологийн чиглэлээр: 

1. Шинээр томилогдсон Мэдээлэл технологийн асуудал хариуцсан мэргэжилтэн  

Э.Түмэнжаргалд байгууллагын серверийн өрөөний тоног төхөөрөмжийг 2019 оны 01 

дүгээр сарын 21-ны өдөр акт үйлдэн хүлээлгэн өгсөн. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Байнгын ажиллагаантай суурин станц /CORS/-ын интернэт доголдсон талаар 

ГЗБГЗЗГ-ын геодезийн хэлтсийн мэргэжилтэн н.Эрболд мэдэгдсны дагуу уг станц 

байрлаж буй уулын станц дээр мэдээлэл технологийн асуудал хариуцсан мэргэжилтэн 
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Э.Түмэнжаргалын хамт очиж ажиллан гэр интернэтийн хэвийн үйл ажиллагааг хангаж 

ажилласан. 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Газрын кадастрын мэдээллийн сангийн Лэнд менежер програм хангамжийн веб 

системийг улсын хэмжээнд нэвтрүүлэхтэй холбогдуулан Дархан-Уул аймагт Дархан-Уул, 

Сэлэнгэ, Булган, Хөвсгөл аймгуудын ГХБХБГ-ын мэргэжилтнүүдийг хамруулсан сургалтыг 

2019.02.25-2019.02.27-ны өдрүүдэд зохион байгуулагдахтай холбогдуулан сургалтанд 

шаардагдах сүлжээний кабелыг шинээр татах ажлыг мэдээлэл технологийн асуудал 

хариуцсан мэргэжилтэн Э.Түмэнжаргал, Архив, бичиг хэргийн эрхлэгч, нярав Ц.Цэнд-

Аюуш нарын хамт хийж гүйцэтгэсэн. 

 

 

 

 

 

 

 

 Өргөдөл , гомдол шийдвэрлэлтйин талаар: 

    2019.01.02-2019.03.27-ны өдрийн байдлаар 2 албан бичиг, 2 өргөдөл ирсэн. 

Үүнийг шийдвэрлэлтийг дараах хүснэгтээр үзүүлэв. 

Ирсэн бичиг шийдвэрлэлтийн нэгдсэн тайлан 

Ний

т 

Хариута

й 

Хариугү

й 

Шийдвэрлэсэ

н 

Шийдвэрлээгү

й 

Хяналтан

д 

Хугацаа 

хоцроосо

н 

2 42 42 - - - - 

Өргөдөл гомдол шийдвэрлэлтийн тайлан 

2 2 - - - - - 
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Бусад ажил:  

Дархан сумын 5-р багийн нутагт дэвсгэрт аймгийн Цагдаагийн газрын 3 албан 

хаагчидтай, мөн мэргэжилтэн С.Дарханбаатар, С.Ундрах Б.Төмөр нарын хамт 2019.02.01-

ны өдрийн 17:30-00:00 цагийн хооронд шөнийн эргүүл хийж ажилласан.  Эргүүл хийх 

хугацаанд элдэв зөрчил гараагүй бөгөөд тайланг аймгийн Цагдаагийн газрын 102-ын 

хүлээн авах шуурхай жижүүрт бичиж хүлээлэгэн өгсөн. 

 

Кадастрын чиглэлээр: 

Газар эзэмшүүлэх, ашиглуулах болон Гадаадын эргэн хуулийн этгээд газар 

ашиглуулах үйл ажиллагааны хүрээнд Дархан суман-70, Орхон сум-2 иргэн хуулийн 

этгээдэд газар эзэмшүүлэх гэрээний кадастрын зураг үйлдэн хэвлэж өгсөн. 

Монгол Улсын иргэнд газар өмчлөх үйл ажиллагааны хүрээнд Дархан сум-261, Хонгор 

сум-19, Орхон сум-51, Шарын гол сум-2 иргэнийг мэдээллийн санд оруулж, газрын 

кадастрын зургийг үйлдээ.   

Дархан сум-110, Орхон сум-22, Хонгор сум-5, Шарын гол сум-2 иргэн өөрийн өмчилж 

авсан газраа бусдад худалдсан, бэлэглэсэн, хуваасан иргэнийг мэдээллийн санд оруулж, 

газрын кадастрын зургийг үйлдэн хэвлэж өгсөн. 

Нийт 544 кадастрын зургаар үйлчилгээ үзүүлсэн байна. 

Тусгай захиалгат ажил 

Дархан-Уул аймгийн Газрын нэгдмэл сангийн ГТ1, 5, Газрын нэгдмэл сангийн 

ангилалд гарсан өөрчлөлтийн тайлбар, ГТ1 маягтад харгалзах тоон зураг, газар эзэмшигч, 

ашиглагч, өмчлөгчийн тоон зураг, өмчлүүлэх газрын тоон зургийг ГЗБГЗЗГ-т хүргүүллээ. 

Захиргаан хэргийн анхан шатны шүүхийн Заяхастур ХХК-д шүүхийн эврэлийн 

гэрээний зураг хийж хүргүүлэв. 

 

 
 

Дархан сумын 6,7,15-р багуудад шинээр хийгдэх хатуу хучилттай авто замын 

трассын дагуух иргэн, хуулийн этгээдийн газар олголт дайрч байгаа эсэх, мөн инженерийн 

шугам сүлжээ дайрч байгаа эсэх талаар газар дээр очиж шалгасан. Улмаар 15-р баг 

Мангирт 9-р хэсэгт хийгдэх замын трассад 6кВ агаарын шугам дайрч байгаа тул хашаа 

бариагүй хоосон газарт шилжүүлэх  талаар судлаад ДСЦТС ХХК-д ИТХ төлөөлөгч 

З.Бадрал танилцуулахаар болов. Мөн Мангирт 4-р хэсэг 322-р ангийн ар талын 6кВ 

агаарын шугмыг 3 эргэлт хийж тулгуурыг зөөхөөр ДСЦТС ХХК-д тохиролцов. 6-р баг 
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Ногоон зоорины ард талаар тавигдах авто замын трасс-т 6кВ агаарын шугмын тулгуур 

болон дэд станц таарч байгаа тул шилжүүлэхээр зөөхөөр ДСЦТС ХХК-д тохиролцов. 

 

Дархан-Уул аймгийн Дархан сумын 15-р баг, Мангирт 8-р хэсэг, Хонгор сумын 1-р 

баг Цогт хэсэг болж өөрчлөгдсөн буюу анх өмчлүүлэхдээ газар нутгийн хилийн цэсийг 

хамаарч газар олголт хийгээгүйгээс болж харъяалах газар нутгийн гадна байгаа зөрчил 

үүсэж үүнийг хэрхэн шийдвэрлэх талаар аймгийн Засаг даргын орлогч Т.Ганболдоор 

ахлуулсан ажлын хэсгийн байгуулан судалгааны ажил хийгдэн ажиллаж байна. Энэхүү 

хэсэгт 84 айлын өмчлөлийн газар байна. 

  

 

Зураг зүйн чиглэлээр 

1. Дархан-Уул аймгийн Хонгор сумын 2-р багийн Хүйтний голын Бичигт хадны орчим 

гэх газарт ашигт малтмал олборлосны улмаас эвдэрсэн газрын зураглал гаргаж аймгийн 

БОАЖГ-т хүргүүлэв. 
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2. Монгол улсын Засгийн газраас манай аймгийг Газар тариалан, МАА эржимжсэн 

бүс нутаг болгосонтой холбогдуулан аймгийн Засаг дарга С.Насанбат болон аймгийн 

орлогч Т.Ганболд бусад хэлтэсийн дарга нартай хамтран Хонгор сумын 2-р баг Хар 

бэлчирийн хөндий, Дархан түлээт уулын ард эрчимжсэн МАА байгуулж болох газруудыг 

бодит байдал дээр нь үзэж танилцав. 

    

3. Агромаштех ХХК-д ойр орчмийн аж ахуй нэгжүүдийн нэртэй тойм зургийг гаргаж 

өгөв. 

 

4. Дархан-Уул аймгийн Дархан-Шарын гол сумын чиглэлийн хатуу хучилттай авто 

замын зурвасын дагуух газрын асуудлыг шийдвэрлэх ажлын хэсгийг аймгийн Засаг даргын 

2019-01-30-ны 01-А/35 дугаар захирамжаар байгуулагдсан. Аймгийн Засаг даргын орлогч 

Т.Ганболдоор ахлуулсан ажлын хэсэг хуралдаж, газрын талаарх эрх нь хөндөгдөж байгаа 

байдал иргэн, хуулийн этгээдийн зураглал гаргаж танилцав. 
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5. Дархан-Уул аймгийн Хонгор сумын нутагт атаршуулж эргэлтэнд ороогүй 

тариалангийн талбайн хэмжилтийг аймгийн Хүнс, хөдөө аж ахуйн газрын агрономч 

О.Нэмэхбат, болон Хонгор сумын ХАА-н мэргэжилтэн Б.Гантөгс, Хонгор сумын Засаг 

дарга Т.Атархишиг нартай хамтран хийж зураглал гаргаж ажиллаа.  

 

 

.  

6. Дархан-Уул аймгийн Хонгор сумын нутагт Хар бэлчирийн хөндийд эрчимжсэн мал 

аж ахуйн зориулалтаар олгох газрын цахилгаан хангамжийн эх үүсвэрийн зургийг аймгийн 

Захирагчийн албанд гаргаж өгөв. 

 

 
 

 

7. Бурхант эрдэнэ НҮТББ-д Дархан-Уул аймгийн Хонгор сумын 2-р баг, Хүйтний гол, 

Их Ноён, Бага Ноён уулын аманд нөхөн сэргээлт хийхээр хүсэж буй газрын тойм зургийг 

хүргүүлсэн.  
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8. Дархан-Уул аймгийн Хонгор сумын нь бэлчээр ашиглалтыг зохистой хувиарлахын 

тул сумын ИТХ-аар зуны улиралын бэлчээрийг хэлэлцүүлэн малчин өрхийг хувиарын 

дагуу буулгах ажил хийгдэх гэж байгаа тул бэлчээрхийн зургийг гаргаж хүргүүлэв. 

 

 

9. Дархан-Уул аймгийн Аудитын газар Дархан сумын 2015-2018 онд олгогдсон 

газрын тойм зургийг А3 хэмжээтэйгээр Хуучин Дархан, Шинэ Дархан, Үйлдвэрийн район 

гэсэн хэсгүүдийг хэвлэж хүргүүлсэн.  
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Өргөдөл хүсэлтийн талаар 

 2019 оны 1 сараас одоог хүртэл 9 хариутай бичиг ирснээс бүгдийг хугацаанд хариуг 

нь өгсөн. 11 өргөдөл гомдол ирснээс 2 өргөдлийг хугацаанд нь хариуг нь өгч 9 өргөдөл 

хүлээгдэж байна. 

 

Газрын татвар, төлбөр, үнэлгээний хүрээнд: 

 

Нэг. Газрын төлбөрийн чиглэлээр 

Дархан-Уул аймгийн хэмжээнд газрын төлбөрийн тайлан мэдээ /ГТМ-04, ГТМ-03, 

ГТ-8, төлбөрийн баталгаажилт, газрын төлбөрийн бичмэл тайлан, барьцаа, үнийн мэдээ/-г 

нэгтгэн гаргаж, Газар зохион байгуулалт, геодези зураг зүйн газарт хүргүүлсэн. 2018 онд 

742.7 сая төгрөгийг орон нутгийн төсөвт төвлөрүүлэх төлөвлөгөөтэй ажиллаж, гүйцэтгэл 

94.5 хувиар биелэсэн байна.  

1. Аймгийн иргэдийн Төлөөлөгчдийн хурлын 2018.12.05-ний өдрийн 12/04 дүгээр 

тогтоолоор 2019 онд газрын төлбөрийн орлогоос 745.2 сая төгрөгийг орон нутгийн төсөвт 

төвлөрүүлэхээр батлагдсан байна. 2019.05.14-ний өдрийн байдлаар 213.6 сая төгрөг 

орсон байна. 2018 оны гүйцэтгэл, 2019 оны төлөвлөгөөг сум тус бүрээр үзүүлбэл: 

Дэс 
дугаар 

Аймаг, 
нийслэл, 

Газрын 
төлбөрийн 

Төлбөл 
зохих нийт 

Тайлангийн 
хугацаанд 

Нийт 
үлдэгдэл 

Дараа оны 
төсвийн 
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сум, 
дүүргийн 
нэр 

төлөвлөгөө 
/мян.төг/ 

төлбөр 
/мян.төг/ 

төлсөн 
төлбөр 
/мян.төг/ 

/мян.төг/ 
2018 он 

төлөвлөгөө 
/мян.төг/ 
2019 он 

1 
Дархан- 
95.7% 

451,444.8 451,444.8 431,989.0 19,455.8 425,200.0 

2 
Шарын гол 
73.6% 

52,533.1 52,533.1 38,669.6 13,863.5 60,000.0 

3 
Хонгор 
74.7% 

240,222.0 240,222.0 179,464.0 60,758.0 240,000.0 

4 
Орхон 
107.2% 

48,500.2 48,500.2 51,977.3 (3,477.2) 20,000.0 

 
ДҮН 792,700.0 792,700.0 702,100.0 90,600.01 745,200.0 

 

2. Монгол Улсын Засгийн газрын 2018 оны 182 дугаар тогтоолоор Газрын үнэлгээний 

бүсчлэл, газрын төлбөрийн хэмжээг шинэчлэн тогтоосон бөгөөд Газрын төлбөрийн тухай 

хуулиар сумын иргэдийн Төлөөлөгчдийн хурлын хуралдаанаар газар үнэлгээний бүсчлэл, 

газрын төлбөрийн хэмжээг шинэчлэн баталж, Монгол Улсын хууль зүй, Дотоод хэргийн 

яаманд Захиргааны хэм хэмжээний актын улсын нэгдсэн бүртгэлд бүртгүүлсэн тогтоолын 

хувийг 2019.01.21 №36 тоотоор ГЗБГЗЗГ-т хүргүүлсэн.  

Үүнд: 

 Дархан сумын иргэдийн Төлөөлөгчдийн хурлын 2018.11.12-ний өдрийн 08/01 

дүгээр тогтоолыг Захиргааны хэм хэмжээний актын улсын нэгдсэн бүртгэлийн 4069 

дугаарт, 

 Шарын гол сумын иргэдийн Төлөөлөгчдийн хурлын 2018.12.19-ний өдрийн 37 

дугаар тогтоолыг Захиргааны хэмжээний актын улсын нэгдсэн бүртгэлийн 4098 дугаарт,  

 

 Орхон сумын иргэдийн Төлөөлөгчдийн хурлын 2018.11.12-ний өдрийн 15/02 дүгээр 

тогтоолыг Захиргааны хэм хэмжээний актын улсын нэгдсэн бүртгэлийн 4113 дугаарт, 

 Хонгор сумын иргэдийн Төлөөлөгчдийн хурлын 2018.12.12-ний өдрийн 16 дүгээр 

тогтоолыг Захиргааны хэм хэмжээний актын улсын нэгдсэн бүртгэлийн 4119 дугаарт тус 

тус бүртгүүлсэн.  

