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НЭГ. ГАЗАР ЗОХИОН БАЙГУУЛАЛТ, ГАЗАР ЗОХИОН БАЙГУУЛАЛТЫН 

ТӨЛӨВЛӨГӨӨНИЙ ЧИГЛЭЛЭЭР 

Дархан-Уул аймгийн нутагт хэрэгжиж буй Газар зохион байгуулалтын тухайн 

жилийн төлөвлөгөө, Монгол Улсын иргэнд газар өмчлүүлэх тухай хуулийг хэрэгжүүлэх 

зорилгоор холбогдох хууль тогтоомж, Засгийн газрын тогтоол, шийдвэр, Барилга Хот 

Байгуулалтын болон Газар зохион байгуулалт, геодези, зураг зүйн газрын даргын 

тушаал шийдвэрийн дагуу ажиллаа. 

Дархан-Уул аймгийн газар зохион байгуулалтын төлөвлөгөөг Газрын тухай 

хуулийн 20 дугаар зүйлийн 20.1.2. дахь заалт, Монгол Улсын иргэнд газар өмчлүүлэх 

тухай хуулийн 13 дугаар зүйлийн 13.1.2. дахь заалтын дагуу Дархан-Уул аймгийн 

Дархан сумын Иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын 2020 оны 12 дугаар сарын 25-ны 

өдрийн 12, 16, 20 дугаар тогтоолуудаар тус тус тухайн жилийн газар зохион 

байгуулалтын төлөвлөгөөг батлуулж хэрэгжилтэнд хяналт тавих, хангах ажлыг зохион 

байгуулж ажилласан. 

Мөн газар зохион байгуулалын тухайн жилийн төлөвлөгөөнд оролцох 

мэргэжлийн байгууллагуудтай хамтран ажиллахаас гадна Газрын тухай хууль 

тогтоомжийн хэрэгжилтийг хангах, иргэн аж ахуй нэгжүүдээс ирсэн өргөдөл, хүсэлтийг 

барагдуулах, газрын маргааныг хянан шийдвэрлэх, банк санхүүгийн байгууллагад 

барьцаалсан судалгаа, төсөл сонгон шалгаруулалт, газрын дуудлага худалдаа зохион 

байгуулах зэрэг ажлуудыг хуулийн дагуу зохион байгуулав. 

Газар зохион байгуулалтын чиглэлээр хийсэн томоохон ажлууд 
 

Газрын харилцааны цахим шилжилт, эрх зүйн шинэчлэлийг эрчимжүүлэх ажлын 

хүрээнд 2021 оны 03 дугаар сарын 18 –ны өдрийн ажлын төлөвлөгөөг батлуулж, Улсын 

Газар зохион байгуулалтын ерөнхий төлөвлөгөө, аймгийн Газар зохион байгуулалтын 

ерөнхий төлөвлөгөө, тухайн жилийн Газар зохион байгуулалтын төлөвлөгөөг төрийн 

болон орон нутгийн төсөвт байгууллага, ТӨХК, ОНӨААТҮГ–уудын ажилтан, албан 

хаагчдад, иргэд олон нийтэд сурталчилж ажилласан.  
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1.1 Газар зохион байгуулалт төлөвлөлтийн чиглэлээр 

  
Дархан-Уул аймгийн хэмжээнд 2021 оны тухайн жилийн газар зохион 

байгуулалтын төлөвлөгөөг боловсруулах ажлыг нэгдсэн удирдлагаар хангаж, Ажлын 

хэсгийн хурлаар 2021 оны тухайн жилийн газар зохион байгуулалтын төлөвлөөнд ирсэн 

саналыг аймгийн газар зохион байгуулалтын ерөнхий төлөвлөгөөтэй уялдуулан хийж 

гүйцэтгэсэн. 

Тухайн жилийн газар зохион байгуулалтын төлөвлөгөөнд аймгийн хэмжээнд нийт 

255 арга хэмжээ төлөвлөж, 189 арга хэмжээг хэрэгжүүллээ. Үүнд : 

Газар зохион байгуулалтын 
тухайн жилийн төлөвлөгөө 

/он/ 

Төлөвлөгөөнд 
тусгагдсан 

арга 
хэмжээний 

тоо 

Төлөвлөгөөний 
дагуу хэрэгжсэн 
арга хэмжээний 

тоо 

Хэрэгжээгүй 
үлдсэн арга 
хэмжээний 

тоо 

Төлөвлөгөөний 
хэрэгжилт 

/хувь/ 

Дархан сум                            
2020-12-25 №12 

28 24 4 85.7 

Дархан сум                           
2021-04-19 № 16 нэмэлт 
өөрчлөлт 

10 7 3 70 

Дархан сум                            
2021-09-23 №20 нэмэлт 
өөрчлөлт 

13 11 3 84.6 

Орхон сум 
20 11 9 55 

2020.12.18 №06 

Хонгор сум 
108 86 22 79,6 

2020.12.18 №22 

Шарын гол сум 
76 50 26 65,7 

2020.12.30 №15 

Аймгийн хэмжээнд 255 189 67 74 
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Зураг 1.1 2021 оны ГЗБ-ын төлөвлөгөөний танилцуулга 

Газар зохион байгуулалтын тухайн жилийн төлөвлөгөөг Газрын харилцаа,  

геодези, зураг, зүйн газрын даргын 2010 оны 11 дүгээр сарын 08 -ны өдрийн 497 дугаар 

аргачлалын дагуу төлөвлөгөөг боловсруулсан.  

Уг арга зүйг баримтлан Дархан сумын 2021 оны тухайн жилийн газар зохион 

байгуулалтын төлөвлөгөөг газар ашиглах, эзэмшүүлэх, өмчлүүлэх, иргэд олон нийтийн 

оролцоо, тэдний санал дээр үндэслэн жилийн хугацаатай төлөвлөгөө хэрэгжүүлэх 

нөхцөл бүрдэж байгаа юм. 
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Хүснэгт 1.1 ГЗБ-ын төлөвлөгөөний хэрэгжилт, сум тус бүрээр 

№ Сумын нэр 
Төлөвлөсөн 

байршлын тоо 
Хэрэгжсэн Хувь 

1 Дархан 51 42 82.3 

2 Орхон 20 11 55 

3 Хонгор 108 86 79.6 

4 Шарын гол 76 50 65.7 

Аймгийн хэмжээнд 255 189 74 

 

1.2  Газар зохион байгуулалт, хот төлөвлөлтийн цахим систем 

Газар зохион байгуулалт, хот төлөвлөлтийн цахим системийг 2020 оны 03 дугаар 

сарын 02 -ны өдрөөс эхлэн нэвтрүүлэх тухай Газар зохион байгуулалт, геодези, зураг 

зүйн газрын даргын А/46 тушаал, “Газар зохион байгуулалт, хот төлөвлөлтийн цахим 

систем ажиллуулах журам батлах тухай” А/40 дүгээр тушаалыг хэрэгжүүлэн ажиллаж 

байна.  
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Газар зохион байгуулалтын төлөвлөгөөг сурталчлах талаар  

2021 онд  Дархан-Уул аймгийн газар зохион байгуулалтын тухайн жилийн  

төлөвлөгөөг сурталчлах ажлыг байгууллагын цахим хуудас болон фэйс бүүк хуудсаар 

сурталчлах ажлыг ил тод нээлттэй явуулж байгааг иргэдийн зүгээс сайшаан дэмжиж 

байлаа. 

 Мөн тухайн жилийн газар зохион байгуулалтын төлөвлөгөөг албан байранд 

зурагт хуудас, ТВ-ээр, орон нутгийн ТВ болох Лха, А Жи Би, Ди Би Эс ТВ-ээр тус тус 

сурталчлан ажилласан 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

ХОЁР. ГАЗАР ӨМЧЛӨЛИЙН ЧИГЛЭЛЭЭР 

Дархан-Уул аймгийн хэмжээнд  Монгол Улсын иргэнд газар өмчлүүлэх тухай 

хууль хэрэгжиж эхэлсэнээс хойших хугацаанд өмчлүүлсэн газрын судалгааг гаргаж, 

хуулийн хугацаа дуусгавар болж байгаатай холбоотойгоор  Дархан, Хонгор, Орхон, 

Шарын гол сумдад газар өмчлүүлэх ажлыг эрчимжүүлэх, цаашид авах арга хэмжээний 

талаарх саналыг сумдын Засаг дарга, багийн засаг дарга нартай  хамтран хэрэгжүүлж  

ажилласан. 

“Монгол Улсын иргэнд газар өмчлүүлэх тухай хууль”-ийг хэрэгжүүлэх ажлын 

хүрээнд  аймгийн  нутаг дэвсгэрт 2003-2021 онд өссөн дүнгээр 14571 иргэнд  1606.87 га 

газрыг тус тус өмчлүүлсэн байна.  Аймгийн хүн амын тоотой харьцуулбал 14.1 хувьтай 

байна. 
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Хүснэгт 2: Газар өмчлүүлсэн байдал /2009-2021 он/ 

2021 онд “Гэр бүлийн хэрэгцээний зориулалтаар иргэнд өмчлүүлэх газрын 

байршил, хэмжээг тогтоох тухай” аймгийн Иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын 2020-12-28 

-ны өдрийн 101 дүгээр тогтоол батлагдан гарч аймгийн нутаг дэвсгэр дэх 27 байршилд 

иргэдэд гэр бүлийн хэрэгцээний зориулалтаар газар өмчлүүлэх ажлыг зохион 

байгуулахаар шийдвэрлэсэн. Газар зохион байгуулалтын төлөвлөгөөнд хуучин 

хашааны газарт 600 иргэнд 54.92 га газрыг өмчлүүлэхээр тусгуулан хэрэгжилтийг 

ханган ажилласан. Тайлант хугацаанд буюу 2021 онд иргэнд газар өмчлүүлэх ажлыг 

аймгийн хэмжээнд сумдын  Засаг даргын  4 удаагийн захирамжаар  нийт 381 иргэн 

33.49  га газар өмчлүүлсэн  болно. 

2021 онд иргэнд өмчлүүлсэн газрын хэрэгжилт: 

 сумын нэр  

Төлөвлөсөн  Хэрэгжилт   

 

 

Хувь 

 

  

Шинээр  
Хуучин сууршлийн 

бүсэд  
Шинээр  

Хуучин сууршлийн 
бүсэд  

Иргэ

ний 

тоо 

Талбайн 

хэмжээ 

/га-аар/ 

Иргэни

й тоо 

Талбайн 

хэмжээ 

/га-аар/ 

Иргэни

й тоо 

Талбайн 

хэмжээ 

/га-аар/ 

Иргэни

й тоо 

Талбайн 

хэмжээ 

/га-аар/ 

Дархан сум    121 15.53   45 5.20 37.2 

Шарын гол 

сум 
  49 3.48   49 3.48 

100 

Хонгор сум   183 17.78   40 6.68 22 

Орхон сум    247 18.13   247 18.13 100 

Нийт    600 54.92   381 33.49 63.5 

0

5000

10000

15000

2019 2020 2021

2019 2020 2021

Дархан сум 8788 8886 8931

Орхон сум 2905 2935 3182

Хонгор сум 1207 1253 1293

Шарын гол сум 1116 1116 1165

Аймгийн хэмжээнд 14016 14190 14571
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2021 онд өмчлүүлэх газрын хэмжээ, байршил, зориулалтыг тогтоох тухай тогтоол 

4 дүгээр улирал буюу 2021-09-15 -ны өдөр ГЗБГЗЗГ-аас ирсэнтэй холбоотой газар 

өмчлөлийн асуудал нь 63.5 хувь байна. 

Засгийн газрын хуралдаанаар шинээр газар өмчлүүлэхээр төлөвлөгдсөн 

байршил нь нийгмийн болон инженерийн дэд бүтэц, хөрөнгө оруулалтыг шийдсэн мөн 

цахим системд бүх нэгж талбарыг оруулж тодруулах шаардлагатай гэсэн үндэслэлээр 

хойшлогдож аймгийн хэмжээнд 2021 онд газар өмчлөлийн ажил бага хувьтай хэрэгжсэн 

болно.   

Хамтран өмчлөх эрхээсээ татгалзаж, дахин шинээр газар өмчлөх эрх үүсэх 

Дархан-Уул аймгийн хэмжээнд хамтран өмчлөх эрхээсээ татгалзаж, шинээр 

газар өмчлөх эрхээ сэргээлгэхийг хүссэн иргэдийг сум бүрээр авч үзвэл Дархан сумд 

122 иргэн, Хонгор сум 3 иргэн сумын Засаг даргын 3 удаагийн захирамжаар нийт 125  

иргэний асуудлыг шийдвэрлэсэн. 

Өмчлөх эрхээ бусад аймаг, орон нутагт хэрэгжүүлэх 

Монгол Улсын иргэнд газар өмчлүүлэх тухай хуульд өөрчлөлт орсноос хойш 

аймгийн хэмжээнд газар өмчлөх эрхээ бусад аймаг, орон нутагт хэрэгжүүлэхээр 

аймгийн хэмжээнд хүсэлт гаргасан 440 иргэнд газар өмчилж аваагүй лавлагааг гаргаж 

өгч үйлчилсэн байна.  