3. “Монгаз ойл” ХХК-ний нэхэмжлэлтэй аймгийн Засаг даргад холбогдох захиргааны 

хэргийн шүүх хуралд 2019.01.04-ний өдөр ГХБХБГ-ын даргын итгэмжлэгдсэн 

төлөөлөгчөөр оролцсон ба хэргийг хэрэгсэхгүй болгож шийдвэрлэсэн. 

4. “Заяхас тур” ХХК-ний нэхэмжлэлтэй аймгийн Засаг даргад холбогдох захиргааны 

хэргийн шүүх хуралд 2019.01.03, 2019.01.11-ний өдөр тус тус оролцож хурал 2019.01.22-

ний өдөр болохоор 2 удаа хойшлогдсон. 

5. Худалдаа хөгжлийн банкны нэхэмжлэлтэй аймгийн Засаг дарга, ГХБХБГ-т 

холбогдох шүүх хуралд 2019.01.17-ний өдөр Нийслэлийн Захиргааны хэргийн Давж 

заалдах шатны шүүх хуралд оролцож, анхан шатны шүүхийн шийдвэрийг хэвээр үлдээж 

шийдвэрлэсэн. 
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6. Нэхэмжлэгч Г.Золбаяр, Д.Дэжидмаа, Б.Нямаа, А.Жаргалсайхан, Д.Мядагмаа, 

Н.Энхсаруул, Э.Отгонзул, Б.Чимгээ нарын 8 иргэний Дархан Уул аймгийн Засаг даргын 

2016.11.29-ний өдрийн А/438 дугаартай “Газар өмчлөх эрхийг хүчингүй болгох тухай” 

захирамжийн нэхэмжлэгдэд холбогдох хэсэг, мөн өдрийн Дархан-Уул аймгийн Засаг 

даргын А/437 дугаартай “Газар эзэмших эрхийн гэрчилгээг хүчингүй болгох тухай” 

захирамжийн нэхэмжлэгчдэд холбогдох хэсгийг тус тус илт хууль бус болохыг тогтоолгох 

хэрэгт Дархан-Уул аймаг дахь Захиргааны хэргийн анхан шатны шүүхийн 2018 оны 12 

дугаар сарын 24-ний өдрийн 02 дугаартай шийдвэрийг эс зөвшөөрч Захиргааны хэрэг 

шүүхэд хянан шийдвэрлэх тухай хуулийн 20 дугаар зүйлийн 20.1.6, 114 дүгээр зүйлийн 

114.1-д заасан эрхийн дагуу давж заалдах гомдол гаргасан.  

2018 оны газрын төлбөрийн тайлан ГТМ-04, татварын тайлан ГТ-3 маягтаар гаргаж 

2019.01.30-ний өдөр №80 тоот албан бичгээр, oyunbadam_0303@yahoo.comцахим 

хаягаар аймгийн Татварын хэлтэст хүргүүлсэн. Мөн Дархан, Орхон, Шарын гол, Хонгор 

сумын газрын төлбөрийн хэмжээг шинэчлэн тогтоосон сумын ИТХ-ын тогтоолуудыг 

2019.01.28-ний өдрийн 59 тоот албан бичгээр Татварын хэлтэст хүргүүлсэн. 

2018 оны газрын төлбөрийн тайланг ТТ-20 маягтаар гаргаж, цахим хэлбэрээр 

Татварын хэлтэст 2019.02.02-ний өдөр хүргүүлсэн. Мөн 2019 1-р улирлын ТТ-20 тайланг 

2019.04.20-ны өдөр хүргүүлсэн. 

Дархан-Уул аймгийн хэмжээнд 2019.01.01-ний өдрөөс эхлэн Газрын төлбөр,  Газар 

эзэмших, ашиглах эрхийн гэрчилгээний загвар өөрчлөгдөж, шинэчлэн батлагдсантай 

холбоотой банкны барьцаанд бүртгэлтэй газруудыг бүрэн хамруулах үүднээс цахим 

биржид бүртгэлгүй байгаа 2017 оны барьцаа /45/-г нөхөн орууллаа. 

Гэрээ, гэрчилгээ шинэчлэх тухай албан бичгийг төрийн өмчит хувьцаат компани, 

шашин сүм хийд, шатахуун түгээх станц, төрийн байгууллага болон томоохон газар 

эзэмшигч, ашиглагч нарт хүргүүлсэн. Нийт 187 албан бичиг хүргүүлсэн байна. 

 

mailto:oyunbadam_0303@yahoo.comцахим
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Дархан-Уул аймгийн хэмжээнд 2019.01.01-ний өдрөөс эхлэн Газрын төлбөр,  Газар 

эзэмших, ашиглах эрхийн гэрчилгээний загвар өөрчлөгдөж, шинэчлэн батлагдсантай 

холбоотой банкны барьцаанд бүртгэлтэй газруудыг бүрэн хамруулах үүднээс Монгол 

банктай хамтран арилжааны банкуудтай хамтран 2019.02.01-ний өдөр уулзалт зохион 

байгуулж ажилласан. Уулзалтанд 11 банкны 14 эдийн засагч ирж хамтран ажиллахаар 

болсон.                                 

 

 Газрын төлбөр, газар эзэмших эрхийн гэрчилгээ 2019.01.01-ний өдрөөс эхлэн 

өөрчлөгдсөнтэй холбоотой орон нутгийн хэвлэл мэдээллийн хэрэгсэлтэй хамтран 

ажилласан. 

 

Хоёр.Цахим биржийн талаар: 

Дархан-Уул аймгийн Засаг даргын 2019.04.03-ний өдрийн 01-А/117 дугаар 

захирамжаар 11 нэгж талбарт 1.8 га газрыг үйлчилгээ, шатахуун түгээх  станцын 

зориулалтаар дуудлага худалдаагаар эзэмшүүлэхээр Цахим дуудлага худалдааг 

2019.05.10-ний өдрийн 09:00-17:00 цагийн хооронд зохион байгууллаа. 

Тус дуудлага худалдаанд  9-н оролцогч онлайнаар оролцож, 3 оролцогч хамгийн 

өндөр үнийн санал ирүүлж 3 нэгж талбарт 0.18 га газрыг үйлчилгээний зориулалтаар 

115.4 сая төгрөгөөр ялагч болж тодорлоо.  
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№ 

Ялагчийн          
Овог нэр 

Анхны үнэ 
/төгрөг/ 

Хамгийн 
өндөр 
үнийн санал  
/төгрөг/ 

Газрын 
байршил 

Газрын 
зориулалт 

Талбай 
/м.кв/ 

1 Э.Анар 11,343,600.00 21,343,600.00 

13-р баг, 
Политехникийн 
коллежийн хойд 
талд 

Үйлчилгээ 411 

2 Э.Анар 8,611,200.00 29,111,200.00 

14-р баг, 3-р 
хороолол, Авто 
вокзалын зүүн 
талд 

Үйлчилгээ 312 

3 М.Одончимэг 31,491,600.00 65,000,000.00 

14-р баг, 3-р 
хороолол, Авто 
вокзалын зүүн 
талд 

Үйлчилгээ 1141 

Нийт 51,446,400.00 115,454,800.00 
  

1864 

Дуудлага худалдаанд оролцогч иргэдийн жагсаалт: 

№ 

Оролцогчийн       
Овог нэр 

Анхны үнэ 
/төгрөг/ 

Үнийн 
санал  
/төгрөг/ 

Газрын байршил 
Газрын 
зориулалт 

Талбай 
/м.кв/ 

1 Г.Эрдэнэсувд 31,491,600.00 - 

13-р баг, 
Политехникийн 
коллежийн хойд 
талд 

Үйлчилгээ 1141 

2 Ё.Мөнхцэцэг 8,611,200.00 - 
14-р баг, 3-р 
хороолол, Авто 
вокзалын зүүн талд 

Үйлчилгээ 312 

3 Л.Энхтүшиг 31,491,600.00 - 
14-р баг, 3-р 
хороолол, Авто 
вокзалын зүүн талд 

Үйлчилгээ 1141 

4 М.Одончимэг 8,611,200.00 - 
14-р баг, 3-р 
хороолол, Авто 
вокзалын зүүн талд 

Үйлчилгээ 312 

5 Э.Анар 31,491,600.00 - 
14-р баг, 3-р 
хороолол, Авто 
вокзалын зүүн талд 

Үйлчилгээ 1141 

6 М.Одончимэг 11,343,600.00 - 

14-р баг, 3-р 
хороолол, Авто 
вокзалын зүүн 
талд 

Үйлчилгээ 312 

 

 

Газрын цахим биржийн системээр дамжуулан 2016 оноос хойш өссөн дүнгээр 

тайлангийн хугацаанд 789 үнийн мэдээ, 691 барьцааг бүртгэсэн байна. 
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Гурав. Газар эзэмших, ашиглах гэрээг дүгнэсэн ажлын талаар 

Аймгийн Засаг даргын захирамжаар газар эзэмших, ашиглах, талбайн хэмжээ 

өөрчлөх, ашиглах, зориулалт өөрчлөх, шинээр эзэмших, ашиглах, эрхийн гэрчилгээг 

бусдад шилжүүлэх зэрэг нийт 124 иргэн, аж ахуйн нэгж байгууллагатай гэрээ байгуулж, 

архивт хүлээлгэн өгсөн байна. 

 

Сумдын газрын даамлууд: 

 

Хонгор сум 

      Нэг. Өргөдөл, албан бичгийн хариу, тайлан мэдээ гаргаж хүргүүлсэн 

талаар       

1. Газрын эрх зүйн харилцааг хянан шийдвэрлэх комиссын хуралд: Газар эзэмших 

эрхийн гэрчилгээний хугацааг сунгуулах тухай сунгах-5, Газар эзэмших эрхийн гэрчилгээг 

бусдад шилжүүлэх тухай -8, Газар эзэмшүүлэх тухай 76, Газрын талбайн хэмжээ  өөрчлөх 

тухай -2, Монгол улсын иргэнд газар өмчлүүлэх 5  нийт 96  өргөдөл хүсэлтийг  иргэн аж 

ахуйн нэгж байгуулагаас ирүүлснээс   

-Газар эзэмших эрхийн гэрчилгээний хугацаа сунгах-5 

-Газар эзэмших эрхийн гэрчилгээг бусдад шилжүүлэх- 8 

-Газар эзэмшүүлэх тухай-76 

-Талбайн хэмжээг өөрчлөх тухай-2 

-Газар өмчлөх тухай-5  нийт 96 иргэн хуулийн этгээдийн материалыг газрын тухай 

хууль тогтоомжид нийцүүлэн захирамжийн төсөл боловсруулан сумын  сумын Засаг 

даргад танилцуулж дээрх захирамжийн төслийг холбогдох удирдлагуудаар тойруулсан.  
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Сумын Засаг даргын 2019 оны 59, 2018 оны 36, 2018 оны 263, 2016 оны 169 , 2018 

оны 266, 2018 оны 103, 2016 оны 168, 2018 оны 104, 2019 оны 57, 2017 оны 91, 2019 оны 

80, 2013 оны 180, 2019 оны 58, 2016 оны 164, 2018 оны 227, 2016 оны 125, 2017 оны 186, 

2019 оны 105 захирамж шийдвэрээр  нийт 20 ИААНБ-аар мэдүүлэгийн хуудсыг бөглүүлэн 

хүлээн авч гэрээ үүсгэн газрын мэдээллийн сан ЛМ программд бүртгэж улсын бүртгэлд 

бүргүүлж Э дугаар авахаар явуулж захирамжийн биелэлтийг 100 % хангаж ажиллаа. Мөн 

тухайн сард 25 иргэн аж ахуй нэгж байгууллагын өргөдөл хүсэлт, сумын засаг даргын 

шийдвэрийг үндэслэн 25 иргэн, ААНБ-аас мэдүүлэгийн хуудсыг авч бөглүүлэн мэдээллийн 

санд бүртгэж Э дугаар авахаар материалыг нь хүргүүлэн ажиллаа.   

Газрын кадастр, бүртгэл чиглэлээр  

 Зуслан, Үйлдвэр үйлчилгээ төмс хүнсний ногоо бусад  зориулалтаар 20 иргэнтэй 

газар эзэмшүүлэх гэрээ байгуулж газрын кадастрын зураг үйлдэн хэвлэж өгсөн. 

 Газрын төлбөрийн талаар  

2019 оны Газрын төлбөрийн дутуу төлөлттэй  16 Иргэн, аж хауй нэгж байгууллагатай 

тооцоо нийлж  3,532,927.00 төгрөгийн  газрын төлбөрийн акт тооцоог нийлж  барагдуулах 

талаар мэдэгдэж ажилласан байна.   

Бусад ажлын талаар   

Сумын тухайн жилийн Газар зохион байгуулалтын төлөвлөгөөнд тусгуулахаар Засаг 

дарга, ИТХ-д ирүүлсэн 7 иргэн, аж ахуй нэгж байгууллын өргөдөл хүсэлтийг үндэслэн 

сумын ИТХ-д өргөдөл хүсэлтийг үндэслэн төлөвлөгөөнд тусгах газрын асуудлыг 

боловсруулж хэлэлцүүлсэн.  

  Дархан-Уул аймгийн ГХБХБГазар дээр аймгийн Онцгой байдлын газраас зохион 

байгуулсан сургалтанд хамрагдсан.  

Мөн 2 дугаар багийн төв дээр зохион байгуулсан нээлттэй хаалганы өдөрлөгт ГХБХБГ-

ын мэргэжилтэнтэй хамтран оролцсон тус нээлттэй хаалганы өдөрлөгөөр ирсэн малчдад 

өвөлжөөний газрын төлбөр, гэрээ гэрчилгээгээ шинэчилж авах талаар зөвлөгөөг өгч 

ажиллсан . 

Шарын гол сум: 

Газар зохион байгуулалтын  чиглэлээр:                                                                                                                                                                                             

 Дархан-Уул аймгийн Шарын гол сумын ИТХурлын Тэргүүлэгчдийн 2019 оны 01 дүгээр 

сарын 04-ны өдрийн 02 тоот, 2019 оны 04 дүгээр сарын 19-ны өдрийн 25 тоот 

тогтоолоор Шарын гол сумын тухайн жилийн газар зохион байгуулалтын төлөвлөгөөг 

батлуулсан. 
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 Шарын гол сумын 2018 оны тухайн жилийн газар зохион байгуулалтын төлөвлөгөөг 

2019 оны 03 дугаар сарын 20-ны өдрийн 18 тоот тогтоолоор дүгнүүлсэн. 

 2019.01.04-өөс эхлэн 2019.01.18-ны өдрийн байдлаар Дархан-Уул аймгийн ГХБХБГ-т 

ажиллаж ГТ-1, ГТ-2, ГТ-3, ГТ-4, ГТ-5, ГТ-6, ГТ-7, ГТ-8, ГТ-9, БОХ-1, БОХ-2 тайланг 

гаргаж дуусаад хэлтсийн даргат танилцуулсан мөн хариуцсан мэргэжилтнүүдэд 

хүлээлгэн өгсөн. 2019 оны газрын төлбөрийн тайланг шинэ төлбөрийн үнээр 

боловсруулж төлөвлөгөө гаргасан. 

 2019 онд сумын Засаг даргын 35 захирамж гарсан. Үүнээс: 

o Газар эзэмших гэрээ гэрчилгээг шинэчлэх 43 иргэнд 2019 оны ИТХ-ын 45 тоот 

тогтоолоор батлагдсан шинэ хаягийг олгож захирамжинд өөрчлөлт оруулсан. 

o талбайн хэмжээ өөрчлөх 2019 оны А/32 тоот захирамжаар 7 иргэний 

автогражын газрын талбайн хэмжээг өөрчилсөн. 

o 2019 А/85 тоот захирамжаар 1 иргэний авто машины засвар үйлчилгээний 

төвийн зориулалттай 158 м.кв газрын газар эзэмших хугацааг 15 жилээр 

сунгасан. 

o 2019 оны А/68 тоот захирамжаар Амины орон сууцны зориулалттай  1551 м.кв 

газрыг үйлчилгээний зориулалттай болгож зориулалтыг өөрчилсөн. 

o эрхийн гэрчилгээг бусдад шилжүүлэх 3 

o дуудлага худалдаагаар эзэмшүүлэх 2019 оны А/30 тоот захирамжаар 1 иргэнд 

0.26 га  газрыг эзэмшүүлсэн. 

 Худалдах худалдан авах гэрээний үндсэн дээр газар өмчлөх, 12гэр бүлийн хэрэгцээнд 

нэг удаа газар өмчлөх 26 иргэнд /өмнөх онд өмчлүүлэх захирамж гарсан/ үл хөдлөхийн 

гэрчилгээ авахад 10 иргэнд хамтран өмчлөгч нэмүүлэх 1 хамтран өмчлөгч хасуулах 1 

иргэнд тус тус 40 задастрын зураг гаргаж өшсөн байна.  

 Газрын мэдээллийн сангийн журманд өөрчлөлт орж, Газар эзэмших,ашиглах эрхийн 

Улсын бүртгэлийн хэлтэсрүү илгээж, Улсын бүртгэлийн хэлтэсээс Э дугаар авдаг 

болсонтой холбоотой бүх материалыг сканердаж илгээж байгаа   мөн 4 хавтас, 262 

ширхэг хувийн хэрэг, 2003-2017 оны газар эзэмшүүлэх өмчлүүлэх захирамжуудыг 

цахимжуулсан. Одоогийн байдлаар 139 хувийн хэргийг Лэнд Менежер програмын 

хавсралттай холбоод байна. 

 22 нэгж талбарын материал явуулж Э дугаар авч гэрчилгээ бичиж,шинэчилсэн 

төлбөрийн үнээр шинэ гэрээ байгуулаад байна. 

 2016-2018 оны бэлчээрийн фотомониторингийн тайланг ГХГЗЗГ-аас ирүүлсэн зааврын 

дагуу Лэнд Менежер программд нөхөж оруулан тайлан бичиж ГХБХБГ-т хүргүүлсэн. 

 2019.01.01-2019.06.25-ны өдрийн хооронд бусад суманд  газар өмчлах хүсэлтэй 8 

иргэнд газар өмчилж байгаагүй тухай тодорхойлолтоор үйлчлээд байна.   

 

Газрын төлбөр, татвар, үнэлгээний чиглэлээр: 
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Дархан-Уул аймгийн 2018 оны 12 дугаар сарын 05-ны өдрийн 12/04 тоот 2019 оны 

Аймгийн төсөв батлах тогтоолд газрын төлбөрийн 114.200.000 төгрөгийг 

төвлөрүүлэхээр төвлөрүүлэхээр батлагдсан. Үүнээс Шарын гол сум 114.156.317.50 

төгрөг төвлөрүүлэх төлөвлөгөөтэй ажиллаж байна.  

Шарын гол Төлөвлөгөө  Гүйцэтгэл  Дутуу  Хувь  

2014 57,004,870.60 44,348,027.00 12,656,843.60 77.79 

2015 59,132,272.60 55,997,177.56 3,135,095.04 94.69 

2016 55,159,366.60 62,655,464.60 (7,496,098.00) 113.58 

2017 58.000.000.00 52,336,404.43 5,663,595.57 90.23 

2018 52.533.062.46 38,669,611.90 13,863,450.56 73.6 

2019 114.156.317.50 44.680.660.40 69.475.657.10 39.14 

  

 Газрын төлбөрийн тооцоо нийлсэн акт 29 иргэн, аж ахуй нэгж байгууллагатай газрын 

төлбөрийн тооцоог нийлж ажилласан байна. 

 Газар эзэмшигч 273 иргэний утасны дугаарын жагсаалт гаргаж төлбөрийн 

мэргэжилтэнд хүргүүлсэн. 

 Аймгийн Засаг Даргын зөвлөлийн хуралд сууж тасалдсан төлбөрийг бүрэн оруулах 

үүрэг даалгавар авсан. Энэ ажлын хүрээнд Сумын засаг даргын А/67 тоот 

захирамжаар төлбөр барагдуулах  ажлын хэсэг байгуулан иргэн, аж ахуй нэгж 

байгууллагад мэдэгдэх хуудас хүргүүлэн  ажиллаж байна. Мөн сумын ОД телевизээр 

газрын гэрээ гэрчилгээ шинэчилж төлбөр төлөх тухай зар 2 удаа явуулсан.  

 1-4 дүгээр сарын газрын төлбөрийн хуулга боловсруулж дууссан. 4 дүгээр сар дуустал 

Шарын гол суманд 44 680 660.4 төгрөгийн газрын төлбөрийн орлого төвлөрсөн, 

төлөвлөгөөний биелэлт 39.14 хувьтай байна. 

  

Геодези зураг зүй, Кадастрын чиглэлээр: 

 2016 онд Геокад ХХК-ны хүлээлгэн өгсөн “Хаягийн зураг”-т 2016 оноос хойш олгогдсон  

нэгж талбаруудыг  нэмж зураглаж оруулсан. 2019 оны Шарын гол сумын ИТХ-ын 45 

дугаар тогтоолоор  “Шарын гол сумын Хаягийн зураг”-ыг шинэчлэн батлуулсан.  

 Тусгай хэрэгцээнд авсан газруудын хугацааг сунгах тогтоолын төсөл зургийг 

боловсруулсан. 2019.04.25  41 тоот  тогтоол мөн 2019 оны 05 дугаар сарын 28-ны 

өдрийн 44 тоот тогтоолоор шинээр 2 газрыг  бэлчээр болон оршуулгын газрын 

зориулалтаар тусгай хэрэгцээнд авсан тогтоол гарсны дараа Ашигт малтмалын газарт 

бүртгүүлэхээр албан тоотоор 2  тогтоолыг тус тус хүргүүлсэн.  

Бусад:  

 2019.02.19-нд Дархан-Уул аймгийн Засаг даргын 2017 оны А/408 дугаар захирамжаар 

байгуулсан “Нүүлгэн шилжүүлэлт, түр байр, хорогдох байрны гамшгаас хамгаалах 

мэргэжлий анги”-ийн сургалтанд суусан. 
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 Буянтын хөндий Шарын гол Эвсэг ардууд нөхөрлөлийн  техникийн нөхөн сэргээлт 

хийсэн талбайг сумын нөхөн сэргээлт хүлээж авах комисстой хамтран актаар хүлээн 

авсан. 

 Олон нийтийн оролцоотой бэлчээрийн менежментийг боловсруулах  төслийн 1-р үе 

шатны уулзалт Шарын гол суманд 2019-04-17-ны  өдөр болсон. Тус уулзалтанд 

оролцсон. 

 4 дүгээр сард Аймгийн Засаг Даргын зөвлөлийн хуралд суусан 

 Дархан-Уул аймгийн ХААИС -Агроэкологи Бизнесийн сургуулийн газрын менежментийн 

багш нарын баг Азийн хөгжлийн банкны санхүүжилттэй "Дээд боловсролын 

шинэчлэл"төслийн хүрээнд Дархан-Уул аймагт "Малчид олон нийтийн оролцоотой 

бэлчээрийн менежментийн төлөвлөгөө боловсруулах" төсөл хэрэгжүүлж байна. 

Төслийн эхний үйл ажиллагааны хүрээнд 5 сарын 14- ны өдөр Дархан-Уул аймгийн 

сумдын газрын даамал, ХАА-н мэргэжилтнүүдийн хамт бэлчээрийн менежментэд 

сургах, чадавхижуулах сургалтанд суусан. 

 Татварын удирдлагын нэгдсэн системийн тухай сургалтанд Аймгийн ГХБХБГ-т суусан. 

 04 саарын 17-нд Бэлчээрийн менежментийг хэрэгжүүлэхэд малчдын оролцоог хангах, 

БАХ-ын өүлгүүдийг хэрхэн байгуулах  талаар Шарын гол суманд болсон уулзалтанд 

оролцсон. 

 Ой хээрийн түймрийн хариуцлагатай эргүүл жижүүрийг 2 удаа хийсэн. 

 Аудитын газраас ирүүлсэн шаардлагын дагуу 2015-2018 оны газрын төлбөрийн тайлан, 

газар олголт, газар зохион байгуулалтын тухайн жилийн төлөвлөгөөг мөн тус онуудын 

хувийн хэргүүдийг бүгдийг хүлээлгэж өгсөн. 

 MON LAW хуулийн компаниас ирүүлсэн албан бичгийн хүрээнд Шарын гол ХК-ны  

судалгааг гаргаж явуулсан.  

 Шарын гол сумын хаягийн зургийг шинэчлэн батлах  тогтоол мөн зарим газрыг тусгай 

хэрэгцээнд авах тогтоол гарахтай холбоотой 3 багийн иргэдэд сонсох ажиллагааг 

зохион байгуулсан.  

 

БАРИЛГА, ХОТ БАЙГУУЛАЛТЫН ЧИГЛЭЛЭЭР: 

Инженерийн дэд бүтцийн хүрээнд: 

 

1. Аймгийн хэмжээнд хэрэгжих төсөл хөтөлбөрт дэмжлэг үзүүлсэн ажлууд.  

 

1.1. 5 дугаар багийн гэр хорооллын инженерийн шугам сүлжээнд холбох ажлын 

зураг төсөл гүйцэтгэгч компанитайм хамт газар дээр судалгаа гаргах трасс 

зөвшилцөх ажлыг зохион байгуулж аймгийн Захирагчийн албатай 1 удаа, 

Дархан дулаан сүлжээ ТӨХК инженертэй 1 удаа уулзалт хийж зөвшилцсөн. 

Мөн 5 дугаар багт баригдах ус дулаан дамжуулах төвийн барилгын газрын 
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захирамжийн төслийг боловсруулж батлуулан аймгийн Засаг даргын 

захирамж гаргуулсан. Зураг төслийн трасс батлагдаж бүрэн дууссаны дараа 

5 дугаар багт оршин суугч иргэдтэй уулзалт зохион байгуулж уулзалт зохион 

байгуулж мэдээлэл бэлдэж танилцуулах, сонсох ажиллагаа явуулах ажлыг 

хийж гүйцэтгэсэн. 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.2. Дархан сумын 6.7 дугаар багийн нутаг дэсвгэрийг дахин төлөвлөх 

инженерийн шугам сүлжээний төв магистрал шугам татах барилга зураг 

төсөл боловсруулж буй Хэрлэн зураглал ХХК –тай мөн трассын дагууд 3 

удаа явж судалгаа хийж трассын зурагт орсон айл өрхүүдтэй уулзаж сонсох 

ажиллагаа явуулсан. Мөн трассд орсон цахилгааны шон шилжүүлэх талаар 

Дархан Сэлэнгийн цахилгаан түгээх сүлжээтэй 2 удаа уулзалт хийж 

зөвшилцөл хүрсэн. Ус дулаан дамжуулах 11 байршлын зураг хийж 

баталгаажуулан, газрын захирамжийн төсөл боловсруулж батлуулсан. 

 

 

 

 

 

      

  

1.3. Дархан сумын 5,7 дугаар багийн зааг нутаг дэвсгэрт баригдах Захын баруун 

талд баригдах нүхэн гарцын зураг төслийн байгууллагад тодруулах гаргах 

зураглал хэмжилт хийх ажилд хамтран ажиллаж байршил зам доорх сувгийн 

гүн хэмжээсийг гаргаж өгсөн.  

1.4. 2019 онд төлөвлөгдөж буй 5 байршилын авто замын трассын дагууд 

цахилгааны 6кВ, 35кВ агаарын шугам сүлжээтэй давхардсан хэсгийн хурлыг 

зохион байгуулж зөвшилцсөн. 5 байрлаас эхний 3 байршлын зам барилгын 

угсралтын ажил хөрс хуулалттай явж байгаа бөгөөд айлуудын хашаа татах 

мэдэгдэх хуудас тараах ажлууд хийгдсэн.   
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1.5. Дархан сумын 8-р багийн Нарантолгойн гэр хорооллыг инженерийн шугам 

сүлжээнд холбох ажлын хүрээнд шугамын трассын дагуу улаан шугам 

тавихад таарсан цахилгааны шон, блок болон элит хашаанууд 

гэрэлтүүлгийн шонгууд таарсан тул ГХБХБГ, ДХББЗГ, ДСЦТС, Ноёдын 

туурь ХХК, Цагаан зуун ХХК хурал зохион байгуулж гарсан асуудлуудыг 

шийдвэрлэсэн. 8-р багийн Наран толгойн хэсгийн айл өрхүүдэд мэдэгдэх, 

танилцуулах ажлыг зохион байгуулж хийж хэрэгжүүлэх бэлтгэл ажлыг 

хангаад 3 сарын 22 өдөр зохион байгуулж иргэдэд мэдээлэл хүргэсэн. 

Дархан-Уул аймгийн 8-р багийн Нарантолгойн хэсгийн бохир усны шугамыг 

7-р баг руу шилжүүлэх хурлыг зохион байгуулж нийт 810м бохир усны 

шугамыг 7-р багт хийж гүйцэтгэхээр шийдвэрлэсэн.  