 

 

 

 

 

576

1750

440

2019 онд 2020 онд 2021 онд

Газар өмчилж аваагүй тухай тодорхойлолт авсан 
иргэдийн судалгаа
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ГУРАВ.  ГЕОДЕЗИ ЗУРАГ ЗҮЙН ЧИГЛЭЛЭЭР 

3.1 Геодезийн байнгын цэг тэмдэгтийн хадгалалт, хамгаалалтын 

талаар: 

     Дархан-Уул аймгийн нутаг дэвсгэрт байрлах нийт 112 цэг тэмдэгтээс   Дархан 

суманд ГЦТ-5907, 5067, 012 цэгүүд устсан шалгалтын явцад тогтоогдсон. Цэг 

тэмдэгтийг устгасан иргэн, аж ахуйн нэгжид Геодези, зураг зүйн тухай хуулийн 10.3, 

10.4.4 даасаны дагуу нөхөн сэргээх ажлыг зохион байгуулах тухай албан бичгийг 

хүргүүлээд байна. ГЦТ-5067 цэгийг шинээр дулааны шугамын ажил хийж байгаа 

“Өгөөмөр Баян булаг” ХХК устгасан нь тогтоогдсон. Иймд Геодези, зураг зүйн тухай 

хуулийн 10.3, 10.4.4 даасаны дагуу нөхөн сэргээх ажлыг зохион байгуулах тухай албан 

бичгийг хүргүүлээд байна. 

   Орхон сумын нутаг дэвсгэрт байрлах Гравиметрийн 035 цэгийг тойруулан газар 

хагалсан байгаа бөгөөд хамгаалалтын 2 шонг дайрч гэмтээсэн байна. Геодезийн 

байнгын цэг, тэмдэгтийн цахим мэдээллийн санд нэвтрэх эрхийг нээж хүлээлгэн 

өгөөгүй байгаа учир цахим мэдээллийн санг орон нутагт шинэчлэх боломж бүрдээгүй 

байна. 

3.2 Байнгын ажиллагаатай станц /CORS/ талаар: 

     2021 оны 03 сарын 22 нд радио модемийн антен тасарсаныг буулгаж засварлан 

2021 оны 03 сарын 25 нд хэвийн ажиллагаанд орууллаа. Tremble маркийн 2 долгионы 

GPS багажийг 2010 оноос хойш ашиглаж ирсэн. 2019 оны 10 дугаар сараас тухайн 

багажны хүлээн авагч /receiver/-д гэмтэл гарснаар хэмжилт хийх боломжгүй болсон ба 

засуулах талаар  “ГЕО Инструментс” ХХК хандсан боловч санхүүгийн асуудалаас 

үүдэлтэй хүлээгдэж байна.               

     Дархан суманд байрлах GNSS-ийн байнгийн ажиллагаатай стацад тулгуурлан 1 

улирал хийх хэмжилтийг дээрх шалтгаанаас үүдэлтэй хийж чадаагүй болно.   

Гравиметрийн 035, GPS-ийн сүлжээний 811, 5707, 012, 056 цэгүүд дээр бодит агшины 

RTK хэмжилт хийж гүйцэтгэн 192.168.20.24 /Geodesy/ GNSS Дархан хавтсанд 

байршууллаа. Хэмжилтийг Дархан-Уул аймагт геодези, зураг зүйн үйл ажиллагаа 

явуулах тусгай зөвшөөрөлтэй “Ёлт сүрвэй” ХХК-ний 2 долгионы GPS багажийг ашиглан 

хийж гүйцэтгэв. Байнгын ажиллагаатай станц хэвийн ажиллаж байна.          
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3.3 Байр зүйн зураглалын болон гүйцэтгэлийн зураг, шугам сүлжээ 

инженер геодезийн ажлуудыг  шалгаж хүлээн авсан талаар: 

     Геодези, зураг зүй, кадастрын зураглалын ажил үйлчилгээ эрхлэх тусгай 

зөвшөөрөлтэй  “Гео од”, “Ёлт сүрвэй”, “Эхлэх цэг хангай” ХХК-ний хийж гүйцэтгэсэн 

барилгын тэг тэнхлэгийг газарт шилжүүлэх ажил, инженерийн шугам  сүлжээний трасс, 

барилга байгууламжийн гүйцэтгэлийн  зураг зэрэг нийт 115 ажлыг шалган хүлээн авч 

гүйцэтгэлийн зургийг мэдээллийн санд оруулсан.  

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

масштабтай байр зүйн зургийн “инженерийн шугам сүлжээний давхарга”-ын өгөгдөл 

мэдээллийг системд хандан засварлах баяжуулах ажлыг хийж гүйцэтгэж байна. 

Дархан, Шарын гол сумын цахилгааны шугам сүлжээг шугаман хэлбэрээр зураглаж 

“edit_powerline” давхаргад оруулсан. Шарын гол сумын дулаан, цэвэр, бохирын шугам 

сүлжээг “edit_pipeline” давхаргад оруулсан. 

3.4 Монгол орны газар зүйн нэрийн тодруулалт хийх, мэдээллийн сан 

үүсгэх талаар: 

   “Багийн нэрийг УИХ-аар батлуулахад БХБЯ-ыг шаардлагатай мэдээ, мэдээллээр 

ханган ажиллах”  ажлын хүрээнд  Дархан, Хонгор, Орхон, Шарын гол  сумдын Газар 

зүйн нэрийн салбар зөвлөл хуралдаж  багуудын нэрийг баталгаажуулсан материалаа 

ирүүсэнийг нэгтгэж ГЗБГЗЗГ-ын 2021 оны 02 сарын 24-ны №1/388 дугаар албан 

бичгийн дагуу судалгааг гарган  №212 тоот албан бичгээр хүргүүлсэн.  

     ГЗБГЗЗГ-аас Улсын Их Хурлын 2003 оны 42 дугаар тогтоолоор батлагдсан 

Дархан-Уул аймгийн нутаг дэвсгэрт хамаарах газар зүйн нэрийн жагсаалтыг тоон 

байдлаар 2021 оны 04 сарын 08-ны №1/776 дугаар албан бичгээр ирүүлсэн.  

    Газар зүйн нэрийн мэдээллийн санг хөтлөх ажлын хүрээнд геопортал дээр 

оруулсан газар зүйн нэрийг Монгол Улсын Их хурлын 42 дугаар тогтоолоор батлагдсан 

нэртэй тохирч байгаа эсэхийг хянах ажлыг хийж гүйцэтгэж байна. 96-н нэрийг хянасан. 

 Дархан сумын нутаг дэвсгэрт байрлах газар зүйн нэрийн хээрийн тодоруулалтын 

ажлыг хийж гүйцэтгэхэд Аймгийн Засаг даргын нөөц хөрөнгөөс 1 сая төгрөгийн зардлын 

гаргахаар шийдвэрлэсэн.   

       ГЗБГЗЗГ-аас ирсэн 1/391 тоот албан бичгийн дагуу  “Багийн нэрийг УИХ-аар 

батлуулахад БХБЯ-ыг шаардлагатай мэдээ, мэдээллээр ханган ажиллах”  ажлын 
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хүрээнд Дархан-Уул аймгийн 4-н сумын 26 багийн нэгдсэн  жагсаалтыг ГЗБГЗЗГ-аас 

ирүүлсэн хүснэгтийн дагуу гаргаж сумдаас багуудын нэрийг баталсан ИТХ-ыг тогтоол, 

газар зүйн нэрийн салбар зөвлөлийн хурлаас багуудын нэрийг өөрчлөх эсэх тухай 

хэлэлцээд ирүүлсэн албан бичгийн хамт “ Spark”-аар ГЗЗ хэлтсийн мэргэжилтэн 

Д.Ундармаад хүргүүллээ. 2014 оны 01 сарын 28-ны Дархан сумын ИТХ-ын 

тэргүүлэгчдийн хурлын №18 дугаар тогтоолоор багуудын хилийн цэсийг батлахдаа 

Малчин багийн нутаг дэвсгэрийг 2 хэсэг болгон баталсан мэдээллийг ГЗЗ хэлтэстийн 

мэргэжилтэн Д.Ундармаад “Able”-ээр хүргүүлсэн. 

       Багуудын ИНХ-ын дарга нартай хийсэн уулзалт зөвлөлөгөөнд оролцож багуудыг 

оноосон нэртэй болгож УИХ-аар баталуулах тухай мэдээлэл хийсэн. Одоогийн 

байдлаар 1, 3, 10, 14, 16 дугаар багууд нэр олгох саналаа ИНХ-аар хэлэлцүүлсэн 

хурлын тэмдэглэлээ  ирүүлээд байна. 

3.5 Хаяг дугаар олгох, хаягийн зургийг хэрэглээнд нэвтрүүлэх талаар:  

       Хаягийн зургийн дагуу 140 иргэн, 21 аж ахуйн нэгжийн  эзэмшлийн газар, үл 

хөдлөх эд хөрөнгөд  хаяг дугаар олгосон. Хаягийн мэдээллийн систем дэх хаягийн 

мэдээллийг шалгах, засварлах, хянасан төлөвт шилжүүлэх ажлын хүрээнд Хонгор, 

Орхон, Шарын гол сумдын газрын даамалуудыг ирүүлж 2021 оны 01 сарын 15- 29-ны 

өдөрүүдэд  заавар зөвлөлгөө өгч хамтран ажилласан. 

    Хаягийн мэдээллийн систем дээр Дархан сумын хаягийн 8716 нэгж талбар, 524 

байшин, 376 гудамж, нэгж талбар болон барилгын 5210 орц гарцны мэдээлэл шалгах, 

засварлах хянасан төлөвт шилжүүлэх ажлыг хийж гүйцэтгэлээ. 

      
                                                   Хаягийн мэдээллийн систем 
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    Хаягийн мэдээллийн санг бүрдүүлэх ажлын хүрээнд хаягийн мэдээллийн нэгдсэн 

систем дээр Дархан /18/, Хонгор /3/, Орхон /2/, Шарын гол /3/ сумдын багийн төвийг 

тэмдэглэх ажлыг кадастрын хэлтэсээс ирүүлсэн видо зааварын дагуу 2021 оны 02 

сарын 11-ны өдөр хийж гүйцэтгэсэн. 

      2021 онд Дархан, Хонгор, Орхон, Шарын гол сумдын Гэр хорооллын гудамжны 

хаягийн тэмдэг, Гэр хорооллын хашааны хаалганы дугаарын тэмдэг, Байшин, барилгын 

дугаарын тэмдэг, Гудамж өргөн чөлөөний хаягийн тэмдэг, Улсын чанартай авто замын 

дагуух хаягийн тэмдэг, Орон нутгийн авто замын дагуух хаягын тэмдэг, Түүх соёлын 

дурсгалт газрын хаягын тэмдэг үйлвэрлэх байршуулах ажлын зардлын тооцоо 

/156.2сая төг/, Дархан-Уул аймгийн нутаг дэвсгэрт газар зүйн нэрийн тодоруулалт хийх 

зардлын тооцоо /10.1сая төг/,  1,2-р багийн үерийн далангаас эхлэн Хараа гол төмөр 

зам 2-ийн хооронд Эрдэнэт явдаг зам хүртэлх талбайд 1:1000 масштабтай зураглал 

хийх /63.7сая төг/, Хонгор сум . Зулзагын голд  М:1:2 000 масштабтай  байр зүйн 

зураглал хийх /40.7сая төг/ зардлыг гарган төсөвт тусгуулах саналыг боловсруулж 

ХОХБТХ-т хүргүүлсэн. 

Хаягийн зургийн дагуу 306 иргэн, 24 аж ахуйн нэгжийн  эзэмшлийн газар, үл 

хөдлөх эд хөрөнгөд  хаяг дугаар олгосон. Ашиглалтын гэрээ байгуулахаар хүсэлтээ 

ирүүлсэн 9 СӨХ-ны материалыг хүлээн авч 7 СӨХ-ны ашиглах талбайн зураглалыг 

гаргаж газрын эрх зүйн  харилцааг  хянан шийдвэрлэх хуралд танилцуулж захирамж 

гаргуулсан.   

        
  

      ГЗБГЗЗГ-аас ирүүлсэн 1/199 албан тоотын дагуу  Дархан-Уул аймгийн Дархан, 

Орхон, Хонгор, Шарын гол сумдын нутгийн удирдлагын ордон дээрхи солбицол, Салхит 
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өртөө, Бүрэн толгойн багийн төв дээрхи солбицол, Дархан сумын төвийн цэгийн 

солбицолуудыг №88 тоот албан бичгээр болон тоон хэлбэрээр хүргүүлсэн.  

 
       2021 онд Дархан, Хонгор, Орхон, Шарын гол сумдын гэр хорооллын гудамжны 

хаягийн тэмдэг, гэр хорооллын хашааны хаалганы дугаарын тэмдэг, байшин, барилгын 

дугаарын тэмдэг, гудамж өргөн чөлөөний хаягийн тэмдэг, улсын чанартай авто замын 

дагуух хаягийн тэмдэг, орон нутгийн авто замын дагуух хаягын тэмдэг, Түүх соёлын 

дурсгалт газрын хаягын тэмдэг үйлвэрлэх байршуулах ажлын зардлын тооцоо /233.6 

сая төг /, Дархан-Уул аймгийн нутаг дэвсгэрт газар зүйн нэрийн тодоруулалт хийх 

зардлын тооцоо /10.1 сая төг /,  1,2-р багийн үерийн далангаас эхлэн Хараа гол төмөр 

зам 2-ийн хооронд Эрдэнэт явдаг зам хүртэлх талбайд 1:1000 масштабтай зураглал 

хийх /63.7 сая төг/, Хонгор сум . Зулзагын голд  М:1:1 000 масштабтай  байр зүйн 

зураглал хийх /54.4 сая төг/ зардлыг гарган төсөвт тусгуулах саналыг боловсруулж 

ХОХБТХ-т хүргүүлсэн. 

ОХУ-аас Монгол улсын нутаг дэвсгэрээр дамжин БНХАУ руу татах Хийн хоолойн 

трассын нутаг дэвсгэр дээр газар зохион байгуулалт, газрын кадастр, инженер геологи, 

инженер геодезийн цогц суурь судалгаа, боловсруулалт, өгөгдлийн сан бүрдүүлэлт, 

судалгааны ажлыг хийж байгаа ажлын хэсгийн бүрэлдэхүүнд оролцож ажиллаа. 

Судалгааны хүрээнд  Дархан-Уул аймгийн Хонгор сумын 1-р багийн нутаг дэвсгэрийг 

дайран өнгөрч байгаа хийн хоолойн барилгын ажилд өртөж болзошгүй, трассын 

шугамаас хоёр тийш 500 метр газар нутагт орших газар эзэмшигч, ашиглагч, өмчлөгч 

болон геодезийн цэг тэмдэгт судалгааг хийлээ. 
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ДӨРӨВ. ГАЗРЫН ТӨЛБӨР, ТАТВАР, ҮНЭЛГЭЭНИЙ ЧИГЛЭЛЭЭР 

4.1 Газрын төлбөр, татварын системийг нэвтрүүлж, төлбөрийн 

лавлагаа, тооцоо нийлсэн актыг цахимаар авах ажлыг олон нийтэд хүргэх 

“Газрын төлбөр, татвар тушаах видео заавар”-ыг POWTOON.COM програмыг 

ашиглан бэлтгэж олон нийтэд нээлттэйгээр YOUTUBE-д байгууллагын цахим хуудас, 

фэйсбүүк хуудас болон Дархан ХАМГИЙН ТОМ зарын группт тус тус байршуулж 

сурталчлан ажилласан.  Тайлангийн хугацаанд 330 хүн үзсэн байна. Фэйсбүүк  362 хүн. 

https://www.youtube.com/watch?v=ldVYEO21kIo&t=7s 

“Цахимаар газраа бүртгүүлэх 5 алхам видео заавар” бэлтгэж олон нийтэд 

сурталчилсан. Тайлангийн хугацаанд 451 хүн үзсэн байна. Фэйсбүүк  160 хүн. 
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https://www.youtube.com/watch?v=ldVYEO21kIo&t=7s 

4.2 Газрын төлбөр, татварын ногдуулалтыг Татварын удирдлагын 

нэгдсэн системд илгээх, уг системээс газрын төлбөр, татварын төлөлтийн 

мэдээллийг хүлээн авах ажлыг зохион байгуулах 

2021 онд газрын төлбөрөөр орон нутгийн төсөвт 1500.0 сая төгрөг 

төвлөрүүлэхээр аймгийн Иргэдийн Төлөөлөгчдийн хурлын 2020 оны 12 дугаар сарын 

04-ны өдрийн ээлжит 2/02 дугаар хуралдаан, сумдын Иргэдийн Төлөөлөгчдийн хурлаар 

тус тус баталсан. Санхүү, төрийн сангийн хэлтсийн 2021.01.05-ны өдрийн 7-10/05 албан 

бичгийн дагуу төлбөрийн ногдол, нэхэмжлэл үүсгэн ажиллаа. 

 Ногдол үүсгэх гэрээний тоо, гүйцэтгэл:  

2021 онд 6759 хүчинтэй гэрээнд ногдол үүсгэх төлөвлөгөөтэй ажилласан ба 

2021.12.03-ний өдрийн байдлаар 7261 гэрээнд ногдол үүсгэж, гүйцэтгэл 107.4 хувьтай 

явж байна. 
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 2021 онд ногдол үүсгэх газрын төлбөрийн орлогын төлөвлөгөө, гүйцэтгэл 

2021.12.03-ний өдрийн байдлаар 1.57 тэрбум төгрөгийн газрын төлбөрийн ногдол 

үүсгэн, 16930 нэхэмжлэл үүсгэн Татварын удирдлагын нэгдсэн системд илгээж, 

гүйцэтгэл 104.9 хувьтай байна. 

 

 

 

 

 

 

 

Дархан Орхон Хонгор Шарын гол
Аймгийн 

хэмжээнд

Төлөвлөсөн 4231 591 1681 256 6759

Гүйцэтгэл 4309 607 2096 249 7261

Гүйцэтгэлийн хувь 101.8 102.7 124.7 97.3 107.4
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 2019-2021 оны гэрээ, гэрээний ногдуулалт, төлөлтийн судалгаа:   

           2021.12.01 

 

 2020, 2021 онд үүсгэсэн нэхэмжлэлийн тоо:   

 

2021 онд өмчлөлийн 10762 нэгж талбарт 7.8 сая төгрөгийн ногдол үүсгэсэн 

байна. 

4261
5160

7261

745.2
1296.6 1500.0

1061.2 1237.3 1192.6
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8000

2019 2020 2021

Гэрээний тоо Төлбөрийн ногдуулалт  /сая.төг/ Төлөлт

0

5000

10000

15000

20000

Сумын нэр
Дархан

Орхон
Хонгор

Шарын гол
НИЙТ

2020

9,745 

1,033 
4,698 

638 

16,114 

2021

10,456 

1,308 
4,662 

504 

16,930 

№ Сумын нэр 

2021 
 

2020 

Өмчлөлийн нэгж 
талбар 

Татварын хэмжээ 
/төгрөгөөр/ 

Өмчлөлийн нэгж 
талбар 

Татварын 
хэмжээ 

/төгрөгөөр/ 

1 Дархан 7,087 6,915,101.00 6026 5890935 

2 Орхон 2,028 410,371.00 1960 397423 

3 Хонгор 733 309,393.00 682 289083 

4 Шарын гол 914 187,041.00 912 186631 

НИЙТ 10,762 7,821,906.00 9580 6764072 
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4.3 Төлбөрийн даалгавар үүсгэн тэмдэгтийн хураамж, хураамжийн 

ногдуулалтыг хийж Татварын удирдлагын нэгдсэсн системд илгээх ажлыг 

зохион байгуулах 

Дархан-Уул аймгийн хэмжээнд 2782 иргэн, хуулийн этгээдэд 24.2 сая төгрөгийн 

төлбөрийн даалгавар үүсгэж Татварын удирдлагын нэгдсэн системд илгээсэн байна.  

 

 

 

 

 

 Газрын төлбөрийн ногдлын төлөвлөгөө, гүйцэтгэл, төлөлт: 

 
 

Сумын нэр 
 

Газрын 
төлбөрийн 
ногдуулалт 
/Төгрөгөөр/ 

Төлөлт 
/2021.12.09/ 
/Төгрөгөөр/ 

Төлөгдсөн 
гэрээний 

тоо 

2020 оны 
дутуугаас 

орсон төлөлт 
/төгрөгөөр/ 

1 Дархан 1,020,500,000 1,051,152,663 1,567 100,714,337 

2 Орхон 33,500,000 11,160,107 193 729,153 

3 Хонгор 361,000,000 92,653,836 639 24,808,170 

4 Шарын гол 85,000,000 37,639,527 63 1,708,552 

Аймгийн хэмжээнд 1,500,000,000 1,192,606,133 2,462 127,960,212 

 

4.5 Газрын үнэлгээнд нөлөөлөгч нийгмийн болон инженерийн дэд 

бүтцийн хүчин зүйлсийн мэдээллийг Газрын үнэлгээний системд шинэчлэн 

оруулах 

Газрын үнэлгээний системд 11248 нэгж талбарт гадаргын өндөршил, налуу, усан 

хангамж, сургууль, цэцэрлэг, эмнэлэг хүртэлх зай, нутгийн удирдлага хүртэлх зай, 

худалдааны төв, зах хүртэлх зай, төв хүртэлх зай, худаг хүртэлх зайн хүчин зүйлсийн 

мэдээллийг шинэчилсэн. Төвийн сум буюу Дархан сумын инженерийн дэд бүтэц болох 

бохир, дулаан, цахилгааны 3 хүчин зүйлсийн мэдээллийг шинэчлэн оруулсан.  

  
2021.12.03-ний өдрийн байдлаар 

 
2020 он 

№ Сумын нэр 
Төлбөрийн 

даалгаварын тоо 
Мөнгөн дүн 
/төгрөгөөр/ 

Төлбөрийн 
даалгаварын 

тоо 

1 Дархан 1,439 14,812,200.00 1309 

2 Орхон 269 2,018,000.00 252 

3 Хонгор 1,024 6,982,000.00 702 

4 Шарын гол 50 472,000.00 74 

Аймгийн хэмжээнд 
 

2,782 24,284,200 
 

2337 



ДАРХАН УУЛ АЙМГИЙН                                                                                   
ГАЗРЫН ХАРИЛЦАА, БАРИЛГА, ХОТ БАЙГУУЛАЛТЫН ГАЗАР                         

 

 
2021 ОНЫ ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ТАЙЛАН 

 

18 

 Хот тосгон бусад суурины газрын хүчин зүйлсийн утга: 

 

4.6 Газрын зах зээлийн үнийн мэдээллийг Газрын үнэлгээний системд 

оруулах, дүн шинжилгээ хийх 

Газрын цахим биржээс газрын үнэлгээний системд 826 зах зээлийн үнийн мэдээг 

татан оруулж, хот тосгон бусад суурин газрын 872 нэгж талбарын зах зээлийн үнийн 

мэдээг оруулсан. 

 Зах зээлийн үнийн мэдээ 
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4.7 Газрын зах зээлийн үнийн мэдээллийг Газрын үнэлгээний системд 

оруулах, дүн шинжилгээ хийх 

Газрын үнэлгээний системээр хот, тосгон, бусад суурин, хөдөө аж ахуй, ойн сан, 

усны сан бүхий газрын чанарын болон эдийн засгийн үнэлгээг хийх 

 Усан сан бүхий газрын хүчин зүйлсийн утга:  

 29 усан сангийн эдийн засгийн үнэлгээ хийсэн байна. 

 

 Ойн сан бүхий газрын хүчин зүйлсийн утга: 

 Ойн сангийн 4 мужийн хүчин зүйлсийн утгыг уншуулж, тооцоолсон. 
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 ХАА-н газрын хүчин зүйлсийн утга:  

 Хөдөө аж ахуйн 3 бүс /газар тариалан, ойт хээрийн, хуурай хээрийн/-ийн хүчин 

зүйлсийн утгыг уншуулж, тооцоолсон. 

 

4.8 Хот, тосгон, бусад суурины газрын суурь үнэлгээ, суурь үнэлгээний 

зэрэглэлийг тогтооход санал өгөх 

Монгол Улсын Засгийн газрын 2018 оны 182-р тогтоолын 3, 4, 6-р хавсралтыг 

шинэчлэх, хот тосгон бусад суурины газрын үнэлгээний бүс, 1 га газрын суурь үнийг 

шинэчлэн тогтоох төсөлд 2021.07.20-ний өдрийн №422 албан тоотоор саналыг 

хүргүүлсэн. Газрын үнэлгээний бүсийн зураглалыг шинэчлэн, үнэлгээний 10 бүстэй 

болгон зурж ГЗБГЗЗГ-т хүргүүлсэн.  

4.9 Газрын биржийн цахим системээр газар өмчлөх, эзэмших, ашиглах 

эрхийн дуудлага худалдаа, газар эзэмших, ашиглах эрхийн төсөл сонгон 

шалгаруулалт зохион байгуулах зохион байгуулах 

Аймгийн хэмжээнд Иргэдийн Төлөөлөгчдийн хурлаас баталсан тухайн жилийн 

газар зохион байгуулалтын төлөвлөгөө болон нэмэлт өөрчлөлтөөр 56 нэгж талбарт 

газрын дуудлага худалдаа зохион байгуулах төлөвлөгөөтэй ажилласан. Газрын 

биржийн цахим системд 29 нэгж талбарын мэдээлэл оруулж, нийт 7 удаа газрын 
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дуудлага худалдаа зохион байгуулж, 12 нэгж талбарт 513.7 сая төгрөгийг орон нутгийн 

төсөвт төвлөрүүлэхээс 467.9 сая төгрөгийг бүрэн төвлөрүүлсэн. 