 

1.6. Дархан хотын бохир усны менежмент сайжруулах МОН3244/3245 төслийг 

дэмжих хуралд сар бүрийн сүүлийн долоо хонгийн 4 дэх өдрийн хуралдаанд 

оролцож шаардлагатай мэдээллээр хангаж ажиллсан. Мөн Дархан-Уул 

аймагт бүртгэлтэй барилга угсралтын 26 компанийн аж ахуй нэгжийн 

удирдах төлөөлтэй уулзалт зохион байгуулж туслан гүйцэтгэгчээр орох 

хүсэлтэй аж ахуй нэгжүүдээс санал авч дахин хурал зохион байгуулахаар 

шийдвэрлэсэн. МОН3244/3245 төслийн А2-4 багц буюу В2 хэсгийн бохир 

усны шугамын ажил эхлэх зөвшөөрөл гаргаж өгсөн. Мөн Бридж констракшн 

ХХК хийж гүйцэтгэж буй А1, А5 хэсгийн бохир усны шугамын ажил эхлэх 

зөвшөөрөл гаргаж өгсөн.   

 

 

 

1.7. Дархан-Уул аймгийн 1,2,3,5,6,7,8,13,15 дугаар баг, Хонгор, Орхон, Шарын 

гол сумдуудад хийгдэх гэрэлтүүлгийн ажлын байршлын схем зургийг хийж 
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гүйцэтгэсэн. 3-р багийн нутаг дэвсгэрт байрлалтай Түвшин холбоо өрхийн 

эмнэлэгийн өргөтгөлийн барилгын байршлын схемийг хийж зураг төслийн 

байгууллагат өгсөн.  

1.8. 2019 онд баригдах 3,6-р цэцэрлэгийн өргөтгөл, Оюуны ирээдүй, Од 

цогцолбор сургуулийн В байрны заалны гадна шугам сүлжээний зургуудыг 

хянаж баталгаажуулсан.  

 

2. Хүргүүлсэн тайлан мэдээ 

 

2.1. ГЗБГЗЗГ –аас ирүүлсэн 2019.02.02 өдрийн 2/213, 2019.02.13 өдрийн 1/246 

тоот албан бичгийн дагуу Хот тосгоны жижүүрийн хөтлөлтийн тайланг Хот 

байгуулалтын мэдээллийн сангийн таних тэмдэг MNS 6736:2018 стандартын 

дагуу боловсруулж 2 дугаар сарын 15-нд хүргүүлсэн.  

2.2. Монгол улсын усны нөөцийн нэгдсэн менежментийн арга хэмжээний 

төлөвлөгөөний 2018 оны хэрэгжилтийн тайланг Барилга хөгжлийн төвд 

хүргүүлсэн.  

2.3. Дархан-Уул аймгийн Хонгор сумын төвийн хэсгийн инженерийн шугам 

сүлжээний байр зүйн зураглал хийлгэх шугамын уртуудыг гаргаж төсөв 

гаргах ажил хийгдэж дуусч Хонгор сумын Засаг даргад хүргүүлээд байна. 

2.4. Толбот хайрхан ХХК, Их арвин булаг ХХК, Дархан хөлөг ХХК, Бурхан хясаат 

ХХК,  Ноёдын туурь ХХК –ны тусгай зөвшөөрөл сунгуулах, шинээр авах 

хүсэлтийн дагуу бүрдүүлсэн бичиг баримтыг шалгаж үзэж холбохдох 

байгууллагуудад тодорхойлолт гаргаж хүргүүлсэн.  

 

3. Сургалт хөтөлбөр 

 

3.1. Дархан хот Дагуул хот төслийн хүрээнд хийгдэж байгаа төрийн албан 

хаагчийг мэргэшүүлэх ArcGis программын сургалтанд суусан.  

3.2. Барилгын инженерийн холбооноос зохион байгуулсан багц цаг тооцох 

мэргэжил дээшлүүлэх сургалтанд сууж 5 багц цаг тооцуулсан. 

3.3. Гамшгаас хамгаалах Хот байгуулалтын албаны төлөвлөгөө, Нүүлгэн 

шилжүүлэх түр байрны мэргэжлийн ангийн төлөвлөгөө, Хорогдох байрны 

мэргэжлийн ангийн төлөвлөгөө, Газрын харилцаа, барилга хот 

байгуулалтын газрын байгууллагын төлөвлөгөөг боловсруулсан.  

4. Бусад  

4.1. Дулааны шугам сүлжээнд холбох хүсэлтэй нийт 83  иргэн аж ахуй нэгжийн 

хүсэлтийн дагуу тооцоо судалгаа хийж дулааны тодруулах хуудас гаргаж өгч 

дулааны техникийн нөхцлийн хуралд 3 удаа Дархан дулаан сүлжээ ТӨХК 

оролцсон.  

4.2. Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх газраас зохион байгуулсан гар бөмбөгийн 

тэмцээнд оролцсон.  

4.3. Дархан суманд 2019 оны газар зохион байгуулалтын төлөвлөгөө 

батлагдсантай холбоотой 49 байршлын зураг төслийг инженерийн хангагч 

байгууллагуудтай зөвшилцсөн. 

 

Барилгын материал үйлдвэрлэл лабораторын хүрээнд: 
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 БХТөвд барилгын хэлтсийн бүтэц орон тоо, 2018 хийгдсэн лабораторийн 

шинжилгээний судалгаа, одоо байгаа тоног төхөөрөмжийн судалгаагаар илтгэл 

бэлтгэн хүргүүлэв. 

 

               

 

Сургалтын чиглэлээр: 

 Монгол улсын Авлигатай тэмцэх газар, Дархан-Уул аймгийн Засаг даргын тамгын 

газар хамтран “Төрийн албан хаагчийн ёс зүй, ашиг сонирхлын зөрчлийг 

зохицуулах нь” сэдэвт сургалтыг 2019 оны 1 дүгээр сарын 11, 12-ны өдрүүдэд 

зохион байгуулсан. 

 Барилгын инженерүүдийн холбооноос зохион байгуулж салбарын мэргэжил 

дээшлүүлэх багц цаг тооцох сургалтанд 2018.11.14-18 өдрүүдэд суусан. 

 Байгууллагын үр дүнгийн гэрээнд тусгагдсан мэргэжил дээшлүүлэх сургалтанд 1 

сарын 10-11 өдрүүдэд холбогдох мэргэжилтнүүд чиглэл бүрдээ суусан.  

                

       

     

 Барилга хот байгуулалтын салбарын удирдах 

ажилтны зөвөлгөөнийн бэлтгэл ажлын төсөв, 

хэвлэлт, захиалга өгөх ажлыг гүйцэтгэв. 
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Барилга хот байгуулалтын салбарын удирдах ажилтны зөвөлгөөн-2019-ыг 

багаараа амжилттай  ажлыг гүйцэтгэв. Үүнтэй холбоотой зардлыг Барилга захиалагчийн 

газарт хүргүүлэв 

   

 
Гамшгаас хамгаалах мэргэжлийн ангийн сургалт боллоо 
 
 

 Гамшигаас хамгаалах дадлага сургуулилтанд бэлдэж бэлэн байдлыг хангуулсан. 

Гамшгийн дуут дохиогоор ажиллаж дадлага сургуулилалт хийлээ. Иж бүрэн хувцас 

болон хүн нэг бүрийн аранз болон бүрдлийн бэлэн байдлыг шалгуулсан. 

 Дархан-Уул аймгийн ОБГ-аас болзошгүй аюулт үзэгдэл, тeхникийн холбогдолтой 

ослын үeд аймгийн иргэдийн аюулгүй байдлыг хангах үүрэгтэй "Нүүлгэн 

шилжүүлэлт, хорогдох байр"-ны мэргэжлийн ангийн алба хаагчдын бэлтгэл бэлэн 

байдлыг шалгаж танхимын болон дадлага сургуулилалт хийгдсэн 
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 БОАЖГ-аас 2019,03,01-ний 152 албан тоотоор 2 хавсралттай түгээмэл тархацтай 

ашигт малтмалын судалгаа авч  

мэдээллийн санд бүртгэлээ 

 

 

 ГЗБГЗЗГ-аас агентлагын дарга болон 4 хэлтсийн дарга нар аймгийн газрын үйл 

ажиллагаанд гүйцэтгэлийн шалгуур үзүүлэлтээр шалгалт хийж, мөн шинээр 

батлагдсан УГЗБЕТөлөвлөгөө болон хот байгуулалтын кадастар, архив үйл 

ажиллагаатай танилцлаа. 

 Аймгийн хэмжээнд барилгын материал үйлдвэрлэлийн Тусгай зөвшөөрөлтэй 

ААНБ-уудын бүртгэлийн шинэчлэн гаргалаа. Албаны сайтад байршуулж нийтэд 

мэдээллээ. 

                                             
 

 2019.03.11-нд  аранзын бэлтгэл байдлын урьдчилсан үзлэг шалгалтанд 

хамрагдлаа. Онцгой байдын газар гамшгаас хамгаалах  улсын хяналтын 

байцаагчийн мэдэгдэлийн дагуу 2019 оны 03 сарын 11 өдөр мэргэжлийн ангийн 

томилгоот бүрэлдэхүүний бэлэн байдлын үзлэгийг байгууллагын нийт ажилтан, 

албан хаагчдыг хамруулан зохион байгуулсан 

 

 2019.03.13-нд - Аймгийн ИТХ-ын дэргэдэх Иргэний танхим, Хөдөлмөр, халамжийн 

үйлчилгээний газар, Хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдийн Чөлөөт үйлдвэрчний 

эвлэлийн холбоо хамтран Хөгжлийн бэрхшээлтэй хүний эрх оролцоо, хөгжлийг 

дэмжих  “ГАРЦ ба ШИЙДЭЛ” уулзалт хэлэлцүүлэгт оролцлоо. 
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 ШИНЭ БҮТЭЭН БАЙГУУЛАЛТ- ДУНД ХУГАЦААНЫ ЗОРИЛТОТ ХӨТӨЛБӨР-ийн 

хүрээнд хийгдсэн ажлын тайланг Аймгийн Хөрөнгө оруулалт, хөгжлийн бодлогын 

хэлтэст хүргүүллээ. 

 Барилгын салбарын удирдах ажилтны зөвлөгөөн-2019-д оролцов. Зөвлөгөөнд 

2019.03.25-ны өдөр 08.30 цагт Төрийн ордоны их танхимд зохион байгуулагдав. 

Барилгын салбарын удирдах ажилтны зөвлөгөөний хүрээнд зохион байгуулагдсан 

дээрх арга хэмжээнүүдэд салбарын Төрийн болон төрийн бус байгууллага, аж 

ахуйн нэгж байгууллагуудын төлөөллүүд аймгаас 8 хүний бүрэлдэхүүнтэй 

оролцсон. 

 

 

Барилгын салбарт нийт 100 мянга гаруй хүн ажиллаж байгаагаас 78.6 мянга нь барилга 
угсралт, 14 мянга нь барилгын материалын үйлдвэрлэлийн чиглэлээр ажиллаж буй 
бөгөөд жил бүр 13 мянга орчим суралцагч, мэргэжилтэй ажилтнаар хүч сэлбэж байна.  

 Ажлын байран дахь хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуйн соёлыг 
дээшлүүлцгээе- сарын аян эхэллээ. Энэ хүрээнд аймгийн салбар зөвлөл, аймгийн 
Засаг даргын Тамгын газар, Хөдөлмөр, халамжийн үйлчилгээний газар, 
Мэргэжлийн хяналтын газар, МҮЭ-ийн холбоо, Ажил Олгогч эздийн холбоо, бусад 
аж ахуй нэгж байгууллагууд өнөөдөр /2019.04.01/ нээлтээ Найрамдал талбайд 
хийв. Манай байгууллагаас хамтран ажиллаж оролцоог хангав.  

 Ажлын байран дахь хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуйн соёлыг 
дээшлүүлцгээе- сарын аянд нэгдэв. 

Олон улсын хөдөлмөрийн байгууллагаас жил бүрийн 4 дүгээр сарын 28-ны өдрийг 
Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуйн /ХАБЭА/ дэлхийн өдөр болгон 
зарласан.  
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 Үндэсний хөгжлийн газраас 21 аймагт бүрт зохион байгуулсан "Бүсчилсэн хөгжлийн 

бодлогын хэлэлцүүлэг"-т 2019,04,26-нд 1 өдөр хамрагдав. Хэлэлцүүлэгээр аймаг 

хотын хөгжлийг тухайн орон нутгийн дэд бүтэц, зам тээвэр, орон нутгийн онцлогт 

тохируулан тодорхойлон төлөвлөх талаар хэлэлцсэн. 

 Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуйн Дархан-Уул дахь салбар зөвлөлөөс 

2019.04.30-ны №46 тоотоор Эрүүл аюулгүй ирээдүйн хөдөлмөрийн төлөө уриатай 

Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал эрүүл ахуй /ХАБЭА/-н сарын компанит ажлын 

хүрээнд Дархан-Уул аймагт сургалт зохион байгуулсан. Хөдөлмөр, нийгмийн 

хамгааллын сайдын 2016 оны А/33 дугаар тушаалаар батлагдсан ХАБЭА-н 8 

цагийн сургалтанд /08:00-17:00/ хамрагдан 95 оноотой А дүнгээр шалгуулан 

сертификат авлаа. 

 

 Засаг даргаар ахлуулан 2018,03,30-ны 01-А/124 тоот захирамжаар байгуулагдсан 
Орон тооны бус салбар зөвлөл 2019,05,02-нд хуралдсан. Хуралдаанд Хөгжлийн 
бэрхшээлтэй хүнд хүртээмжтэй оны шилдэг-ийг шалгаруулах  журмын шалгуур 
үзүүлэлтийг хангах шилдэгүүдийг шалгаруулж мөн 2019 онд ХБИ зориулсан зохион 
байгуулах ажлын төсвийг баталлаа. Шалгарсан Гантиг өргөө ХХК-Хүслийн хотхон, 
Минж порперти ХХК-Парк таун хотхоны Хөгжлий бэрхшээлтэй иргэдэд ээлтэй 
орчин бүрдүүлсэн тухай тайланг БХБЯаманд 2019.05.06-ны 306 тоот албан бичгээр 
албажуулан хүргүүллээ. 
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 Барилгын хөгжлийн төвийн 2019.04.18-ний 1/701 тоот албан тоотооор MNS ISO/IEC 

17025:2018-Сорилтын болон шалгалт тохируулгын лабораторийн чадавхид тавих 

ерөнхий шаардлага сургалтанд 2019.05.09-10-ны өдрүүдэд хамрагдав. 

Барилгын лабораторын шинжээч: 

   Барилга байгууламжийн зураг төсөл зөвшилцөх, батлах, нэгж талбарын зориулалт, 

талбайн хэмжээ, байршилын зурагт өөрчлөлт оруулах эсэхэд дүгнэлт гаргах хурлыг Хагас 

жилд  7 удаа зохион байгуулж дараах асуудлуудыг шийдвэрлэсэн байна. 

Үүнд: 

Архитектур төлөвлөлтийн даалгавар 50-г боловсруулж хэлэлцүүлэн батлуулав. 