 

 Дуудлага худалдааны төлөвлөгөө, хэрэгжилт 

№ Сумын нэр 
Төлөвлөсөн 
нэгж талбар 

Олгосон 
нэгж 

талбар 

Төлөвлөсөн 
Талбайн 

хэмжээ /га/ 

Олгосон    
Талбайн 
хэмжээ 

/га/ 

Дуудлага 
худалдаагаар 
орсон орлого 

1 Дархан 12 5 4.2 1.39 467,938,400 

2 Орхон 10 7 25.9 21.8 45,850,600 

3 Хонгор 15 0 25.9 0.0 
 

4 Шарын гол 19 0 0.1 0.0 
 

Нийт 56 12 56.0 23.2 513,789,000 

 

 Төсөл сонгон шалгаруулалтын төлөвлөгөө, хэрэгжилт 

№ 
Сумын 

нэр 
Төлөвлөсөн 
нэгж талбар 

Олгосон 
нэгж 

талбар 

Төлөв 
лөсөн 

Талбайн 
хэмжээ 

/га/ 

Олгосон    
Талбайн 
хэмжээ 

/га/ 

ТСШ зохион 
байгуулсан 

захирамжийн огноо 

ТСШ зохион 
байгуулсан 

өдөр 

1 Дархан 

16 4 108.2 1.79 

АЗД 2021.05.20 А/159 
2 нэгж талбар,               
СЗД 2021.06.30 А/67 
7 нэгж талбар 

2021.07.29, 
2021.10.07 

11 нэгж талбарт төсөл сонгон шалгаруулалт 
зохион байгулагдахаар хүлээгдэж байна 

СЗД 2021.10.22 А/132 
4 нэгж талбар, 
АЗД 2021.10.22 А/293 
7 нэгж талбар, 

2021.12.29-нд 
болохоор 
хүлээгдэж 

байна 

Нийт 16 4 108.2 1.79 - - 
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 Дархан суманд 12 нэгж талбарт цахимаар дуудлага худалдаа зохион байгуулсан. 

7 нэгж талбарт дуудлага худалдаа хүчингүй болж, 5 нэгж талбарт 467.9 сая төгрөгийг 

орон нутгийн төсөвт төвлөрүүлсэн.  

№ 

Газар эзэмших 
эрх авсан 

иргэн, ААНБ-
ын нэр 

Газрын 
хэмжээ 
/м.кв/ 

Зориулалт Газрын байршил 
Оролц
огчды
н тоо 

Дуудлага 
худалдааны 
анхдагч үнэ 

Худалдан 
авсан үнэ                  
/ Мянган 
төгрөг / 

1 
Х.Мөнхбумбар     
2021/7014 

1000 Үйлчилгээ 

9-р баг, 31-р 
хороолол, 
Барилгачдын өргөн 
чөлөө 4809 тоот 

3 25200.00 37200.00 

2 
Л.Даваабаатар      
2021/7015 

1000 Үйлчилгээ 

12-р баг, 31-р 
хороолол, 
Барилгачдын өргөн 
чөлөө 5501 тоот 

2 25200.00 47200.00 

3 О.Даваасүрэн 9334 
Үйлдвэр 

лэл 
13-р баг, Үйлдвэрчний 
1-р гудамж 144 тоот 

2 257618.40 277618.40 

4 
Ти эм ойл ХХК      
2021/7905 

1643 Үйлчилгээ 

8-р баг, 17-р 
хороолол, 
Барилгачдын өргөн 
чөлөө 1-144 тоот 

3 65720.00 70720.00 

5 
Г.Сарантуяа         
2021/7906 

1000 Үйлчилгээ 

 
12-р баг, 31-р 
хороолол, 
Барилгачдын өргөн 
чөлөө 5700 тоот 

2 25200.0 35200.0 

  
 

13977 
   

398,938.40 467,938.40 

Дархан суманд дуудлага худалдаа зохион байгуулсан аймаг, сумын Засаг даргын 

захирамжийн огноо, зохион байгуулсан өдөр: 

№ 

Дуудлага худалдаа 
зохион байгуулсан 
аймаг, сумын засаг 

даргын захирамжийн 
дугаар 

Газрын 
хэмжээ 
/м.кв/ 

Зориулалт ДХ-ны өдөр Ялагчийн нэр 
Мөнгөн дүн 

/мян.төг/ 

1 АЗД 2021.01.20 01-А/19 
  

2021.02.25 

Оролцогчгүй тул 
дуудлага 
худалдаа 
хүчингүй болсон 

- 

2 
АЗД 2021.03.29 01-А/105 

1000 Үйлчилгээ 
2021.04.14 

Х.Мөнхбумбар 37,200.00 

3 1000 Үйлчилгээ Л.Даваабаатар 47,200.00 

4 АЗД 2021.05.05 01-А/140 
  

2021.05.19 Оролцогчгүй - 

5 АЗД 2021.05.20 01-А/157 9334 Үйлдвэрлэл 2021.06.24 О.Даваасүрэн 277,618.40 

6 СЗД 2021.06.30 А/68 
  

2021.08.30 

Оролцогчгүй тул 
дуудлага 
худалдаа 
хүчингүй болсон 

- 

7 АЗД 2021.07.06 01-А/196 1643 Үйлчилгээ 2021.07.30 Ти эм ойл ХХК 70,720.00 

8 АЗД 2021.10.22 01-А/292 1000 Үйлчилгээ 2021.11.12 Г.Сарантуяа 35,200.00 

  
13977 

   
467,938.40 
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 Орхон сум 2021.12.10-ны өдөр 9 нэгж талбарт цахимаар дуудлага худалдаа 

зохион байгуулсан. 2 нэгж талбарт дуудлага худалдаа хүчингүй болж, 7 нэгж талбарт 

45.8 сая төгрөгийн орлого төвлөрүүлэхээр дуудлага худалдааны ялагчтай байгуулах 

гэрээ байгуулан ажиллаж байна.  

№ 

Газар 
эзэмших 

эрх авсан 
иргэн, 

ААНБ-ын 
нэр 

Газрын 
хэмжээ 
/м.кв/ 

Зориулалт 
Газрын 

байршил 

Орол
цогч
ийн 
тоо 

Дуудлага 
худалдаан
ы анхдагч 

үнэ 
/төгрөг/ 

Худалдан 
авсан үнэ                  

/төгрөг/ 
Тайлбар 

1 
Лхагвасүрэн 
2021/8506 

2001 
Өвөлжөө, 
хаваржаа 

Орхон 2-р 
баг, 96-р 
зөрлөг 

5 1,200,600 3,000,600 Ялагч 

2 
Эмиралд 
рөүз ХХК 
2021/8507 

313 Худаг 
Орхон 2-р 
баг, 
Ноёнхонгор 

2 187,800 - 

Нэг оролцогч 
үнийн санал 
ирүүлсэн, 
өрсөлдөгч үнийн 
санал 
ирүүлээгүй тул 
ДХ хүчингүй 
болсон 

3 
Мөнхзул 

2021/8508 
6500 Хүлэмж 

Орхон 1-р 
баг, 
Хүрээлэн 

2 3,900,000 4,500,000 Ялагч 

4 
Урангэрэл 
2021/8509 

10000 Үйлчилгээ 
Орхон 2-р 
баг 
Ноёнхонгор 

3 10,000,000 18,000,000 Ялагч 

5 
Барсболд 
2021/8510 

50000 Тариалан 
Орхон 2-р 
баг, Хар 
эрэг 

7 400,000 5,100,000 Ялагч 

6 
Барсболд 
2021/8511 

50000 Тариалан 
Орхон 2-р 
баг, Хар 
эрэг 

8 400,000 7,200,000 Ялагч 

7 
Лхагвасүрэн 
2021/8512 

50000 Тариалан 
Орхон 2-р 
баг, Хар 
эрэг 

7 400,000 4,050,000 Ялагч 

8 
Лхагвасүрэн 
2021/8513 

50000 Тариалан 
Орхон 2-р 
баг, Хар 
эрэг 

6 400,000 4,000,000 Ялагч 

9 
Одонбаатар 
2021/8514 

10001 
Амралтын 

газар 

Орхон 1-р 
баг, Ерөө 
гол 

1 10,001,000 - 

Нэг оролцогчтой, 
үнийн санал 
ирүүлээгүй тул 
ДХ хүчингүй 
болсон. 

  
228815 

   
26,889,400 45,850,600 

 

 

 Хонгор сум 2021.12.17-ний өдөр 10 нэгж талбарт газрын дуудлага худалдааг 

цахим биржээр зохион байгуулахаар ажиллаж байна. 

 Шарын гол сумын хувьд аймгийн Засаг даргын 2021.01.15-ны өдрийн 1-10/41 

тоот албан бичгээр ОХУ-аас БНХАУ руу байгалийн хий нийлүүлэх хоолой байгуулах 
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төсөл хэрэгжүүлэхээр хийн хоолойн шугамын трассыг урьдчилсан байдлаар тогтооход 

шаардлагатай мэдээллийг Засгийн газар нэгтгэн авч, судалгаа хийж байгаатай 

холбогдуулан 2021.01.15-ний өдрөөс эхлэн хийн хоолойн шугамын трассыг эцэслэн 

тогтоох хүртэл газар олголтын үйл ажиллагааг зохион байгуулахгүй байх үүрэг 

чиглэлийн дагуу дуудлага худалдааг зохион байгуулаагүй байна. 

2021 онд газрын дуудлага худалдааны орлогын нэгдсэн данстай /Төрийн сан 

банкны 100190000967/  болсон бөгөөд газрын дуудлага худалдааны орлогоос 200.0 сая 

төгрөгийг орон нутгийн төсөвт төвлөрүүлэх төлөвлөгөөтэй ажилласан.  

2021.12.10-ний өдрийн байдлаар 467.9 сая төгрөгийг орон нутгийн төсөвт бүрэн 

төвлөрүүлж, төлөвлөгөөгөө 233.9 хувиар давуулан биелүүлсэн байна. Дуудлага 

худалдааны анхны үнээс 276.4 сая төгрөг оруулж нийт 790.1 сая төгрөгийг дуудлага 

худалдааны дансанд оруулсан байна. 

 2020-2021 онд дуудлага худалдааны орлого болон дуудлага худалдааны анхны 

үнээс олсон орлогын хэмжээ: 

   
2020 

 
2021 

Дуудлага худалдааны орлого 120.8 513.7 

Дуудлага худалдааны анхны үнэ 18.2 276.4 

Нийт 139.0 790.1 

 

Газрын Газрын дуудлага худалдаа, төсөл сонгон шалгаруултын талаарх 

дэлгэрэнгүй мэдээллийг орон нутгийн мэдээллийн хэрэгслээр 3 удаа хүргэсэн байна.  

 Ди Би Эс, Ар Жи Би телевизд 2021.02.02 

 Ди Би Эс телевизд 2021.06.18  

 Ди Би Эс телевизд 2021.11.10-ны өдөр тус тус хүргэсэн.  
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4.10 Газрын биржийн цахим програм хангамжаар дамжуулан газар, үл 

хөдлөх хөрөнгийн зах зээлийн үнийн мэдээ цуглуулах, олон нийтэд үйлчлэх 

Газрын биржийн цахим системээр аймгийн хэмжээнд 1703 үнийн мэдээ 

цуглуулсан байна.  

№   Сумын нэр   Үнийн мэдээ /2021 он/ 2020 он 

     1   Дархан                      1,460  96 

     2   Орхон                        157  47 

     3   Хонгор                          37  18 

     4   Шарын гол                          49  24 

 НИЙТ                      1,703  185 

Газрын зах зээлийн үнийн мэдээ, аймгуудаар 

Аймаг, 
нийслэлээр 

Нийт 
үнийн 
мэдээ 

Дуудлага 
худалдаагаар 
худалдсан үнэ 

Дуудлага 
худалдаагаар 
худалдсан үнэ 

/Үл хөдлөх 
хөрөнгөгүй 

газар/ 

Дуудлага 
худалдаагаар 
худалдсан үнэ 

/Үл хөдлөх 
хөрөнгө бүхий 

газар/ 

Худалдагдсан 
үнэ 

Худалдагдсан 
үнэ /Үл хөдлөх 

хөрөнгөгүй 
газар/ 

Улаанбаатар 8440 0 0 0 4306 3844 

Архангай 127 10 10 0 116 95 

Баян-Өлгий 1419 1 1 0 1408 1323 

Баянхонгор 800 12 12 0 782 672 

Булган 626 0 0 0 598 527 

Говь-Алтай 70 3 3 0 44 32 

Говьсүмбэр 359 1 1 0 357 357 

Дархан Уул 1703 0 0 0 1700 1544 

Дорноговь 212 18 18 0 173 152 

Дорнод 401 21 21 0 380 380 

Дундговь 232 5 5 0 190 154 

Завхан 393 5 5 0 387 308 

Орхон 1169 2 2 0 1164 1005 

Өвөрхангай 1419 6 6 0 1390 1303 

Өмнөговь 217 0 0 0 217 213 

Сэлэнгэ 561 2 2 0 555 547 

Сүхбаатар 307 18 18 0 283 248 

Төв 1304 12 12 0 1004 990 

Увс 391 0 0 0 357 338 

Ховд 70 1 1 0 68 64 

Хэнтий 254 15 15 0 216 207 

Хөвсгөл 181 0 0 0 179 158 
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ГЗБГЗЗГ-аас хийсэн хяналт шинжилгээ, үнэлгээний багийн шалгалтын ажлын 

хэсэгт газрын суурь үнэ, төлбөрийн хэмжээг тогтоох, газрын төлбөрийн тайлангийн 

тухай саналыг 2021.09.23-ний өдрийн 531 тоот албан бичгээр хүргүүлсэн. 