 Хөтөл хороололд баригдах Багийн хөгжлийн төв, халуун усны барилга 

 Түвшин холбоо өрхийн эмнэлэг 

 “Газар буудай” ХХК Үйлчилгээ оффисын барилга 

 Дархан сум 3-р баг, 15-р баг Хүүхдийн цэцэрлэг гэх мэт 

         

 

Барилгын эх загвар зураг 15-20 –г хэлэлцүүлэв. 

 9,  10-р багийн төвийн барилгын зургийг ХОХБТХэлтсээр хянуулсан 

 “Монсуль” ХХК-н ШТС-ын загвар зураг 2 

 Иргэн Х.Алтангэрлийн пентхаус загвар зураг 

 Иргэн Д.Баярсайхан 80 айлын 8 давхар барилга 

 Загвар зураг батлах талаар тухайн газар дээр нь судалгаа хийсэн  
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Байршилын зураг иргэн болон ААН-н 74 ширхэгийг гүйцэтгэж ажиллав.  

 Дархан-Уул аймгийн Дархан сумын 2019 оны тухайн жилийн газар зохион 

байгуулалтын төлөвлөгөөнд тусгагдсан газрын байршилын зураг 

 “Орон нутгийн хөгжлийн сан”-ын хөрөнгө оруулалтаар 2019 оны төсвийн жилд 

хэрэгжүүлэх хөтөлбөр, төсөл арга хэмжээнд хийгдэх  

 ААН-н газрын байршилыг судлаж газрын кадастарт өөрчлөлт оруулах саналыг 

хүргүүлэв. Уг газрууд нь авто замд хэт ойрхон олгогдосон гэж үзэж байгаа тул 

байршилд өөрчлөлт оруулсан. 

 Иргэн, ААН-ын хүсэлтээр хийгдэж байгаа байршилын зураг 

 Хэд хэдэн газрын  байршилыг байрлал дээр нь судлаж  өөрчлөх боломжтой 

байршилыг холбогдох мэргэжилтэнд хүргүүлсэн  

        

Байршилын зураг 
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Газрын байршилд өөрчлөлт оруулсан 

Байгууллагын удирдлагын зүгээс болон Аймгийн ерөнхий архитекторын үүрэг 

даалгаврын хүрээд 

 Миний Монгол цэцэрэгт хүрээлэнд шинээр суурьлуулах тоглоомын ажлын зураг  

 Миний Монгол цэцэрлэгт хүрээлэнгийн төв хаалга болон авто машины зогсоолын 

зураг төсөл 

 Орон сууцны фасадны өнгө сонгох ажлын зураг 

 Гэрэлтэй гудамжинд ТҮЦ байршуулах байршил төлөвлөх  

       

 

Орон сууцны фасад 

 

   

 

Миний Монгол цэцэрлэгт хүрээлэн тоглоом 

 

Сургалт семинар 
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 Байгууллагын үр дүнгийн гэрээнд тусгагдсан мэргэжил дээшлүүлэх сургалтанд 1 

сарын 10-11 өдрүүдэд суусан.  

 Монголын архитекторуудын эвлэлийн XV их хуралд оролцов. 

 Барилгын салбарын удирдах ажилтны зөвөлгөөн-2019 

 ОБГ-ын Дархан-Уул аймгийн гамшигаас хамгаалах төлөвлөгөө сургалтанд суусан 

 Газрын харилцааны Лэнд менежер сургалтын бэлтгэл ажил. 

 Аймаг, нийслэл, хотын ерөнхий архитекторын сургалт  

 Стандарт хэмжил зүйн газар “Баталгаажуулалтын суурь асуудал” 

 Хот байгуулалтын кадастрын мэдээллийн санг эрхлэх 

 

  

                           

Барилгын салбарын удирдах ажилтны зөвөлгөөн-2019 
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Монголын архитекторуудын эвлэлийн XV их хурал 

 

Дотоод ажил хэрэгт 

 Байгууллагын харицлагатай жижүүр /Цагаан сар/ 

 2005-2017 онуудын ААНБ-ын баримт бичгийг Цахим архив үүсгэх хүрээнд А3 зураг 

цахимжуулах ажилд өдөр болгон   

 Байгууллагын өмч хамгаалах байнгын зөвлөлийн 2018 оны тайлан бэлтгэж 2019 

оны төлөвлөгөөг батлуулсан 

 Дархан хотын хөгжлийн ерөнхий төлөвлөгөөний ажлын явцыг ерөнхий архитекторт 

танилцуулсан. 

 Дахин төлөвлөлтийн барилгын ажлын явцыг тайлагнаж, сууцны хэмжилтийг 4удаа 

хийв. 

 Удирдах ажилтны зөвөлгөөний эх бэлтгэл / мандат, анонс, хөтөлбөр гэх мэт/ 

 Ерөнхий төлөвлөгөөнд тусгагдах саналуудын бэлтгэл ажил 

 Аранзын бэлтгэл байдлын урьдчилсан үзлэг шалгалтанд 3 удаа хамрагдлаа. 

 Дархан-Уул аймгийн 2035 он хүртлэх ерөнхий төлөвлөгөөнд тусгах санал, шүүмж 

оруулах, явцын ажилтай танилцах талаар Улаанбаатар хотод томилолтоор 3 хоног 

ажилласан. 

 

        

 Аймгийн ерөнхий төлөвлөгөөнд тусгах саналуудтай танилцах явц 
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Дархан хотын хөгжлийн ерөнхий төлөвлөгөөний ажлын явц 

 

         

Удирдах ажилтны зөвөлгөөний эх бэлтгэлийн ажлыг хангуулсан. 

        

Барилга байгууламжийн ашиглалтад оруулсан талаар:  

 

1. Барилга, хот байгуулалтын чиглэлээр:   

- Аймгийн нутаг дэвсгэрт батлагдаагүй зураг төслөөр барилга байгууламж 

бариулахгүй байх талаар арга хэмжээ авах 

2. Барилга, барилгын үйлдвэрлэлийн чиглэлээр:  

- Барилга угсралтын тусгай зөвшөөрөл шинээр авах, сунгах хүсэлт 

гаргасан аж ахуйн нэгж байгууллагуудад мэргэжил арга зүйн зөвлөгөөг 

өгсөн талаар 
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- Барилга байгууламжийн ашиглалтад оруулсан, барилгын ажил эхлүүлэх, 

үргэлжлүүлэх зөвшөөрөл олгосон талаар 

- Аймгийн хэмжээнд ашиглалтад орсон орон сууцны, борлуулалт, үнэ 

ханшны судалгааны талаар 

- Орон нутагт салбарын хэмжээнд зохион байгуулагдаж буй үйл 

ажиллагааг хэвлэл мэдээллийн хэрэгслээр олон нийтэд мэдээлэх, 

сурталчлах 

- Гамшгаас хамгаалах мэргэжлийн анги, дуут дохиогоор сургуулилт хийсэн 

талаар 

- Барилгын байгууламжийн талаарх судалгааны хийсэн талаар  

3. Барилга захиалагчийн хяналтыг хэрэгжүүлэх ажлын хүрээнд:  

- Улсын төсвийн хөрөнгө оруулалтаар барилга захиалагчийн ажлыг 

хэрэгжүүлэх хөтөлбөр, арга хэмжээний талаар 

 

- Аймгийн нутаг дэвсгэрт батлагдаагүй зураг төслөөр барилга 

байгууламж бариулахгүй байх талаар арга хэмжээ авах:   

Дархан-Уул аймгийн нутаг дэвсгэрт 2019 оны 1 дүгээр улирaлын байдлаар 

барилга угсралтын ажил эхлүүлэх, үргэлжлүүлэх зөвшөөрөл хүссэн 10 иргэн, 

хуулийн этгээдэд барилгын батлагдсан иж бүрэн зураг, Засгийн газрын 2018 оны 

317 дугаар тогтоол, Барилгын тухай хуулийн дагуу холбогдох барилгын техникийн 

бичиг баримтын хянаж үзэн 9 иргэн, хуулийн этгээдэд мэргэжил арга зүйн 

зөвлөгөөг өгч барилгын ажил эхлүүлэх, үргэлжлүүлэх зөвшөөрлийг олгож 

ажилласан. Үүнд: 

2019 онд Дархан-уул аймагт Барилгын ажлыг эхлүүлэх, үргэлжлүүлэх зөвшөөрөл олгосон 
байгууллага, иргэдийн судалгаа 

 

№ 

Барилга,байгу
уламжийн 

нэрс /хүчин 
чадал/ 

Он,са
р,өдө

р 

Байрш
ил 

Захиа
лагч 
Утас: 

Газар 
олгосон 

захирамж 

Гүй
цэтг
эгч 
бай
гуул
лага 

Зураг,т
өсөл 

/сая.т/ 

Захиалагч
ийн 

техник,хя
налт 

Зөвш
өөрө

л 
дугаа

р 

1 

Дархан Өүлэн 
Эх ХХК 
үйлчилгээний 
барилга 

2019.0
1.03-

2019.1
0.15 

Дархан 
сум 9-р 

баг  

Сод 
монго

л 
грүпп 
ХХК  

Дархан-Уул 
аймгийн 

Засаг 
Даргын 

2017.07.17-
ны А/304-р 

тоот 
захирамж 

Ви 
Эйч 
энд 
Би 

ХХК  

Балдан
с 

Т.Хуягбаат
ар 

21/20
18-III-
Сунга

лт 
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2 
Үйлдвэрийн 
насос станцын 
барилга  

2018.0
6.22-

2018.1
2.14 

Дархан 
сум 13-
р баг  

БХБЯ
ам  

Дархан-Уул 
аймгийн 

Засаг даргын  

Инк
он-
Тех  

Хатанба
атар” 
ХХК 

"ДХББЗГ" 
ОНӨААТҮ
Г "Дархан-
Ус суваг" 
ХК БХТ  

24/20
18-IV-
Сунга

лт 

3 
Гараж болон 
засварын 
газрын барилга  

2018.0
6.22-

2019.0
4.15 

Дархан 
сум, 

Малчин 
баг 

БХБЯ
ам  

Дархан-Уул 
аймгийн 

Засаг даргын  

Инк
он-
Тех  

Хатанба
атар” 
ХХК 

"ДХББЗГ" 
ОНӨААТҮ
Г "Дархан-
Ус суваг" 
ХК БХТ  

25/20
18-II-
Сунга

лт 

4 

ТЦБ-ийн 
хүлээн авах 
насос станц 
болон 
сараалжийн 
барилга  

2018.0
7.05-

2018.1
2.18 

Дархан 
сум, 

Малчин 
баг 

БХБЯ
ам  

Дархан-Уул 
аймгийн 

Засаг даргын  

Инк
он-
Тех  

Хатанба
атар” 
ХХК 

"ДХББЗГ" 
ОНӨААТҮ
Г "Дархан-
Ус суваг" 
ХК БХТ  

29/20
18-IV-
Сунга

лт 

5 

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

2019.0
3.15-

2019.0
4.15  

Дархан 
сум 13-
р баг  

Улаан
баата

р 
гурил 
ХХК 

  

Ивэ
н 

өргө
ө 

ХХК  

Ноёдын 
туурь 
ХХК 

Ц.Баттөмө
р 

56/20
18-II-
Сунга

лт 

6 

Камдер ХХК-
ний 48*48-
2блок зоорьтой 
3 давхар 
барилга 

2019.0
3.19-

2019.1
0.30 

Дархан 
сумын 
8-р баг 

Камде
р ХХК  

Засаг 
Даргын 

2017.09.19-
ны А/374 

тоот 
захирамж 

Зун
шин 
ХХК 

Ти энд 
Жи ХХК  

Ч.Шижир 

2018-
02-IV-
Сунга

лт 

7 
Минж 
Проперти ХХК  

2019.0
3.22-

2020.0
3.01 

Дархан 
сумын 
14-р 

баг, 3-р 
хороол

ол 

Минж 
Пропе

рти 
ХХК  

  

Мин
ж 

Про
перт

и 
ХХК  

Эй Эн И 
И ХХК  

М.Бадамд
орж 

01/20
19-IV 

8 

Бетон 
зуурмагны 
үйлдвэрийн 
1.5км урттай 
3*150 голчтой 
гадна 
цахилгааны 
ажил  

2019.0
3.14-

2019.0
4.15 

Дархан 
сумын 
5-р баг 

Уулс 
ноён 
ХХК 

  

Цац 
эрчи

с 
ХХК 

Ноёдын 
туурь 
ХХК 

  
02/20
19-III 

9 

Мон-3244/3245 
төслийн А1 
багц бохир 
усны цэвэрлэх 
байгууламж 
болон насос 
станцын 
шинэчлэлийн 
ажил  

2019.0
3.26-

2020.0
6.04 

Дархан 
сум, 

Малчин 
баг 

Барил
га, хот 
байгуу
лалты
н яам, 
Засаг 
даргы

н 
тамгы

н 
газар 

- 

Байг
уула
мж 

ХХК 

Хатанба
атар” 
ХХК 

"ДХББЗГ" 
ОНӨААТҮ
Г "Дархан-
Ус суваг" 
ХК БХТ  

03/20
19-III 

 

Дархан-Уул аймгийн хэмжээнд барилгын бичиг баримтын зөрчилтэй 14 

иргэн, хуулийн этгээд барилга байгууламж байна. Зөрчилтэй барилга 
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байгууламжийн зөрчлийг арилгуулах тухай Аймгийн Засаг даргын 2018 оны 04 

дүгээр сарын 09-ны өдрийн 01-А/128 тоот захирамж гарсан. Захирамжийн дагуу 

баримт бичгийн зөрчилтэй барилга байгууламжийн судалгааг 2019 онд шинэчлэн 

гаргасан.  

Д/
д 

Нэрс Байршил 
Барилгын 
зориулалт 

Гаргасан зөрчил Фото зураг 

1 
Иргэн 

Л.Бямб
аочир 

Дархан сум 
14-р баг,1-р 
хороолол, 
1А байрны 

өмнөх 

Үйлчилгээ 

Барилгын ажил 
эхлүүлэх, 

үргэжлүүлэх 
зөвшөөрөл 

авалгүй барилгаа 
барьж үйл 

ажиллагаа явуулж 
байгаа.   

 

2 
Иргэн 
Тунгал

аг 

Дархан сум 
15-р баг 
“Эрдэнэс 

плаза” зүүн 
хойд  

Үйлчилгээн
ий газар  

 Барилгын ажил 
эхлүүлэх, 

үргэжлүүлэх 
зөвшөөрөл 

авалгүй барилгын 
ажил эхэлсэн.  