 

 

 

Дархан-Уул аймгийн Санхүүгийн хяналт, аудитын албаны улсын ахлах 

байцаагчийн 2021.06.16-ний өдрийн 23-01-21/21, 23-01-21/22, 23-01-21/20 тоот, 2021 

оны 2021.07.26-ний өдрийн 23-01-21/39, 23-01-21/40, 23-05-21/41 тоот актуудын ажлын 

тайланг 2021.10.25-ний өдөр хүргүүлсэн. Үүнд: 

1. Тухайн сумын газрын даамлуудтай 2021.09.02-2021.09.10-ний өдрүүдэд тамгын 

газарт нь очиж ажилласан бөгөөд газрын төлбөрийн нөхөн ногдуулалтыг цахим 

системд оруулж, нэхэмжлэлийг шинэчлэн үүсгэсэн. Мөн тухайн жилийн газрын 

төлбөрийн тайланд тусгагдаагүй үлдсэн төлбөрийн дүнг өмнөх оны дутуу дүн дээр биш 

хүчингүй болгох дүн дээр тусгаж тайлагнаж байхыг зөвлөлөө.  Учир нь санхүүгийн 

хяналтын шалгалтын явцад энэ асуудал ихээр гарсан тул алдаа дутагдлаа цаашид 

гаргахгүй байх талаар зөвлөмж өгч ажиллалаа.  

2. Захиргааны шийдвэрийн талаарх мэдэгдэх хуудсыг актын хамт 2021.06.25-ний 

өдөр 9 аж ахуйн нэгж байгууллагад гардуулж өгсөн. Мөн газар эзэмших эрхийн 

гэрчилгээний хугацаа дууссан, газрын цахим системд шинэчилсэн бүртгэлд 

хамрагдаагүй зэрэг шалтгаанаар газрын төлбөрийн ногдол орох боломжгүй иргэн, аж 

ахуйн нэгж байгууллагад албан бичгээр мэдэгдэхээр ажиллаж байна. 
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3. Дархан суманд газрын төлбөр төлүүлэх 37868.1 мянган төгрөг төлүүлэхээс 

17185.0 мянган төгрөг, Шарын гол сум 3667.7 мянган төгрөг төлүүлэхээс 457.5 мянган 

төгрөг, Хонгор сум 77232.6 мянган төгрөг төлүүлэхээс 32125.8 мянган төгрөг, Орхон сум 

11997.2 мянган төгрөг төлүүлэхээс 3733.7 мянган төгрөг тус тус төлж барагдуулсан 

байна. Аймгийн  хэмжээнд 49502.6 мянган төгрөгийг төлж барагдуулсан байна. 

 

ТАВ. ГАЗРЫН ТӨЛӨВ БАЙДАЛ, ЧАНАРЫН ХЯНАН БАТАЛГААНЫ ЧИГЛЭЛЭЭР 

 

5.1  Газрын төлөв байдал, чанарын хянан баталгаа 

 

Газрын төлөв байдал, чанарын хянан баталгааны мониторингийн цахим 

системээр Эхлэх цэг хангай ХХК, Гранд Амур ХХК, Үзмон ХХК, Дээшлэх говь, Салайм 

ХХК, Геоботаник ХХК, Глобус ХХК, Эко хайрхан ХХК, Инженер геодези ХХК, эдгээр 10 

мэргэжлийн байгууллагын 219 тайланг цахимаар ирүүлсныг шалгаж, 195 иргэн хуулийн 

этгээдийн тайланг баталгаажуулж, үлдсэн 24 иргэн, хуулийн этгээдийн тайланг 

засуулахаар буцааж зөвлөмж, тайлбарыг цахим системээр дэлгэрэнгүй өгч ажилласан.  

Мөн цахим системээр захиалгат хянан баталгааны мэдэгдэх хуудсыг 245 иргэн, 

хуулийн этгээдэд хэвлэж өгсөн. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Баталгаажуулсан тайлангийн харагдах байдал 

5.2  Бэлчээрийн газрын өөрчлөлтийг фото мониторингийн аргаар үнэлэх 

Бэлчээрийн газрын өөрчлөлтийг фото мониторингийн аргаар үнэлэх ажлыг  8 

сарын эхний 10 хоногт аймгийн хэмжээнд зохион байгуулж, нийт 29 цэгээс 27 цэгт 
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фотомониторинг хийж /Орхон суманд үер ус ихэссэнтэй холбоотойгоор 2-р багийн 

Загасан суудал, 1-р багийн Битүүгийн тохой гэсэн 2 цэг үерийн усанд орсон байсан тул 

хээрийн судалгаа хийх боломжгүй байсан/ цэгүүдийн мэдээллийг бүрэн оруулж, саарал 

цэггүй болгосон. Мөн бэлчээрийн газрын өөрчлөлтийг фото мониторингийн аргаар 

үнэлэх ажлын тайланг нэгтгэн  ГЗБГЗЗГ-ын Суурь судалгаа, мониторингийн хэлтсийн 

мэргэжилтэн Д.Мөнхцэцэгт munkhtsetseg.do@gazar.gov.mn цахим шуудангаар 

хугацаанд нь хүргүүлсэн. 

 

 

Шарын гол суманд бэлчээрийн фотомониторинг хийж байгаа нь 

 

 

  5.3 Газар хамгаалах, нөхөн сэргээх чиглэлээр  

  Аймгийн Байгаль орчин, аялал жуулчлалын газрын уул уурхай хариуцсан 

мэргэжилтэн н.Баянмөнх, аймгийн Мэргэжлийн хяналтын газрын геологи, уул уурхай 

хариуцсан мэргэжилтэн н.Учрал нартай хамт Дархан-Уул аймгийн Хонгор суманд 

байрлах шийрийн бригадын орчим хуучин шохойн олборлолтын нөлөөгөөр ухагдаж 

эвдэрсэн эзэн тодорхойгүй 1 га газарт шохойн үйлдвэрлэл явуулж буй 3 хуулийн 

этгээдэд дүйцүүлэн хамгаалалтаар уг газрыг зааж өгч техникийн нөхөн сэргээлтийг 

хийлгүүлж 2021.11.09-ны өдөр очиж шалгаж, хэмжилт хийж, фото зургаар 

баримтжуулсан. 

Мөн 2021.11.10-ны өдөр Дархан сумын Малчин багийн нутаг дэвсгэрт хуучин 

ухагдаж эвдэрсэн эзэн тодорхойгүй газарт Ганхүдэр ХХК зам засахаар газрын хэмжээ 

томруулж нэмэж ухсан, Дархан Азза ХХК-ний хийж буй Дархан сумын 10, 11, 12 дугаар 

багийн 31-р хорооллыг 6, 7 дугаар багийн гэр хороололтой холбох замыг тавьж байхад 

хуучин ухагдаж эвдэрсэн газрыг томруулж нэмэж ухаж эвдсэн тус тус газар дээр очиж 
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хэмжилт хийж, фото зургаар баримтжуулан авч хохирлыг арилгуулахаар Экологийн 

цагдаагийн газарт аймгийн Мэргэжлийн хяналтын улсын байцаагчийн дүгнэлтийг 

холбогдох материалын хамт хүргүүлсэн. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ухагдаж эвдэрсэн газрын байршлын зураг 
 

 

5.4 Аймгийн хэмжээнд атаршиж орхигдсон тариалан болон атаршсан 

газрын судалгаа: 

Засгийн газрын 2019 оны 476 дугаар тогтоолоор батлагдсан Атар-4 

тариалангийн тогтвортой хөгжлийн аяныг зардантай холбогдуулан аймгийн хэмжээнд 

атаршиж орхигдсон, ашиглалтгүй болсон тариалангийн талбайг эдийн засгийн эргэлтэд 

оруулах нөхцөл боломжийг бүрдүүлэх зорилгоор ГЗБГЗЗГ-аас 2020.02.26-ны өдрийн 

дотор судалгаа авахаар ирүүлсны дагуу Дархан-Уул аймгийн тариалангийн болон 

атаршсан газрын газрын төлөв байдал чанарын төлөвлөгөөт хянан баталгааны ажлын 

үр дүнг ашиглан судалгааг аймгийн Хүнс, хөдөө аж ахуйн газрын тариалангийн асуудал 

хариуцсан мэргэжилтэн н.Нэмэхбаттай хамтран судалгааг гаргаж, Аймгийн хэмжээнд 

атаршиж орхигдсон тариалан болон атаршсан газрын 8 нэгж талбарын судалгааг 

гаргаж ГЗБГЗЗГ-ын Суурь судалгаа, мониторингийн хэлтсийн мэргэжилтэн 

Д.Мөнхцэцэгт munkhtsetseg.do@gazar.gov.mn цахим шуудангаар 2021.03.02-ны өдөр 

хүргүүлсэн. 
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Зураг-4. Атаршиж орхигдсон тариалан болон атаршсан газрын судалгаа. 

Мөн 2021 онд газрын төлөв байдал, чанарын хянан баталгаа мониторингийн 

сүлжээний үйл ажиллагаанд зайнаас тандан судлалын аргыг нэвтрүүлэх зорилгоор 

“Газрын мониторингийн судалгаа хийж, газрын мониторингийн аргачлал боловсруулах” 

зөвлөх үйлчилгээний хүрээнд зөвлөх багийн ажилд шаардлагатай судалгааны маягтын 

дагуу судалгааг аймгийн Хүнс, хөдөө аж ахуйн газар, аймгийн Мал эмнэлгийн газартай 

хамтран гаргаж munkhtstsg.do@gmail.com хаягаар 2021.09.07-ны өдөр хүргүүлсэн. Уг 

явуулсан судалгааг доор үзүүлэв. 

1. Малын тоо 

Малын 

төрөл 
Үзүүлэлт 2016 он 2017 он 2018 он 2019 он 2020 он 

Тэмээ 

Нийт малын тоо 95 38 55 60 71 

үүнээс 

Хээлтэгч 43 16 20 24 26 

Хээлтүүлэгч 1 1 1 3 2 

5 –аас 

дээш наст 

эр 11 10 10 3 8 

эм 37 16 20 24 16 

4 наст 
эр 3 0 0 0 4 

эм 6 0 0 0 10 

3 наст 
эр 2 0 2 1 0 

эм 3 0 1 0 4 

2 наст 
эр 2 0 2 3 0 

эм 0 0 3 3 0 

1 наст 
эр 9 3 4 6 7 

эм 6 4 3 5 4 

Бойжуулсан төл 15 4 9 12 13 

mailto:munkhtstsg.do@gmail.com
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Хүнсэнд хэрэглэсэн 1 1 0 1 0 

Зах зээлд нийлүүлсэн 17 0 3 19 25 

Том малын зүй бус хорогдол 5 4 0 2 0 

Адуу 

Нийт малын тоо 16949 16996 17664 19326 20267 

үүнээс 

Хээлтэгч 5536 5926 6076 6747 6949 

Хээлтүүлэгч 605 645 663 709 743 

5-аас дээш 

наст 

эр 0 0 0 0 0 

эм 0 0 0 0 0 

4 наст 
эр 3129 3336 3161 3157 3044 

эм 4647 4985 4999 5717 5915 

3 наст 
эр 742 792 843 888 880 

эм 889 941 1077 1030 1034 

2 наст 

 

эр 586 584 699 682 796 

эм 683 665 759 696 769 

1 наст 

 

эр 1060 1004 949 1233 1174 

эм 1113 1115 1041 1270 1352 

Бойжуулсан төл  3495 2939 3473 3944 3571 

Хүнсэнд хэрэглэсэн 481 571 584 637 656 

Зах зээлд нийлүүлсэн 869 1917 2228 3429 3830 

Том малын зүй бус хорогдол 89 595 146 106 98 

Үхэр 

Нийт малын тоо 49003 50291 44259 47357 48598 

үүнээс 

Хээлтэгч 21796 22017 19724 20918 20600 

Хээлтүүлэгч 489 418 400 403 431 

5-аас дээш 

наст 

эр 0 0 0 0 0 

эм 0 0 0 0 0 

4 наст 
эр 0 0 0 0 0 

эм 0 0 0 0 0 

3 наст 
эр 1528 792 1273 997 865 

эм 17924 9441 16052 17423 17137 

2 наст 

 

эр 1823 2039 1757 1823 1442 

эм 3872 3825 3672 3495 3463 

1 наст 

 

эр 4270 3921 3952 3699 4258 

эм 5111 4734 4969 4618 5262 

Бойжуулсан төл  13983 15228 12184 14890 15740 

Хүнсэнд хэрэглэсэн  3438 3722 3483 3357 3334 

Зах зээлд нийлүүлсэн   6327 8664 10507 10871 11666 

Том малын зүй бус хорогдол 825 9712 1403 336 1355 

Хонь 

Нийт малын тоо 162178 150838 147063 162304 161798 

үүнээс 

Хээлтэгч 81307 78056 74754 80986 81961 

Хээлтүүлэгч 882 667 779 859 799 

5-аас дээш 

наст 

эр 0 0 0 0 0 

эм 0 0 0 0 0 
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4 наст 
эр 0 0 0 0 0 

эм 0 0 0 0 0 

3 наст 
эр 0 0 0 0 0 

эм 0 0 0 0 0 

2 наст 
эр 12726 14638 13594 12608 10770 

эм 67925 64353 61595 67775 69532 

1 наст 
эр 11125 10930 9361 10093 10380 

эм 13382 13703 13159 13211 12429 

Бойжуулсан төл 56138 46547 48575 57758 57888 

Хүнсэнд хэрэглэсэн  10650 12376 10707 10688 12953 

Зах зээлд нийлүүлсэн  18960 36486 36275 43336 51600 

Том малын зүй бус хорогдол 825 9712 1403 336 1355 

Ямаа 

Нийт малын тоо 95938 92776 96973 118306 129839 

үүнээс 

Хээлтэгч 46742 46973 48445 56628 62544 

Хээлтүүлэгч 465 423 455 553 629 

5-аас дээш 

наст 

эр 0 0 0 0 0 

эм 0 0 0 0 0 

4 наст 
эр 0 0 0 0 0 

эм 0 0 0 0 0 

3 наст 
эр 0 0 0 0 0 

эм 0 0 0 0 0 

2 наст 

эр 10542 13671 13129 14986 16779 

эм 39018 38469 39547 47090 51826 

1 наст 

  

эр 6970 7283 6843 7210 9692 

эм 7724 8504 8898 9538 10718 

Бойжуулсан төл  31219 24426 28101 38929 40195 

Хүнсэнд хэрэглэсэн  6873 7865 6645 6735 8080 

Зах зээлд нийлүүлсэн  10678 16786 18124 23794 29430 

Том малын зүй бус 

хорогдол  358 6390 918 267 544 

2. Үүлдрийн төрөл 

Малын төрөл 
2020 он 

Цэвэр үүлдэр Сайжруулсан Эрлийз үүлдэр 

Үхэр 

Мах 12579 3334 2182 

Мах-сүү 1329 789 82 

Сүү 513 32 90 

Хонь 
Ноос 191  

 Мах 54009 10000 6043 

Ямаа 
Сүү 0 0 0 

Ноолуур 41942 7754 3037 
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3.Түүхий эд боловсруулах цэг 

3.1. Мал 

нядалгааны цэг 

 
Хэмжих нэгж 

Өдрийн 

хүчин 

чадал 

Жилд 

ажилладаг сар, 

өдөр 

Ажилладаг 

хүний тоо 

Бод Толгой 39 5-12 95 

Бог Толгой 408.9 5-12 

 Тогмол ажлын 

байр Хүн 

  

95 

Түр ажлын байр Хүн 

  

10 

      

3.2. Мах, дайвар 

бүтээгдэхүүн 

боловсруулах цэг 

 
Хэмжих нэгж 

Өдрийн 

хүчин 

чадал 

Жилд 

ажилладаг сар, 

өдөр 

Ажилладаг 

хүний тоо 

Мах тн 25 12 234 

Дайвар 

бүтээгдэхүүн 
тн 1 12 20 

Тогмол ажлын 

байр 
хүн 

  
254 

Түражлын байр хүн 
  

25 

      

3.3. Арьс, шир 

боловсруулах цэг 

 
Хэмжих нэгж 

Өдрийн 

хүчин 

чадал 

Жилд 

ажилладаг сар, 

өдөр 

Ажилладаг 

хүний тоо 

Бодын ширхэг 1500 12 
 

Богийн ширхэг 5500 12 
 

Тогмол ажлын 

байр 
Хүн 

  
410 

Түр ажлын байр Хүн 
   

4.Аж ахуй, хоршоо, мал эмнэлэг, түүхий эд, мах, сүүний худалдааны төв 

4.1 

Аж ахуйн төрөл 
2020 он 

Фермийн тоо Бүх ферм дэх нийт ажлын байр 

Үхэр 

Мах 4 - 

Мах-сүү 56 - 

Сүү 11 - 

Хонь 
Ноос 5 - 

Мах - - 

Ямаа 
Сүү - - 

Ноолуур - - 
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4.2 

Хоршооны 

төрөл 

2020 он 

МАА-н 

Хоршоодын тоо 

Бүх хоршоодын нийт 

гишүүдийн тоо 

Бүх хоршоод дах 

Нийт ажлын байр 

МАА, түүхий 

эд бэлтгэл 21 189 35 

 

4.3 
Мал эмнэлгийн 

цэг 

   Нэгж  2020 он 

Нийт нэгжийн тоо   10 

Үйлчилгээ үзүүлдэг 

малын тоо 

  

Бод 68936 

Бог 291637 

Нэг малд ногдох зардал, 

төг 

  

Бод 300-350 төгрөг 

Бог 200-250төгрөг 

Малчин өрхийн тоо   1323 

 

4.4 

Түүхий эд худалдан 

авах цэг (ченж 

ороод) 

2020он 

Нийт цэгийн тоо     

Үүнээс 

Махны 92 

Арьс, ширний 9 

Ноос, ноолуурын 9 

 

4.5 

Мах, сүүний худалдааны 

төв 

 

Нийт цэгийн тоо 

үүнээс 

 

Зах 2 

Томоохон сүлжээ дэлгүүр 3 

Бусад 8 

5. Агуулах, зоорь 

Махны зоорь 

  Хэмжих нэгж 2020 он 

Зоорийн тоо ш 6 

Нийт хүчин чадал тн 4540 

Ашиглалтын түвшин хувь 100 

Ажилладаг сар сар 12 

6.Малын өвчлөл 

Өвчний төрөл 

Сүүлийн 5-н жилд гарсан эсэх 

(Тийм бол “+”, Үгүй бол “-“) 

Адуу Үхэр Тэмээ Хонь Ямаа 

Гоц халдварт - - - - - 

Халдварт - + - + - 
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7. Өвс тэжээл 

 

Өвс, тэжээлий нэр 
Хэжих нэгж 

Бэлтгэсэн хэмжээ 

2016 он 2017 он 2018 он 2019 он 2020 он 

Байгалийн хадлан тн 61640 48624 46880 23800 52350 

Таримал тэжээл тн 306 800 3572.9 698 1488 

 

Худаг, уст цэг 

2020 он 

Нийт 
Үүнээс инженерийн 

хийцтэй 

Бэлчээрийн уст цэгийн тоо 1295 113 

Үүнээс Өвөл-Хаврынх - - 

Хүчин чадал, өдөрт услах малын 

тоо 

  

Бод - - 

Бог - - 

 

5.5 Сэдэвчилсэн зураг: 

Дархан-Уул аймгийн хэмжээнд 2016 онд аймгийн ИХТХ-аар батлагдсан аймгийн 

ГЗБЕТөлөвлөгөөнд тусгагдсан аймгийн эрчимжсэн мал ахуй хөгжүүлэх бүсийн зургийг 

аймгийн болон Хонгор, Орхон сумын хэмжээнд, мөн аймгийн тариалангийн газрын 

хамгаалалтын зурвасын зургийг хийж аймгийн Хүнс, хөдөө аж ахуйн газрын хэлтсийн 

дарга н.Оюунтөгс, мэргэжилтэн н.Нэмэхбат нарт А3 хэмжээтэй хэвлэсэн зураг  болон 

тоон файлаар өгсөн.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Хэвлэсэн зургийн харагдах байдал 
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Дархан сумын багийн хилийн зурагт Дархан сумын инженерийн шугам сүлжээг 

оруулж А3 форматаар баг тус бүрээр хэвлэж, мөн *.jpg форматаар Дархан сумын 

тамгын газрын дарга н.Батзулд эбелээр хүргүүлсэн. 

 

 

 

 

 

 

Зураг-21. Багийн хилийн зураг 

Аймгийн Онцгой байдлын газарт Дархан-Уул аймгийн Шарын гол сумын нутаг 

дэсгэрийн зургийг 1,5м:1,5 м харьцаатай эхийг бэлдэж файлаар өгсөн. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Шарын гол сумын зураг 

 

Аймгийн Захирагчийн албаны захиалгаар Дархан суманд шинээр хийгдэх ногоон 

байгууламжийн зургийг эхийг мэргэжилтэн С.Дарханбаатартай хамтран бэлдэж А3 

хэмжээтэй хэвлэж, мөн тоон файлаар мэргэжилтэн н.Нэргүйд өгсөн. 

 

 



ДАРХАН УУЛ АЙМГИЙН                                                                                   
ГАЗРЫН ХАРИЛЦАА, БАРИЛГА, ХОТ БАЙГУУЛАЛТЫН ГАЗАР                         

 

 
2021 ОНЫ ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ТАЙЛАН 

 

37 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Ногоон байгууламжийн зураг 

 “Ногоон Дархан хот” төслийн хүрээнд хийгдэхээр төлөвлөж буй ногоон 

байгууламж байгуулах байршлын зураг, Дархан сумын ногоон байгууламжтай болон 

ногоон байгууламжийг шинээр байгуулах, нөхөн сэргээхээр төлөвлөж буй аж ахуйн 

нэгж байгууллагын газрын байршлын зураг, СӨХ-ны болон нийтийн эзэмшлийн зам 

талбайд ногоон байгууламж байгуулах газрын байршлын зураг, хэсэгчилсэн ерөнхий 

төлөвлөгөөний дагуу ногоон байгууламж байгуулах байршлын зургуудыг тус тус бэлдэж 

А3 хэмжээтэй форматаар *.jpg файлаар аймгийн Хөрөнгө оруулалт, хөгжлийн бодлого 

төлөвлөлтийн хэлтсийн мэрэгжилтэн н.Отгончимэдэд өгсөн. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ногоон байгууламийн зураг. 

Дархан сумын мал бэлчээрлэх бүсийн зурийг хийж Дархан сумын ЗДТГ-ын дарга 

Б.Батзулд А3 хэмжээтэй *.jpg форматаар зураг болон тогтоолын төслийн эбелээр 

хүргүүлсэн. Мөн байгууллагын даргад А3 форматаар Дархан сумын мал бэлчээрлэх 

бүсийн зураг болон тогтоолын төслийн хэвлэж өгсөн. 
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Дархан сумын мал бэлчээрлэх бүсийн зураг болон тогтоолын төсөл: 

Дархан сумын Засаг даргын санаачлагаар Дархан сумын ЗДТГ-ын газарт 

2021.11.22-2021.12.06-ны өдрийг дуустал ажлын 10 өдөр байрлан ажиллаж, Дархан 

сумын нутаг дэвгэр, нийтийн эзэмшлийн зам талбайг цэвэрлэгээ хийх эзэнтэй болгох 

ажлын хүрээнд Дархан сумын цэвэрлэгээний зураг болон СӨХ, СӨХ холбоодын одоо 

байгаа тоог багасгах ажлын хүрээнд Дархан сумын цэвэрлэгээний зураг болон СӨХ-ны 

хил зургийг шинэчлэн хийж Дархан сумын Засаг дарга О.Тулгад танилцуулах ажлыг 

зохион байгуулахаар бэлтгэл ханган ажиллаж байна. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дархан сумын цэвэрлэгээний зураг 
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ЗУРГАА. МЭДЭЭЛЭЛ, ТЕХНОЛОГИЙН ЧИГЛЭЛЭЭР 

 

6.1 Иргэдэд өгөх нээлттэй мэдээ, мэдээлэл 

Байгууллагын нээлттэй утас 70376471 утсаар 202 иргэний асуусан асуултанд 

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

Facebook хуудсанд иргэнээс асуусан 109 асуултанд хариулсан. Эдгээр асуултуудын 

дийлэнхийг Дархан суманд шинээр газар өмчилж авч болох эсэх, иргэдэд үйлчилж 

байгаа эсэх, ГХЭЗХШХурал болсон эсэх, газар эзэмших, өмчлөх эрхтэй холбоотой 

аймгийн болон сумын засаг даргын захирамж гарсан эсэх, газар өмчлөх, эзэмших эрх 

шилжүүлэхэд бүрдүүлэх материал, газрын төлбөр хэрхэн төлөх, Газрын цахим систем 

Egazar системийг хэрхэн ашиглах, тоон гарын үсгийг хаанаас, хэрхэн авах талаарх 

асуултууд эзэлж байна. 

      
 Хөл хорионы үед иргэдэд үйлчлэхээр болсонтой холбогдуулан амны хаалт зүүх, 

хүн хоорондын аюулгүй зайг баримтлах сануулгыг тус бүр 5 хувь хэвлэж, байгууллагын 

үүд, заал, коридорт наав. Мөн байгууллагын QR кодыг хэвлэж үүдэнд наав. Хогийг 

ангилан хаях хогийн саван дээр байрлуулах 4 ширхэг логоны эхийг бэлтгэж, хэвлэн 

наав. “Газрын харилцааны ажилтны өдөр”-т зориулан бүх албан хаагчдад өгөх 

“Талархал”-ын эхийг бэлтгэж, хэвлэв. Миний Монгол цэцэрлэгт хүрээлэнгийн хөтөчийн 

загварыг гаргав. 
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Байгууллагын номын сангаас Номын сангийн Handy Library 2.5 програмд 

бүртгэлтэй албан хаагчдад олгосон байсан 4 ширхэг номыг буцааж аван, програмд 

бүртгэж хураав. Номын сангийн програмд хэрэглэгчдийн хугацааг сунгаж, ажлаас 

чөлөөлөгдсөн 3 албан хаагчийн мэдээллийг устгаж, 2 албан хаагчийг шинээр бүртгэв. 

Хэрэглэгчдийн картуудыг шинэчлэн хэвлэв. 

         . 

. 