Гүйцэтгэгч: 
Халнит ХХК  
Захиалагч: 
Тунгалаг  

 

3 
Иргэн 

Онцбил
эг 

Дархан сум 
15-р баг 
“Дархан 
өргөө” 

сургуулийн 
эсрэг талд 

Үйлчилгээн
ий газар  

 Барилгын ажил 
эхлүүлэх, 

үргэжлүүлэх 
зөвшөөрөл 

авалгүй барилгын 
ажил эхэлсэн  

 

4 

 Иргэн 
О.Дава
асүрэн  
өргөтгө

лийн 
барилг

а 
 / 

Мерси 
салон /   

Дархан сум 
10-р баг 

Гоо сайхан, 
үсчин 

Барилгын ажил 
эхлүүлэх, 

үргэжлүүлэх 
зөвшөөрөл 

авалгүй барилгын 
ажил эхэлсэн. 
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5 

Цэцгий
н 

дэлгүүр 
өргөтгө

лийн 
барилг

а  

Дархан 
сумын 11-р 

баг  

Үйлчилгээн
ий газар  

Барилгын ажил 
эхлүүлэх, 

үргэжлүүлэх 
зөвшөөрөл 

авалгүй барилгын 
ажил эхэлсэн. 

 

6 
Иргэн 

Батбая
р 

Дархан сум 
8-р баг 

Дархан-Ус 
ХК хажууд 

Үйлчилгээн
ий газар  

Барилгын ажил 
эхлүүлэх, 

үргэжлүүлэх 
зөвшөөрөл 

авалгүй барилгын 
ажил эхэлж, одоо 

үйл ажиллагаа 
явуулж байна.   

 

7 
Иргэн 

Азбаяр  

Дархан 
сумын 14-р 
баг АЗДТ 

газрын зүүн 
талд 

Автограж, 
засвар 

Барилгын ажил 
эхлүүлэх, 

үргэжлүүлэх 
зөвшөөрөл 

авалгүй барилгын 
ажил эхэлсэн  

 

8 
Дашваа

нжил 
ХХК 

Дархан сум 
5-р баг 
МСҮТ-н 

баруун талд 

Автомашин 
хийгээр 
цэнэглэх 

станц 

Газрыг 
зориулалтын 

бусаар ашиглаж 
байсан зөрчлөө 
арилгаж, АХЦС 

түр зөвшөөрлөөр 
үйл ажиллагаа 
явуулж байгаа 
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9 
Ертөнц 

pub 
Дархан сум 

9-р баг  
Үйлчилгээн

ий газар  

Барилгын ажил 
үргэлжлүүлэх 

зөвшөөрөл 
авалгүй барилгын 

ажил эхэлсэн. 

 

10 
Цуурай 
Цо ХХК  

Дархан сум 
7-р баг 
Дархан 
захын 

баруун талд  

Үйлчилгээн
ий газар  

Барилгын ажил 
эхлүүлэх, 

үргэжлүүлэх 
зөвшөөрөл 

авалгүй барилгаа 
барьж үйл 

ажиллагаа явуулж 
байгаа.   

 

11 
Сакура 

гоо 
сайхан  

Дархан сум 
12-р баг 

Үсчин гоо 
сайхан  

Барилгын ажил 
эхлүүлэх, 

үргэжлүүлэх 
зөвшөөрөл 

авалгүй барилгаа 
барьж үйл 

ажиллагаа явуулж 
байгаа.   

 

12 

Полигл
ат 

хэлний 
төв 

Дархан сум 
10-р баг 

Хэлний төв 

Барилгын ажил 
эхлүүлэх, 

үргэжлүүлэх 
зөвшөөрөл 

авалгүй барилгаа 
барьж үйл 

ажиллагаа явуулж 
байгаа.   

 

13 

Иргэн 
Сайхан
баярын 

авто 
угаалгы
н газар 

Дархан сум 
13-р баг 
Нэгдсэн 

эмнэлэгийн 
зүүн талд 

Автомашин 
угаалга 

Барилгын ажил 
эхлүүлэх, 

үргэжлүүлэх 
зөвшөөрөл 

авалгүй барилгаа 
барьж үйл 

ажиллагаа явуулж 
байгаа.   
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14 

Иргэн 
Сайнба

ярын 
нийтий
н орон 
сууцны 
барилг

а 

Дархан сум 
12-р баг 
Олон улс 

худалдааны 
төвийн зүүн 

талд 

Нийтийн 
орон 

сууцны 
барилга 

Барилгын ажил 
эхлүүлэх 

зөвшөөрөл 
аваагүй барилга 
угсралтын ажил 

хийж байгаа 

 

 

Баримт баримтын зөрчилтэй 14 иргэн, хуулийн судалгааны дагуу Дархан-Уул 

аймгийн Мэргэжлийн хяналтын газар, Онцгой байдлын газартай хамтран 2019 оны 2 

дугаар улиралд багтаан хяналт шалгалтыг хийж  зөрчлийг арилгуулах талаар хэлэлцэж 

зөвшилцсөн. 

1. Барилга угсралтын тусгай зөвшөөрөл шинээр авах, сунгах хүсэлт гаргасан 

аж ахуйн нэгж байгууллагуудад мэргэжил арга зүйн зөвлөгөөг өгсөн талаар: 

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 оны 1 дүгээр улирлын байдлаар Барилга угсралтын чиглэлээр шинээр тусгай 

зөвшөөрөл хүссэн 5 ААНБ байна. Үүнд: 

 Хос цайдам констракшн ХХК 

 Бугат цамхаг ХХК 

 Дархан хүрд ХХК 

 Эзэруа ХХК  

 Элчит ган ХХК  

Барилга угсралтын тусгай зөвшөөрлийн хугацаа сунгах хүсэлт гаргасан 6 ААНБ байна. 

Үүнд: 

 Дархан нэгдэл ХХК 

 Гэрэлт гартаам ХХК 

 Цамхагт Ундраа ХХК 

 Ивэн өргөө ХХК 

 Толбот хайрхан ХХК 

2019 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 ажилласан. 
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2. Барилга байгууламжийн ашиглалтад оруулах ажлыг зохион байгуулсан 

талаар:  

Барилга байгууламж ашиглалтад оруулах комиссын бүрэлдэхүүн өөрчилсөн 

Засгийн газрын 317 дугаар тогтоол гарсаны дагуу Аймгийн засаг даргын 2019 оны 01 

дүгээр сарын 22-ны өдрийн 01-А/26 тоот захирамж гарсан. Захирамжийн дагуу 8 

байршилд барилга байгууламж ашиглалтад оруулах комиссыг зохион байгууламж 

ажилласан.  

 

/ “Дархан минж” ХХК-ний арьс, шир боловсруулах үйлдвэр 2019.03.15 / 

 

       

       Шарын гол сумын 48 айлын орон сууц                    ”Минж Проперти ХХК-ний 120 

айлын орон сууц  

 Аймгийн хэмжээнд 2019 оны 1 дүгээр улирлын байдлаар 5-н байршилд нийт 316 

айлын орон сууц ашиглалтад орсон. Орон сууцны үнэ 1м2-1,350,00-1,750,000 төгрөгний 

хооронд борлуулагдаж байна.  
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Дархан-Уул аймагт баригдаж ашиглалтад орж байгаа орон сууцны барилгын эрэлт, 

нийлүүлэлтийн судалгааг үзүүлбэл / 2019.04.01 / 

  

Ашиглалтад орсон орон сууцны мэдээлэл, борлуулалтын үнийн талаар орон нутгийн DBS 

телевизороор 1 удаа мэдээлэл өгсөн.  

3. Гамшгаас хамгаалах мэргэжлийн анги, дуут дохиогоор сургуулилт хийсэн 

талаар: 

Монгол улсын Засгийн газрын 2011 оны 339 дүгээр тогтоолоор батлагдсан 

“Гамшгийн аюулын тухай зарлан мэдээллийн дохио дамжуулах журам”, 340 дүгээр 

тогтоолоор баталсан “Гамшгийн үед нүүлгэн шилжүүлэх журам”-ыг хэрэгжүүлэх ажлын 

хүрээнд гамшгийн аюулын тухай зарлан мэдээллийн дохиогоор ажиллах дадлага 

сургуулилтыг 2019 оны 03 дугаар сарын 21-ний өдөр Дархан-Уул аймгийн Газрын 

харилцаа, барилга хот байгуулалтын газрын 17 албан тушаалтан дуут дохиогоор бүгд 

объектоос аюулгүй гарч 17 хүн цугларах талбайд бүрэн бүрэлдэхүүнээр цугласан. 

      /Гамшгийн аюулын тухай зарлан мэдээллийн дохиогоор албаны мэргэжилтэн албан 

хаагч нар гарч буй явц /  

2012 он 2013 он 2014 он 2015 он 2016 он 2017 он 2018 он 2019 он

Ашиглалтанд орсон барилга, 

байгууламж
113 923 826 516 280 251 195 316

Борлуулагдсан барилга, 

байгууламж
113 923 620 258 225 213 186 213
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 / Мэргэжлийн ангийн арц үзлэгийн явц /  

 

4. Улсын төсвийн хөрөнгө оруулалттай барилга байгууламжид захилагчийн 

хяналт хийсэн талаар:  

2200 хүний суудалтай спорт цогцолборын барилга 

 

 

1. Ерөнхий мэдээлэл 

Захиалагч: 
БСШУСЯам 

Гүйцэтгэгч: 
“Нэмбар” ХХК 

Зохиогч: “Идеаль 
грүпп” ХХК 

2019 онд 
санхүүжих дүн 

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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Эхлэх 
хугацаа 

2011.07.01  

Дуусах 
хугацаа 

2019.11.30  

Гэрээний дүн 21,400,000,000 1,800,000,000 

Захилагчийн хяналтын зардал  

 

2. Санхүүжилт 

Г
ү
й

ц
э
тг

э
л

 

Хугацаа Дүн % 
Техник 

хяналтын 
зардал 

% 

I 2018.05.2
2 

341.004.469 1,6 6,079,595 2 

II 2018.06.2
8 

938.916.463 4.4 16,739,464 4 

III 2018.08.2
0 

1,036,656,97
0 

4,8 18,482,028 5 

IV 2018.10.0
8 

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

V 2018.12.0
3 

1.613.983.74
0 

5.1 21.713.124 6 

 

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 82%-тай хийгдэж байна.  

Дархан-Уул аймгийн Нэгдсэн эмнэлгийн ариутгалын тасгийн засварын ажил: 

 

1. Ерөнхий мэдээлэл 

Захиалагч: 
Эрүүл 

Гүйцэтгэгч: “ЦОД ММ” ХХК 
Зохиогч: “Татах хүч” ХХК 

2019 онд 
санхүүжих дүн 

Ажлын явц 

Ү
е
 ш

а
тн

ы
 а

ж
л

у
у
д

 

Буулгах ажил 100 

Хана, хамар ханын ажил 100 

Хаалга, цонхны ажил 100 

Дотор заслын ажил 100 

Агаар сэлгэлт, 
угсралтын ажил 

100 

 100 

Дотор цэвэр усны ажил  100 

Дотор бохир усны ажил 100 

Дотор гэрэлтүүлэг 100 

Холбоо дохиоллын ажил 100 

Галын дохиололын ажил 100 

Зарлан мэдээлэх 
самбар 

100 

Ашиглалт хамгаалалтын 
систем 

100 
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мэндийн яам 

Эхлэх хугацаа 2018.10.05  

Дуусах 
хугацаа 

2019.01.15  

Гэрээний дүн 199,620,017 төг 199,620,017 
төг 

Захилагчийн хяналтын зардал 3,100,000 

 

2. Санхүүжилт 

Г
ү
й

ц
э
тг

э
л

 Хугацаа Дүн % 
Техник хяналтын 

зардал 
% 

I 
2018.12.2

2 
79,848,006.8 40 1,240,000 

 

II 
2019.01.2

0 
119,772,010.

2 
60 1,860,000 

 

 

 

3. Одоо байгаа байдал:  

Нэгдсэн эмнэлэгийн Микробиологийн лабораторын ажлын, ариутгалын  тасгийн их 

засварын ажлууд 100% хийгдэж дууссан. 2019.01.15-ны өдөр ашиглалтад оруулах 

комиссыг зохион байгуулж үүрэг даалгаврын биелэлтээр ашиглалтад орсон.  

5. Нийтийг хамарсан үйл ажиллагаа, сургалт, судалгааны талаар:  
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 Дархан хотын бохир усны менежментийг сайжруулах төсөл 3244/3245 хүрээнд 

зохион байгуулагдсан барилга байгууламжийн захиалагчийн хяналтын талаарх сургалтад 

хамрагдсан. 

 

 Гамшгаас хамгаалах тухай хуулийн 13 дугаар зүйл 13.2.5 дахь заалт, Засгийн 

газрын 2015 оны 303 дугаар, 2016 оны 50 дугаар тогтоол, Монгол Улсын Шадар сайдын 

2018 оны А/120 дугаар тушаал, Дархан-Уул аймгийн Засаг даргын 2017 оны А/408 дугаар 

захирамжийн хэрэгжилтийг хангуулах зорилгоор “Нүүлгэн шилжүүлэлт, түр байрны 

гамшгаас хамгаалах мэргэжлийн ангийн “Нүүлгэн шилжүүлэх” түр байр, “Хорогдох байр”-

ны бүлгийн бие бүрэлдэхүүн 2019 оны 02 дугаар сарын 19-ний өдрийн 1400 цагт Газрын 

харилцаа, барилга хот байгуулалтын газарт сургалтыг Онцгой байдалын газартай 

хамтран зохион байгуулсан.  
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/ Галын аюулын үед авах анхан шатны арга хэмжээний талаарх сургуулилалт 

2019.02.13 / 

 Дархан хотын бохир усны менежмент сайжруулах МОН3244-3245 төслийн ажлыг 

орон нутгийн барилга угсралтын тусгай зөвшөөрөлтэй гүйцэтгүүлэх зорилгоор 

Аймгийн ЗДТГазрын хурлын зааланд 2019.02.25-ны өдөр хэлэлцүүлэг хийж 

мэргэжил арга зүйн зөвлөгөөг өгч ажилласан.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Албан бичиг, өргөдөл хариу өгсөн талаар:  

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

даалгаврыг цаг тухай үед нь хэрэгжүүлэн, иргэн, аж ахуйн нэгж байгууллагаас ирүүлсэн 29 

ширхэг хугацаатай, хариутай албан бичиг, мэдээ тайланг тухайн цаг хугацаанд нь бүрэн 

шийдвэрлэсэн. 

 

               

               ЗАХИРГАА АЖ АХУЙ ЧИГЛЭЛЭЭР: 
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Мэдээлэл технологи: 

1. 70376471 нээлттэй утсаар 23 иргэн, ААНБ-ын асуултанд хариулт өгөв. 

2. Дархан-Уул аймгийн Газрын харилцаа, барилга хот байгуулалтын газрын Facebook 

хуудсанд иргэнээс асуусан 3 асуултанд хариулсан. 

3. ОБГ-ын нээлттэй хаалганы өдөрлөгийн бэлэн байдлын цугларалтанд оролцов. 

 
4. Дархан-Уул аймгийн “Эцэг, эхийн зөвлөлийн анхдугаар зөвлөгөөн”-д оролцов.  