      

           6.2 Мэдээлэл технологийн чиглэлээр: 

 ГХБХБГ-ын цахим хуудасны онцлох мэдээ, зарлал дээрх урьд оны газрын төлбөр 

төлөх зар дээрх нэхэмжлэлийн дугаарыг сольж, утасны дугаарын мэдээллийг 

шинэчлэв. Төрийн үйлчилгээ цэсний Маягтын загварууд хэсэгт “Тусгай зөвшөөрөлтэй 

байгууллага, аж ахуйн нэгжүүдийн мэдээ, тайлан"-ийн маягт”-ын загварыг үзэж, татаж 

авах боломжтойгоор, Бидний тухай цэсний Байгууллагын тухай, Байгууллагын түүхэн 

замнал хэсгийн мэдээллийг шинэчлэж, “Төрийн үйлчилгээ” цэсэнд “Өргөдлийн 

загварууд” хэсэг үүсгэж өргөдлийн маягт бөглөх, өргөдөл бичих загваруудыг 

байрлуулав.   

Түгээмэл асуулт цэсний Геодези, зураг зүй хэсэг, Төрийн үйлчилгээ цэсний 

Хураамж дансны мэдээлэл хэсэгт шинэчлэгдсэн хураамжийн мэдээллийг засварлан, 

Ил тод байдал цэсэнд Дархан-Уул аймгийн 4 сумын 2020 оны ТЖГЗБТ-ий хэрэгжилт, 

2021 оны ТЖГЗБТ, 2020 оны 12-р сар, 2021 оны 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11-р сарын 

төсвийн гүйцэтгэлийн мэдээ, 2020 оны санхүүгийн тайлан, 2020 оны 12-р сар, 2021 оны 

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11-р сарын 7 хоногийн ажлын тайлан, 2020 оны жилийн эцсийн 

тайлан, 2020 оны 12-р сар, 2021 оны 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11-р сарын ажлын 

тайланг оруулж шинэчлэлт хийв. Мөн 33 ширхэг мэдээ, мэдээлэл, зарыг байрлуулав. 

Цахим хуудас руу 2021-12-03-ны өдрийн байдлаар давхардсан тоогоор 7983 удаагийн 

зочлолт, 165860 удаа мэдээлэл үзжээ.  
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ГХБХБГ-ын Facebook хуудсан дээр БХБЯ-ны мэдээлэл 29 ширхэг, ГЗБГЗЗГ-ын 

мэдээлэл 87, Орон нутгийн ТВ болон бусад төрийн байгууллагын мэдээлэл 66, Дархан-

Уул АОК, Дархан-Уул аймгийн ЗДТГ-ын мэдээлэл 229-г хуваалцаж түгээв. Мөн  Egazar 

цахим системийг хэрхэн ашиглах талаар 18 ширхэг, Архитектур төлөвлөлтийн 

даалгаврыг цахимаар хэрхэн авах тухай зааврын видео 1 ширхэг, 59 ширхэг мэдээ, 

мэдээлэл, зарыг байрлуулж иргэд, олон нийтэд сурталчлав. 2021-12-03-ны өдрийн 

байдлаар Фэйсбүүк хуудсанд тавигдсан мэдээлэл 55136 хүнд хүрч, 13790 хүн хуудсанд 

зочилж, 1422 like-аар нэмэгдэж 3781 болсон байна.  
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 Дархан, Орхон, Хонгор, Шарын гол сумдын газрын даамлуудад фэйсбүүк хуудас 

үүсгэн, даамлуудын хамт админы үүргийг гүйцэтгэн мэдээлэл түгээж байна. Мөн 

байгууллагын болон сумдын даамлуудын фэйсбүүк хуудасны cover зургийн эхийг 

бэлтгэж солив. Байгууллагын цахим хуудасны нөөцлөлтийг 2021-10-31-ний өдрийн 

байдлаар хийв.  

 
 34 удаагийн цахим хурал, сургалт зохион байгуулагдсан байна. 

 Цахим хуудасны админы Editor програмын хувилбарыг ахиулав. Албаны цахим 

шуудангийн дискний зайг нэмэгдүүлэв.  

 
         

 Өнгөт хэвлэгч Epson 1390-н тоолуур дууссан тул авч явж тоолуур тэглүүлэх 

програм уншуулав. Windows 10 үйлдлийн системийн update-ийн алдаанаас үүссэн 

сүлжээгээр хэвлэдэг хэвлэгчүүд хэвлэхгүй байсан 5 компьютерийн алдааг засварлав. 
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7 ширхэг компьютерын үйлдлийн систем цахилгаан тасарсны улмаас гэмтсэн тул 

форматлаж үйлдлийн систем, хэрэглээний програм, хорт кодын эсрэг програмуудыг 

суулгаж, хэвлэгч, сканерыг таниулан, VPN-ий тохиргоог хийв.  

Дундын мэдээлэл хуваалцдаг компьютерийн хатуу диск эвдэрсэн тул partition 

сэргээх програмаар мэдээллийг сэргээж тус компьютерийг ажиллагаанд оруулав. 

    
 Агентлагаас ирсэн шинэ router-ийг суурилуулж агентлагийн ОЗМТХ-тэй 

холбогдон тохиргоог хийлгэв. Серверийн өрөөний кондишны илүүдэл усыг 24 удаа 

асгаж цэвэрлэв.  

      
  Шинээр ирсэн хорт кодын эсрэг програмын шинэ хувилбарыг байгууллагын 

бүх компьютерт суулгаж, жагсаалтыг агентлаг руу илгээв.  
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 Газрын цахим системииг хэрхэн ашиглах талаарх зааврын видео 16 ширхэгийг 

хийсэн.  

1. Дан системээр дамжуулан Egazar цахим систем рүү нэвтрэн орох 

2. Газрын кадастрын зураг хэвлэж авах 

3. Үнэгүй газар өмчилж авсан эсэх лавлагаа авах /Компьютер, гар утаснаас/ 

4. Газрын гэрчилгээ, гэрээг хэвлэж авах 

5. Газрын төлөв байдал, чанарын хянан баталгааны мэдэгдэх хуудас хэвлэж авах 

6. Газрын албанд өгсөн өргөдлийн явцыг egazar цахим системээс хэрхэн харах тухай 

видео заавар 

7. Газар өмчлөх эрхийг гэр бүлийн 1 гишүүн шилжүүлэх хүсэлт гаргах 

8. Газар өмчлөх эрхийг бусдад шилжүүлэх хүсэлт гаргах 

9. Өмчилсөн газарт барилга, хаяг дугаар бүртгүүлэх хүсэлт гаргах 

10. Газар эзэмших эрхийг бусдад шилжүүлэх хүсэлт гаргах 

11. Газар эзэмших эрхийн хугацааг сунгах хүсэлт гаргах 

12. Эзэмшил газарт барилга, хаяг бүртгүүлэх хүсэлт гаргах 

13. Эзэмшил газрын талбайн хэмжээг өөрчлөх хүсэлт гаргах 

14. Эзэмшил газраа хэсэгчлэн шилжүүлэх хүсэлт гаргах  

15. Эзэмшил газрын зориулалт өөрчлөх хүсэлт гаргах  

16. Газар эзэмших эрхийн улсын бүртгэлийн дугаар авах хүсэлт гаргах  

   
 egazar цахим системд нэвтрэхэд туслах гарын авлага, egazar цахим системээр 

дамжуулан газар өмчлөх, эзэмших эрхтэй холбоотой хүсэлт илгээхэд туслах гарын 

авлагын эх 3 ширхэгийг бэлтгэв. Газрын харилцааны цахим шилжилт, Газрын нэгдмэл 

сангийн цахим системээр дамжуулан гаргах боломжтой хүсэлтүүдийн жагсаалтын 

постерийн эх бэлтгэж, хэвлэж өгөв.  
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 Дархан сумын ТЖГЗБТ-нд санал авах холбоос руу нэвтрэх, Газартай холбоотой 

хүсэлт илгээхэд бүрдүүлэх материалын жагсаалтыг харах, Газартай холбоотой 

хүсэлтийн маягтуудыг татаж авах, Хүсэлтийн маягтуудыг бөглөх загвар, гар өргөдөл 

бичих загваруудыг харах  QR код үүсгэж, байгууллагын фэйсбүүк хуудсанд болон 

постерт оруулав.  

 
 2 албан хаагчийн компьютерт тоон гарын үсгийн төхөөрөмжийн програмыг 

суулган, тохиргоог хийж, абле систем дээр туршиж ашиглахад бэлэн болгов. 

 Тоон гарын үсгийн төхөөрөмжийн хугацааг сунгуулах 7 албан хаагчдын мэдээлэл 

болон гарын үсгийг төхөөрөмжийн хамт агентлаг руу илгээв.  
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ДОЛОО. ХОТ БАЙГУУЛАЛТЫН КАДАСТРЫН МЭДЭЭЛЛИЙН САН 

 

7.1 хот байгуулалтын кадастрын мэдээллийн сан 

  Агентлаг, Засаг даргын гүйцэтгэлийн төлөвлөгөөний тайланд болон бусад тайлангуудад 

хамрагдах өөрийн мэдээллийг боловсруулж цаг тухайд нь гаргаж өгөв. 

Хот байгуулалтын кадастрын мэдээллийн санд оруулах хязгаарлагдмал хэрэгцээ, тусгай 

хэрэгцээ, нийтийн хэрэгцээний  ногоон байгууламжийн судалгаа, дурсгалын хөшөө, баримал, 

усан оргилуур, төв автозамын мэдээллийг Хот байгуулалтын кадастрын хэлтэст хүргүүлж 

Дархан-Уул аймгийн Дархан сумын томоохон ногоон байгууламж,  дурсгалын хөшөө, баримал, 

усан оргилуурын мэдээллийг хот байгуулалтын кадастрын мэдээллийн санд оруулав.  

- Дархан сум ногоон байгууламжийн 80 байршил 

- Явган хүний зам талбай 12 байршил 

- Усан оргилуур 4 байршил 

- Гудамж талбайн гэрэлтүүлэг 30 байршилыг кадастрын мэдээллийн санд 

оруулсан. 

Автозамын 21 байршлыг маягтын дагуу бүртгэж хот байгуулалтын кадастрын 

мэдээллийн сангийн хариуцсан мэргэжилтэн хүргүүлсэн. 

Дархан сумын хэмжээнд ногоон байгууламж, хөшөө дурсгал, усан оргилуур, төв 

автозамын мэдээллийг хот байгуулалтын кадастрын мэдээллийн сангийн маягтын дагуу цаасан 

байдлаар судалгааг бүрдүүлсэн байна. 

Хот байгуулалтын кадастрын мэдээллийн санд дутуу бүртгэл оруулсан барилга 

байгууламжийн мэдээлэл нөхөн оруулах ажлыг хийж гүйцэтгэж байна. 

      

Газрын удирдлагын хурлаар Иргэн, ААН-н хүсэлтээр зориулалт өөрчлүүлэх, кадастрт 

өөрчлөлт оруулах асуудлыг Аймгийн ерөнхий архитекторт хянуулан танилцуулж хурлаар 
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хэлэлцүүлж шийдвэрлэв. 

 

7.2 Хот төлөвлөлтийн чиглэл 

 Архитектур төлөвлөлтийн даалгавар 136 –ыг судлан боловсруулж  БХБХ-н дарга болон 

аймгийн ерөнхий архитекторт хянуулан хэлэлцэж шийдвэрлэсэн байна.  

Үүнээс дуудлага худалдаагаар олгогдох 11 нэгж талбар, төсөл сонгон шалгаруулалтаар 

олгогдох 12 газрын архитектур төлөвлөлтийн даалгаврыг төлөвлөсөн. АЗДТГ, ХОХБХ, ОНӨГ –

уудын захиалгаар гүйцэтгэж байгаа сургууль, цэцэрлэгийн болон бусад ажлуудын архитектур 

төлөвлөлтийн даалгаварыг шуурхай судлан цаг тухайд нь гаргаж ажиллаа. 3 сарын 1 ны 

өдрөөс барилга эхлүүлэх зөвшөөрлийг online хэлбэрээр олгодог болсны дагуу Архитектур 

төлөвлөлтийн даалгаврыг online хэлбэрээр гаргаж байгаа бөгөөд 72 хүсэлт ирснийг судлаж  24  

Иргэн, ААН-н архитектур төлөвлөлтийн даалгавар гарсан байна. 