     
5. “Тухайн жилийн газар зохион байгуулалтын төлөвлөгөө гэж юж вэ?” брошурыг 50 

хувь, “Барилга, хот байгуулалтын чиглэлээр иргэн, аж ахуйн нэгж байгуулагад 

үзүүлэх үйлчилгээ” брошурыг 40 хувь хэвлэв. Хэвлэсэн брошуруудаа Ня-бо 

Мөнхзулын хамт нугалж бэлтгэв.  

 
6. Нягтлан бодох бүртгэл, санхүүгийн чиглэлийн номын санд байгаа номуудын 

жагсаалтыг Ня-бо Мөнхзулд хэвлэж өгөв.  

7. Номын сангийн програмд 51 ширхэг номын хавтасны зургийг сканердаж оруулан, 

Handy Library Manager 2.5 програм дээр 51 ширхэг номын цахим каталог үүсгэн 

бүртгэж, 51 ширхэг номын бар код, каталогийг хэвлэж наав. 
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8. Handy Library Manager 2.5 номын сангийн програмд бүртгэлтэй 2 хэрэглэгчид 2 

ширхэг номыг 100 хоногийн хугацаатайгаар номын сангийн картан дээр нь 

цахимаар бүртгэж олгов. Номын сангийн програмд бүртгэлтэй 1 хэрэглэгчээс 5 

ширхэг номыг буцааж авав. Номын сангийн програмд бүртгэлтэй 1 хэрэглэгчийн 2 

ширхэг номын хугацааг сунгав.  

 
9. Архивын улсын үзлэгт хэрэглэгдэх материалыг бэлтгэж, цэгцлэн хавтсанд хийв. 

10. Татварын хэлтсээс байгууллага дээр ирж хийсэн сургалт, мэдээлэлд хамрагдав. 

      
11. Архив, бичиг хэргийн эрхлэгч Цэнд-Аюушид архивын материалуудыг цэгцлэхэд 

туслав. 

12. Ня-бо Мөнхзулын хамт Орхон  сумын газрын харилцаатай холбоотой архивын 

материалыг товъёогтой нь тулган, сул баримтуудыг хавтсанд хийж дугаарлаж, 

товъёоглон архивын тавиур дээр өрж тавив. 

13. Хөгжлийн бэрхшээлтэй хүний эрхийн тухай хуулийн 12-р зүйлийн 12.1 дэх заалтад 

“Монгол дохионы хэл бол сонсголгүй хүний эх хэл мөн бөгөөд сонсголгүй хүн 

дохионы хэлээрээ нийгмийн бүхий л харилцаанд оролцох эрхтэй” гэж заасан 
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байдаг. Төрийн албан хаагчдад зориулсан сонсголгүй иргэдийн дохионы хэлний 

анхан, дунд шатны сургалтанд долоо хоног бүрийн Мягмар гаригийн 10:00-12:00 

цагт хамрагдан суралцав.  

                     

Мэдээлэл технологийн чиглэлээр: 

1. Байгууллагын цахим хуудсанд байгууллагын 5-р сарын 1, 2, 3, 4-р долоо хоногийн 

болон 5-р сарын тайлан, санхүүгийн мэдээ, ОБГ-ын нээлттэй хаалганы өдөрлөгт 

ГХБХБГ-ын албан хаагчид хэрхэн оролцсон, Татварын хэлтсээс ГУХ-ийн албан 

хаагчдад хийсэн мэдээлэл, Татварын цахим системийг хэрхэн ашиглах, Монгол 

орны зурагжуулалт, Геодезийн цэг тэмдэгтийн сүлжээний талаарх мэдээллийг 

байрлуулав. 

2. Байгууллагын Facebook хуудсанд ОБГ-ын нээлттэй хаалганы өдөрлөгт ГХБХБГ-ын 

албан хаагчид хэрхэн оролцсон, Татварын хэлтсээс ГУХ-ийн албан хаагчдад 

хийсэн мэдээлэл, Татварын цахим системийг хэрхэн ашиглах, Монгол орны 

зурагжуулалт, Геодезийн цэг тэмдэгтийн сүлжээний талаарх мэдээллийг 

байрлуулав. Мөн дахин дуудлага худалдааны зар, Авлигатай тэмцэх газрын 

сурталчилгааны шторкыг байрлуулан сурталчлав. 

3. 2019-05-03-аас хойших хурууны хээний машины мэдээллийг Able систем рүү 

мэдээллийг хуулав.  

4. Засгийн газраас "Иргэн төвтэй төрийн үйлчилгээний жил" болгон зарласантай 

холбогдуулан 2019 оны 05 дугаар сарын 22-ны өдөр Дархан 50 цогцолборт 

нээлттэй хаалганы өдөрлөгт байгууллагын үйл ажиллагааг танилцуулан оролцов. 

Үүнд:  

 Газрын кадастрын мэдээллийн сангийн танилцуулга, газар ашиглалт, 

тогтвортой хөгжилд орон зайн мэдээллийн технологийн оролцоо шторкуудыг 

Дархан-50 цогцолборын том TV-р 2-3 удаагийн давтамжтай цацуулав. 

 Дархан сумын даамал Мягмарсүрэнгийн компьютерийг холбон ажиллуулах 

цахилгааны эх үүсвэрийг бэлтгэж, гэр интернэтийн холболтын тохиргоог хийж 

ажиллуулав.  

 Иргэдэд мэдээлэл өгөх ажил хийв.  
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5. Засгийн газраас "Иргэн төвтэй төрийн үйлчилгээний жил" болгон зарласантай 

холбогдуулан 2019 оны 05 дугаар сарын 24-ний өдөр Дархан-Уул аймгийн Хонгор  

сумын 2-р багийн иргэдэд зориулсан нээлттэй хаалганы өдөрлөгт байгууллагын 

үйл ажиллагааг танилцуулан оролцож багийн иргэдэд мэдээлэл өгөх ажил хийв. 

 
6. Байгууллагын мэргэжилтнүүдийн компьютерийн эмх цэгцийг шалгаж, зөвлөгөө 

өгөн, цэгцлэж дуусгах хугацааг тогтоон, дундын мэдээлэл хадгалах сервер доторх 

мэдээллүүдийг цэгцэлж, 20GB хэрэгцээгүй файлуудыг устгав.  

7. Байгууллагын албан хаагчдад “Мэдээллийн аюулгүй байдал” сэдвээр хэрхэн 

мэдээллийн аюулгүй байдлаа хангах талаар мэдээлэл өгөв. 

      
8. Албаны цахим шуудангийн нууц үгээ мартсан 4 албан хаагчийн нууц үгийг сэргээж 

өгөв.  

9. Татварын цахим системийг хэрхэн ашиглах болон геодезийн сүлжээний талаарх 

нэвтрүүлгийг байгууллагын үүдний ТВ-ээр өдөр бүр гаргаж байна.  
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10. Монгол орны зурагжуулалт, Геодезийн цэг тэмдэгтийн сүлжээний талаарх 

нэвтрүүлгийг АЗДТГ-ын Facebook хуудсанд тавиулж сурталчлуулав.  

 
11. Орхон сумын даамал Мөрөнгийн ажлыг хүлээж авах комиссын бүрэлдэхүүнд орж 

ажиллав. 

         

Нярав:  

1. 2019-06-07-ны өдрөөс байгууллагын няравын ажлыг хүлээн авч хавсран хийж 

байна. Нэг долоо хоногийн хугацаанд:  

 Газрын удирдлагын хэлтсийн мэргэжилтнүүдэд 151 ширхэг кадастрын цаас,  11 

ширхэг НТХХ, 32 ширхэг газар эзэмших гэрчилгээ /Иргэн/, 6 ширхэг газар 

эзэмших гэрчилгээ /ААНБ/, Хонгор сумын даамалд 20 ширхэг газар эзэмших 

гэрчилгээ /ААНБ/ олгов.  

 Байгууллагын албан хаагчдад Шаардах хуудсаар 6 төрлийн 17 ширхэг бараа 

материал олгов.                    
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Хууль,эрх зүй болон  дотоод ажил: 

 Дархан-Уул аймгийн Захиргааны хэргийн анхан шатны шүүхэд 8 иргэний 

итгэмжлэгдсэн төлөөлөгч Ч.Атарболдын нэхэмжлэлтэй холбогдуулан хэрэгт ач 

холбогдол бүхий нотлох  баримт болох 13 иргэний улсын хянан баталгааны 

дүгнэлтийг хувийн хэргээс хуулбарлаж мөн ГХБХБГДаргын албан тушаалын 

тодорхойлолтыг  

 хүргүүллээ. 

 Хүний эрхийн үндэсний комиссын Жендэрийн эрх тэгш байдлыг хангах ажлын 

албанаас хийсэн сургалтанд  Дархан-Уул аймгийн ЗДТГазарт  12 аймгаас 

төлөөлөл ирсэн зөвлөгөөнд оролцон сайн туршлага судлан,  багуудын гэрийн 

даалгаврыг хэлэлцэн санал солилцов. 

 Албан хаагчдын гүйцэтгэлийн төлөвлөгөөг гаргуулан ажиллаж байна. 

 Дархан-Уул аймаг дахь Захиргааны хэргийн анхан шатны шүүхэд 8 иргэний 

нэхэмжлэлтэй тэдний итгэмжлэгдсэн төлөөлөгч Ч.Атарболдын Газрын харилцаа, 

барилга, хот байгуулалтын газрын даргад хянан баталгааны дүгнэлт гаргуулхыг  

даалгах тухай нэхэмжлэлийн тайлбарыг бэлтгэн хүргүүллээ.  

 Барилга, хот байгуулалтын  сайдтай байгуулсан гэрээний хэрэгжилтийн тайланг 

боловсруулж ажиллаж байна. 

 Иргэн төвтэй төрийн үйлчилгээг хэрэгжүүлэх хагас жилийн үйл ажиллагааны 

хэрэгжилтийн тайланг АЗДТГазрын хөгжлийн бодлогын хэлтэст хүргүүллээ.  

 Орхон сумын газрын даамал Г.Мөрөнгийн ажлыг хүлээлцсэн, тус сумаас газрын 

харилцаатай холбоотой 50 гаруй архивын хавтсыг Ажлын хэсгийн гишүүн 

Э.Түмэнжаргал, Б.Мөнхзул нар ангилан төрөлжүүлж, бүртгэж хүлээн авч газрын 

архивын санд хүлээлгэж өгөв.  

 Төрийн албан зөвлөлөөс аймгийн ЗДТГазрын агентлаг, хэлтсүүдийн дарга, хүний 

нөөцийн албан хаагчдад төрийн албаны шинэ хууль батлагдсантай холбогдуулж 

гарсан дүрэм, журмын танилцуулага, сургалт мэдээллийг ТАЗөвлөлийн гишүүн 

Б.Баатарсайхан, М.Алтанбагана, Г.Нансалмаа илтгэл тавьж асуулга, ярилцлгаа 

хийгдсэн.  

Шүүх хурал: 

 8 иргэний итгэмжлэгдсэн төлөөлөгч Ч.Атарболдын нэхэмжлэлтэй Захиргааын 

хэргийн анхан шатны шүүх хурлын урьдчилсан хэлэлцүүлэн 06 дугаар сарын 20-

ны өдрийн 09 цагт хийгдсэн. Хурал 06 дугаар сарын 27-ны өдрийн 10 цагт хийхээр 

зарласан. 

Дотоод ажил: 

 Хууль,тогтоомжын хэрэгжилтийн тайланг аймгийн ЗДТГазрын ХОХБХэлтэст 

хүргүүлсэн.  

   2019 онд Сайдтай байгуулсан гэрээний хэрэгжилтийн тайланг хүргүүлсэн.  

 Ланд менежерийн эрх олгох сургалтанд хамрагдах 4 иргэний мэдээллийг 

ГЗБГЗЗГазарт хүргүүлсэн. Хувиараа 3 иргэн, нэг мэргэжилтэн хамруулхаар 

болсон.  

 Дархан-Уул аймгийн ИТХ-ын тэргүүлэгчдийн тогтоолоор батлагдсан “Архигүй 

монгол хөтөлбөр”, “иргэний эрх зүйн боловсрол” зэрэг хөтөлбөрүүдийн 

хэрэгжилтийн тайланг хүргүүлхээр боловсруулж байна.  

 Орхон сумын газрын даамлаар ажиллаж байгаад жирэмсий болон амаржсаны 

амралтаар авсан Ч.Үүрийнтуяа нь ажилдаа эргэж орох тухай хүсэлтийн дагуу 

ажилд томилохоор ажлын хэсгийг томилов. 
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ГАЗРЫН ХАРИЛЦАА, БАРИЛГА, ХОТ БАЙГУУЛАЛТЫН ГАЗРЫН 

ӨРГӨДӨЛ, ГОМДОЛ, САНАЛ, ХҮСЭЛТИЙН АГУУЛГА /%-ААР/     

                                                                                                                                  

№ Байгууллагын 
нэр  

Зонхилж байгаа асуудал /тоо, нийт өргөдөл, гомдолд эзлэх хувь/ 

1 
Дархан-Уул 
аймаг 
ГХБХБГ 

 
Нийт 903 өргөдлөөс     1. Хүсэлт    365     98.6% 
                                       2. Санал     4         1.1% 
                                       3. Гомдол   1         0.3% 
- Тухайн байгууллагаас үзүүлдэг төрөлжсөн үйлчилгээнд хамрагдахыг 

хүссэн өргөдөл, хүсэлт                                                                     357   
/96.3%/                                              

- Газар хүссэн                                                                      9    /2.5%/ 
- Улсын тэмдэгтийн хураамж буцаан олгох тухай                1     / 0.3%/ 
- Байгууллагын ажилтнаас ирүүлсэн                                   3      / 0.9%/ 

 

Санхүү төсвийн хүрээнд: 

 

ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ЗАРДЛЫН 100190029001 ДАНСНЫ ТУХАЙ 

2019 оны 1 дүгээр сарын 1-нээс эхлэн Сангийн яамнаас : 

 Тусгай зориулалтын сангаас 136687300 төгрөгийн,  

 Орон нутгийн төсвөөс  5909600 төгрөгийн 

 Нийгмийн Даатгалын сангаас 150517 төгрөгийн санхүүжилт,  

 ГЗБГЗЗГазраас Хөрөнгийн санхүүжилтээр 7478510 төгрөгийн бараа материал 

агентлагаас захиалж ханган нийлүүлж ажилчдын үйл ажиллагааг хэвийн 

явуулах нөхцөл бололцоогоор хангасан. Үүнд: 

o 4506ш нууцлал бүхий цаас,  

o 300ш ААНБайгууллагын газар эзэмших эрхийн гэрчилгээ 

o 100ш Төрийн байгууллагын газар эзэмших эрхийн гэрчилгээ 

o 600ш Газар эзэмших ГБХ эрхийн гэрчилгээ нийлүүлсэн  

o 100ш ТБайгууллагын ашиглах эрхийн гэрчилгээ 

2019 оны эхний хагас жилийн байдлаар олгогдсон 145.08 сая төгрөгийн 

санхүүжилтийн 74.0 0% нь цалингийн сан эзэлж байна. 
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Tab
 5

 

 

Батлагдсан төсвийн хуваарийн дагуу Төрийн сангийн 100190029001 дансаар 

145,08 төгрөгийн санхүүжилт авч 129.11 төгрөг зарцуулж ажиллаа.   

 

 

- 2019 оны 1-6-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 6 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 6 удаа шивж оруулсан. Үүнээс гадна Төсвийн ил тод 

хуулийг мөрдөж сар бүрийн 2 дансны орлогыг ангилж боловсруулсан мэдээ, эхний хагас 

жилийн тайланг төрийн сангаар баталгаажуулан ГЗБГЗЗГазарт цахим болон цаасан 

хэлбэрээр хүргүүлсэн. Санхүүгийн тайланг санхүүгийн мэдээллийн самбарт байршуулан 

Цалингийн 

сан 74%  

 

Тогтмол ашиглалтын 

болон бусад зардлууд 

26% 

http://www.shilendans.gov.mn/
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нийтэд тогтмол шинэчилэн ил тод мэдээлж байна. Албаны сайтад сарын мэдээг 

скайнердан pdf файлаар хавсаргаж мэдээлсэн. 

Цаг үеийн мэдээ тайлангуудыг заагдсан хугацаанд багтааж гүйцэтгэлийн 

тайлан, хугацаат мэдээ, судалгаануудыг холбогдох газруудад  хүргүүлэн ажиллаж 

байна. 

2020 оны төсвийн төсөл, 2021-2022 оны төсвийн төсөөөлөл болон хөрөнгө 

оруулалтын зардлыг төсөвлөх саналаа 2019 оны 6-р сард мэргэжилтэн бүрээс авч 

тусган гүйцэтгэн, 2020 оны төсвийн төслийг боловсруулж 2019 оны 06-р сарын 28-

ний өдөр №409 албан тоотоор ГЗБГЗЗГазарт хүргүүлсэн.  

Хөдөлмөрийн дотоод журмыг үндэслэн тооцож төсөвлөн Газрын даргын 

2019.01.17-ны А/02 тоот тушаалаар жолооч Ч.Цогт, 2019.03.14-ны А/07 тоот 

тушаалаар С.Дарханбаатар нарт буцалтгүй тусламж олгогдсон. Мөн Газрын 

даргын 2019.02.22-ны А/06 тоот тушаалаар Ахмадуудыг хүлээн авсан. 

Төрийн албан хаагчийн цалин хөлс, нэмэгдлийг хууль тогтоомжийн дагуу 

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

тушаалыг үндэслэн 2019.01.02-ний өдрөөс  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 олгож ажиллаж байна. 

Гэрээний дагуу ХААН банкаар цалинг олгож байна. 2019.01.16-ны өдрийн МУ-ын 

ЗГ-ын 24 дүгээр тогтоолын дагуу /Төрийн  албан хаагчийн цалингийн сүлжээг 

шинэчлэн тогтоох тухай/ 2019.01.01-ны өдрөөс албан хаагчдын цалинг нэмэгдүүлэн 

олгож байгаа. 

2019 оны эхний хагас жилийн байдлаар санхүүтэй холбоотой Газрын даргын 

тушаалууд: 

Мөн эхний хагас жилийн байдлаар  байгууллагын албан хаагчдын буюу 

даатгуулагч нарын цалингийн  НДШимтгэлд өссөн дүнгээр 12688,7 төгрөг 

шилжүүлсэн. Эрүүл мэнд, НДШимтгэлийн тооцоо тайланг сар бүр даатгуулагч 

№ тушаалууд огноо дугаар Тушаалын товъёог 

1 
ГХБХБазрын 

даргын тушаал 
2019.01.17 а/02 

Буцалтгүй тусламж олгох тухай /Ч.Цогтод 

200000 төгрөг/ 

2 
ГХБХБазрын 

даргын тушаал 
2019.02.22 а/06 

Хөрөнгө гаргах тухай /Ахмадууд хүлээн  

авсан зардал 354000 төгрөг/ 

3 
ГХБХБазрын 

даргын тушаал 
2019.03.14 а/07 

Буцалтгүй тусламж олгох тухай 

/С.Дарханбаатарт 200000 төгрөг/ 
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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 6 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: 

a. Цалин хөдөлмөрийн хөлс тэдгээртэй адилтгах орлого болон шууд бус 

орлогоос суутгасан албан татварын тайлан, /Улирал бүр нийт 2 удаа/ 

b. Газрын төлбөрийн тайлан /Улирал бүр 2 удаа/ 

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

хэвлийг олгоход хураах улсын тэмдэгтийн хураамжийн тайлан /Хагас жил бүр нийт 1 удаа/ 

тус тус тушаав. 

Аймгийн Татварын хэлтэст эхний хагас жилийн байдлаар /2019.06.30-ний 

гүйцэтгэлээр/ 10.7 сая төгрөгийн цалингийн ХХОАТатвар шилжүүлсэн байна.    

   

Улсын тэмдэгтийн хураамжийн банкны орлогын баримтыг боловсруулалтын хамт 

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

нэгтгэж тайлан гаргадаг. 
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Татвар, нийгмийн даатгал болон дансны  өр авлагагүй ажилласан.  

Тоёото 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 2,7 сая 

төгрөгийн талон олгож гүйцэтгэлийг сар бүрийн эцсээр тайлан гаргуулсан. 

Албан томилолтыг МУ-н Сангийн Сайдын 2018.12.27-ны №301 тоот тушаалаар 

/Зардлын хэмжээг шинэчлэн тогтоох тухай/, МУ-н Засгийн газрын 2019.01.09-ны 6 

тоот тогтоол / Журам шинэчлэн батлах тухай/-ын дагуу  анхан шатны баримтыг 

үндэслэн тооцож томилолтын мөнгийг тооцож даргаар баталгаажуулан цалингийн 

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

цалингийн хоол унааны хөнгөлттэй давхардаж олгогдоогүй. Эхний хагас жилийн 

байдлаар нийт албан хаагчдад  2,7 сая төгрөгийн томилолтын мөнгө  

томилолтоор ажилласан тайланг тухай бүр гаргуулан авч олгосон. 

Газрын даргын 2019 оны Б/08 дугаар тушаалын хуваарийн дагуу ээлжийн 

амралтыг биеэр эдлүүлэхээр нийт 4  ажилчдын ээлжийн амралтын олговрыг  тухай 

бүр нь олгосон байна. Амралт авахын өмнө орлон гүйцэтгэх ажилтантай ажлаа 

хүлээлцэх тойрох хуудас бөглөн ээлжийн амралтын цалинг олгодог.  

ҮНДСЭН ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ОРЛОГЫН 100190029003 ДАНСНЫ ТУХАЙ 

Төрийн сан банкны 100190029003 тоот дансаар орох  Төсвийн орлогын төлөвлөгөө 

2019 онд  газрын үйл ажиллагааны орлогоос 50,0 сая төгрөг оруулах төлөвлөгөөтэй.  

Үүнээс: 2019 оны 06 дугаар сарын 30-ний байдлаар Газрын хуульд заасан хэлбэрээр 

эзэмших 

 гэрчилгээний орлого 7,5 сая төгрөг,  

 кадастрын зураглалаар 5,1 сая төгрөг,  
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 нэгж талбарын хувийн хэрэг 9,7 сая төгрөг,  

нийт 22,5 сая төгрөгийн үйл ажиллагааны орлого орсон. 

       Дээрх нийт үйл ажиллагааны орлогыг сар бүрээр ангилан төсвийн ил тод самбарт 

шинэчилэн мэдээлж байна.  

Эхний хагас жилийн байдлаар Агентлагт  19.9 сая төгрөг төвлөрүүлсэн. 

НЭМЭЛТ САНХҮҮЖИЛТЫН 100190029401 ДАНСНЫ ТУХАЙ 

Аймгийн Төрийн сан банкны 100190029401 тоот нэмэлт санхүүжилтийн 

дансаар 2019.06.30-ны байдлаар 176,06 сая төгрөгийн дуудлага худалдаа болон 

газрын анхны үнийн орлого орсон.  

Үүнээс 2019 оны эхний хагас жилийн байдлаар  4 удаагийн Газар эзэмших 

эрхийн гэрчилгээний ДУУДЛАГА ХУДАЛДАА зохион байгуулагдаж иргэн, ААНБ-ын 

хүсэлтын дагуу 5,1 сая төгрөгийн дуудлага худалдаанд ялагдсан иргэн, аж ахуй 

нэгжид дэнчингийн мөнгийг буцааж олголоо. Дэнчингийн мөнгийг баталгаатай 

дансдуудаар буцаан шилжүүлсэн болно. 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 

http://www.darkhan.gazar.gov.mn/
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холбоотой тушаал, төсвийн гүйцэтгэлийн мэдээ тайланг шинэчилж шивэн оруулж 

файлаар хавсаргасан. 

2019 оны эхний хагас жилийн байдлаар 34 удаагийн мэдээллийг 

мэдээллийн самбарт байршуулж 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 6 

Хуулийн 
хугацаанд 
нь 
мэдээлсэн. 

Хөрөнгийн болон 
урсгал зардалд 
тусгагдсан арга 
хэмжээний тендерийн 
ерөнхий мэдээлэл 

Тухай бүр 6 

Тендерийн 
арга хэмжээ 
байхгүй 
байхгүй 
тухай 
мэдээлсэн. 

Хөрөнгийн болон 
урсгал зардалд 
тусгагдсан арга 
хэмжээний тендерийн 
ерөнхий мэдээлэл 

Тухай бүр 6 

Тендерийн 
арга хэмжээ 
байхгүй 
байхгүй 
тухай 
мэдээлсэн. 

Таван сая төгрөгөөс 
дээш үнийн дүн бүхий 
худалдан авсан бараа, 
ажил үйлчилгээний 
нэр, санхүүжилтийн 
хэмжээ, 
нийлүүлэгчийн нэр, 
хаяг 

Тухай бүр 6 

Хуулийн 
хугацаанд 
нь 
мэдээлсэн. 

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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2019 оны эхний хагас жилийн байдлаар 72 удаагийн мэдээллийг шилэн 

дансанд оруулж иргэдэд мэдээлсэн байна.  

Байгууллагын ЭБАТ-аас- Ашиг сонирхолын зөрчилгүй гэсэн мэдэгдлийг 

хүлээн авч шилэн дансанд PDF файлаар 6 удаа мэдүүлэв.  

 

Тухай бүр: 

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

Тухай бүр 6 

Цалингаас 
бусад таван 
сая 
төгрөгөөс 
дээш орлого 
зарлагыг 
мэдээлсэн. 

Санхүүгийн тайлан Хагас жил 1 

Хагас 
жилийн 
тайланг 
шилэн 
дансанд 
мэдээлсэн. 

Худалдан авах 
ажиллагааны тайлан 

Хагас жил 6 

Худалдан 
авах 
ажиллагаа 
байхгүй 
тухай 
мэдээлсэн. 

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

Сар 
бүрийн 8-
ны дотор 

6 

8 удаа 
шилэн 
дансанд 
мэдээлсэн. 
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Сар бүр: 

 

Улирал бүр:  

           

Хагас жил бүр:  
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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 Л.Алтангэрэл ажиллаж байна. 

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. 
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 2019 оны хагас жилийн баланс, тайлан тэнцлийг Сангийн яамны сайтны е-tailan–д 

хуулинд заагдсан хугацаанд нэгтгүүлэв.  

 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.  

 

 

 

 

 

 

Бараа материалын хувьд эхэлж авсанаа эхэлж зарлагадах аргыг  ашиглаж байна.  

Бараа материалын оны эхний үлдэгдэл 37,8 сая төгрөг, ГХГЗЗГазраас үнэ 

төлбөргүй буюу шилжүүлэн авсан хангамжийн материал, үнэт цаас хөрөнгийн санхүүжилт, 

өөрийн санхүүжилтээр авсан бараа материал зэрэг 11,1 сая төгрөгийн орлого авч, 

шаардах хуудсаар олгосон бараа материал 10,8 сая төгрөгийн зарлага 38,06 сая 

төгрөгийн  үлдэгдлээр данс бүртгэлтэй байна.  

Үнэт цаас олголт /нэгж талбарын хувийн хэрэг/ 

Нийт 1150 ширхэг Иргэн, Аж ахуй нэгж байгууллагийн нэгж талбарын хувийн хэргийг 

олгосон.  

Кадастрын зургийн үнийн хураамж 

Байгууллага, иргэдэд кадастрын зургаар үйлчлэх ажлын хүрээнд нийт 2046 ширхэг 

кадастрын үнэт цаасыг олгон орлогын анхан шатны баримтыг үндэслэн баталгаажуулж 

тайланг сар бүр гаргуулан няраваас авч ажилласан. 

Нягтлан бодох бүртгэлийг Сангийн Сайдын 2005 оны 276 дугаар тушаалаар баталсан 

“Дансны жагсаалт” 2006 оны 388 дугаар тушаалаар баталсан “Нягтлан бодох бүртгэлийн  

дансны заавар” болон бусад холбогдох маягт аргачлалын дагуу хөтөлж, тайлан тэнцэлээ 

цаг хугацаанд гаргаж, холбогдох газруудад тушаав. “ACOLOUS” программаар гаргаж 
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байгаа ба санхүүгийн бүх тодруулга, аккруэль болон мөнгөн суурьт шалгах балансыг 

программын дагуу гаргав.                                 

Олон нийтийн ажил 

2019 оны 04 сарын 20-21-ний өдрүүдэд Аймгаас зохион байгуулсан нийтийн 

цэвэрлэгээнд оролцож байгууллагын ойр орчмын 50 метр газарт их цэвэрлэгээний 

ажлыг хийж гүйцэтгэсэн. 

2019 оны 04 сарын 24-ний Онцгой байдлын нээлттэй хаалганы өдөрт мэргэжлийн 

анги бүрэн бүрэлдхүүнээрээ оролцож бэлэн байдлаа шалгуулсан.  

2019.05.03-06-ны ний өдрүүдэд жил бүр уламжлал болгон зохиогддог Газрын 

харилцааны ажилтны өдрийн нэрэмжит шилжин явах цомын 21 аймгийн албан хаагчид 

оролцсон тэмцээнд Волейболын тэмцээнээс алтан медаль хүртэж мөн Шилдэг тоглогчоор 

шалгарсан. 

2019.05.11-12-ны өдрүүдэд зохион байгуулагдсан ДУА-н төсвийн нягтлан бодогч, 

няравуудын тэмцээнд Улсын төсвийн багаас оролцож Волейболын тэмцээнээс хүрэл, 

Сагсан бөмбөгийн тэмцээнээс алтан медаль хүртсэн. 
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