 

 

 Хөгжлийн ерөнхий төлөвлөгөөний дагуу Дархан сумын 4 хорооллын хэсэгчилсэн 

ерөнхий төлөвлөгөө, Орхон, Хонгор сумын төвийн хөгжлиын ерөнхий  төлөвлөгөө, дахин 

төлөвлөлтийг хэрэгжүүлэх 6 байршилын хэсэгчилсэн ерөнхий төлөвлөгөөний ажлын даалгавар 

боловсруулж батлуулан төсөвт өртгийг тооцож орон нутгийн төсөвт суулгахаар АЗДТГазарт 

хүргүүлсэн. 
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 Үүнд: 

№ Ажлын нэр Талбай 
хэмжээ 

/га/ 

Төсөвт 
өртөг 

/сая.төг/ 

Хот байгуулалтын ерөнхий төлөвлөгөө 

1 Орхон сумын төвийн  Хөгжлийн ерөнхий төлөвлөгөөг хийлгэх 600 71.9 

2 Хонгор сумын төвийн  Хөгжлийн ерөнхий төлөвлөгөөг хийлгэх 650 74.1 

3 3.1  7 дугаар хорооллын хэсэгчилсэн төлөвлөгөөг хийлгэх 49.3 36.3 

3.2 14 дугаар хорооллын хэсэгчилсэн төлөвлөгөөг хийлгэх 34.8 36.3 

3.3 29 дугаар хорооллын хэсэгчилсэн төлөвлөгөөг хийлгэх 94.8 48.7 

3.4 30 дугаар хорооллын хэсэгчилсэн төлөвлөгөөг хийлгэх 82.1 48.7 

Дүн 1511.0 316.0 

Дахин төлөвлөлтийн ерөнхий төлөвлөгөө 

4 Ашиглалтын шаардлага хангахгүй барилгыг дахин төлөвлөж 
барилгажуулах зорилтийн хүрээнд Дархан сумын 4 дугаар баг 
2, 3-р брак байрыг буулгаж дахин төлөвлөх 

0.2 6.0 

5 Гэр хорооллын газрыг дахин зохион байгуулаах зорилтын 
хүрээнд Дархан сумын 5-р багийн гэр хороололд хийгдэх 
хэсэгчилсэн ерөнхий төлөвлөгөө 

58 70.3 

6 Хот төлөвлөлтийн шаардлага хангахгүй барилгажсан хэсгийг 
дахин төлөвлөн барилгажуулах зорилтын хүрээнд Дархан 
сумын 6, 7-р баг, Зүүн дэнжийн гудамж дагууд хийгдэх 
хэсэгчилсэн ерөнхий төлөвлөгөө 

19 23.0 

7 Гэр хорооллын газрыг дахин зохион байгуулах зорилтын 
хүрээнд Дархан сумын 8-р баг Нарантолгой гэр хороололд 
хийгдэх хэсэгчилсэн ерөнхий төлөвлөгөө 

44.9 54.4 

8 Гэр хорооллын газрыг дахин төлөвлөн барилгажуулах 
зорилтын хүрээнд Дархан сумын 8-р баг Манхантолгой гэр 
хороололд хийгдэх хэсэгчилсэн ерөнхий төлөвлөгөө 

14.6 17.7 

9 Дархан сум 5-р багийн 20-р хорооололд ашиглалтын 
шаардлага хангахгүй барилгажсан хэсгийг хот байгуулалтын 
шаардлагаар дахин төлөвлөн зохион байгуулах 

51.56 62.5 

Дүн 188.3 233.9 

НИЙТ ДҮН  549.9 

 

Дархан сумын 12-р баг, 14-р хорооллын газар эзэмшигч нарыг зохион байгуулалтанд 

оруулж хэсэгчилсэн ерөнхий төлөвлөгөө, инженерийн шугам сүлжээний иж бүрэн зураг төслийн 

өртгийг гаргуулж зураг төслийн тусгай зөвшөөрөлтэй “Идиал групп” ХХК-тай гэрээ хийлгэн 14-р 

хорооллын хэсэгчилсэн ерөнхий төлөвлөгөөний боловсруулалтын ажил эхлүүлсэн.  

Дархан сумын 12-р баг, 24-р хороололд амины орон сууцны газар олголт хийгдсэн 51 

иргэнээс инженерийн шугам сүлжээний иж бүрэн зураг төсөл хийлгэх зардлыг гаргуулж тус 
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хорооллын хэсэгчилсэн ерөнхий төлөвлөгөөнд тодотгол хийх ажлыг зохион байгуулсан.   

Хоккейн ордон буюу өвлийн спортын ордон, “Хүүхдийн төмөр замын цогцолбор” , Орхон 

суманд баригдах цэвэрлэх байгууламжийн зураг төсвийн ажлын даалгавар  

 

Зураг төслийн хүрээнд Иргэн, ААН-н загвар зураг /эскиз зураг/ 29-г судлаж Ерөнхий 

архитектор болон БХБХ-н хэлтэсийн даргад хянуулан шийдвэрлэж баталгаажууллаа. 
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НАЙМ. АЛБАН ХЭРЭГ ХӨТЛӨЛТ, АРХИВЫН АЖЛЫН ТАЙЛАН 

 

8.1. АЛБАН ХЭРЭГ ХӨТЛӨЛТИЙН ЧИГЛЭЛЭЭР   

 ГХБХБГ-т 2021 оны 1 сарын 02-ний өдрөөс 12 сарын 05-ны өдрийн хооронд абле 

программд нийт 1193 албан бичиг /хариутай 864/, 356 өргөдөл /хариутай 325/ ирсэнээс 801 

албан бичиг, 298 өргөдөл шийдвэрлэн, 63 албан бичиг, 27 өргөдөл хяналтанд бүртгэжээ. 

График 1. Албан бичиг, өргөдлийн шийдвэрлэлт, хяналтанд авч судлаж буй талаарх мэдээлэл 

  

Хугацаатай албан бичиг, өргөдөл гомдлын шийдвэрлэлтийг аймгийн ЗДТГ-н ТЗУХ-т 1-р 

улирлын мэдээг №252, 2-р улирлын мэдээг 2021.06.22-ны №384, 3-р улирлын мэдээг 

2021.09.23-ны №533  албан бичгээр тус тус хүргүүлсэн. 4-р улирлын мэдээг 12 сарын 25-нд 

хүргүүлнэ. Сар тутамд албан бичиг, өргөдөл гомдлын шийдвэрлэлтийн мэдээг гаргаж, 

байгууллагын сарын ажлын тайланд нэгтгэн www.darkhan.gazar.gov.mn сайтад олон нийтэд 

мэдээлж байна. 

Зураг 1. Байгууллагын вэб хуудсанд мэдээ байршсан байдал 
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 ГХБХБГ-аас 2021 оны 1 сарын 02-ний өдрөөс 12 сарын 05-ны өдрийн хооронд нийт 

771 албан бичиг явуулж, 31 даргын тушаал батлагдсан байна. 

ГХБХБГ-аас Дархан-Уул аймаг дахь Төрийн аудитын газрын 2019.06.05-ны өдрийн 41/14 тоот 

албан шаардлага, Газрын тухай хуулийн 40 дүгээр зүйлийн 40.1.6-д “хүндэтгэн үзэх 

шалтгаангүйгээр гэрээнд заасан зориулалтын дагуу тухайн газраа 2 жил дараалан ашиглаагүй” 

нийт 37 иргэн, хуулийн этгээдэд Захиргааны ерөнхий хуулийн дагуу сонсох ажиллагааны 

мэдэгдэл явуулж, утсаар мэдэгдэх, хаягаар хүргүүлэх зэрэг ажлыг гүйцэтгэсэн. 

 Байгууллагын 2021 оны ХХНЖ-ыг Үндэсний архивын газрын даргын 2007 оны 160 дугаар 

тушаалаар батлагдсан “Байгууллагын үйл ажиллагаанд үүссэн удирдлагын нийтлэг баримт 

бичгийн хадгалах хугацааны үлгэрчилсэн жагсаалт”-ыг ишлэл болгон Захиргаа аж ахуй, Газар 

зохион байгуулалт, Барилга хот байгуулалт, санхүү аж ахуй гэсэн 4 чиглэлээр 41 нэр төрлөөр 

боловсруулж, жагсаалтыг батлуулсан.  

Зураг 2. ХХНЖагсаалт болон ББНШК-ын хурлын тэмдэглэл 

  

 

8.2. АРХИВЫН ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ЧИГЛЭЛЭЭР  

 2021.03.19-нд Архивын ажлын төлөвлөгөөг газрын даргаар батлуулсан. Нийт 8 ажлаас 6 

ажил биелсэн байна. 

Зураг 3. Архивын ажлын төлөвлөгөө 
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 Архивын баримтаар хэрэглэгчдэд үйлчилгээ үзүүлэх зорилтын хүрээнд 6 ААНБ, 4 иргэнд 

архивын баримтыг хуулбарлан авах хүсэлтийн дагуу үйлчилгээ үзүүлсэн. 

Зураг 4. Архивын баримт хуулбарлан авах хүсэлтийн бүртгэл, шийдвэрлэлт 

   

Мөн Санхүүгийн аудитын шалгалтын удирдамжийн дагуу аудиторуудын ажлын хэсэгт 

2021.04.01-2021.05.25-ны хооронд шалгалтын хэрэгцээнд БААҮЗ-ын 4.5, 8.1-д заасны дагуу 

дараах архивын баримтыг бэлдэж, шалгуулсан. Үүнд:  

- 2019-2020 оны байгууллагын ажлын төлөвлөгөө, тайлан; үр дүнгийн гэрээ, тайлан; сумын 

болон аймгийн Засаг даргын захирамж; ГНС-ийн тайлан; сумын болон аймгийн тухайн 

жилийн ГЗБТ, ГЗБТ-ний хэрэгжилт; даргын тушаал; санхүүгийн тайлан; нэмэлт 

санхүүжилтийн харилцах данс;  үнэт цаасны тайлан гэсэн нийт 40 хадгаламжийн нэгж, 

- 2019-2020 оны үйл ажиллагааг хамруулан газар эзэмших эрхийн гэрчилгээтэй 128 нэгж 

талбарын хувийн хэргийг татаж, шалгуулсан. 

 Архивын баримтыг цахимжуулан, цахим мэдээллийн сан үүсгэх зорилтын хүрээнд 

байгууллагын байгууллагын дотоод үйл ажиллагааны чиглэлээр 10, газрын салбарын үйл 

ажиллагаатай холбоотой 25, барилгын хувийн хэрэг 17, нийт байнга хадгалах 52 хадгаламжийн 

нэгжийг скайнердсан. Archive pro программ суулгаж, тусдаа компьютер, скайнер бэлтгэсэн. 

Archive pro программд бүртгэл үүсгэх, файл холбоход алдаатай холбогдохгүй байсан тул 

ГЗБГЗЗГ-ын орон зай мэдээлэл технологийн хэлтсээс тодруулахад шинэ программ гарах гэж 

байгаа гэсэн тул шинээр гарах программд холбоход бэлтгэн Excel программ дээр бүртгэлийг 

үүсгэж, файлыг холбосон жагсаалт бэлдсэн.  

Зураг 5. 2021 онд цахим бүртгэлд холбосон болон скайнердсан архивын баримт 
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 2021 онд Газрын удирдлагын хэлтсээс ГНС, ГЗБТ, ТСШ, дуудлага худалдаа гэсэн 24 

баримт, Захиргаа, хуулийн асуудал хариуцсан мэргэжилтнээс 13 баримт, Санхүү нягтлан 

бодогчоос 18 баримт, бичиг хэргийн 17, няравын 12 баримтыг нийт 84 баримтыг архивт хүлээн 

авч, бүртгэл үйлдсэн байна. Мөн 2021.08.30-ны өдөр Барилга, хот байгуулалтын хэлтсийн 

дотоод хэрэгцээнд ашиглагддаг “ашиглалтад хүлээн авсан барилгын баримт бичиг” бүхий 2020 

оны 17 баримтыг архивт хүлээн авсан.  

Зураг 6. Архивт баримт хүлээн авсан акт, баримт, данс бүтгэлд хөтлөж буй жагсаалт 

   

 Хуваарийн дагуу хүлээж авсан баримтыг хадгаламжийн санд байршуулж, заагуурыг 

шинээр үйлдсэн.  

Зураг 7. Баримтыг эмхлэн, данс бүртгэлийн дагуу байршуулж, заагуур үйлдсэн байдал  

   

 Нэгж талбарын хувийн хэргийн бүрдлийг гэрээний мэргэжилтнүүд зааврын дагуу 

бүрдүүлж ажиллаж байна. ГЗБТӨХМэргэжилтнээс 184, Дархан сумын газрын даамлаас 1590 

газар эзэмших эрхийн гэрчилгээтэй нэгж талбарын хувийн хэргийг архивт хүлээн авсан байна.  

Зураг 8. Хувийн хэрэг хүлээлцсэн бүртгэл болон архивын мэдээллийн санд бүртгэж, 
хадгаламжийн санд байршуулж буй байдал 
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ЕС. ХҮНИЙН НӨӨЦ, ДОТООД АЖИЛ 

 

9.1 Сургалт, зөвлөгөөн: 

 ГХБХБГ-ын зөвлөгөөн сургалтын 2021 оны төлөвлөгөөг Газрын даргаар 2021/02/10-нд 

батлуулсан. 4 зорилтын хүрээнд 28 арга хэмжээг тусгасан.  4  улиралд доорхи 

сургалтууд зохион байгуулагдсан. Үүнд: 

 Төрийн албаны тухай хууль, тогтоомжийн хэрэгжилтийг хангах зорилтын хүрээнд 

аймгийн ТАСЗөвлөлд 2021 оны 1 дүгээр улиралд Удирдлагын академийн богино 

хугацааны багц цагийн сургалтад хамруулхаар  байгууллагаас 2 албан хаагчийн нэрийг 

хүснэгтийн дагуу хүргүүлсний дагуу БХБХэлтсийн мэргэжилтэн Б.Төмөр, ЗУХэлтсийн 

мэргэжилтэн Б.Золбаясах нар “Алсын хараа 2050 урт хугацааны бодлогын баримт 

бичиг” сэдвээр суралцаж гэрчилгээ авч төгссөн.  

 ГЗБГЗЗГ-ын Суурь судалгаа, мониторингийн хэлтсээс Газрын мониторингийн системээр 

захиалгат хянан баталгааны ажлын тайлан, дүгнэлтийг баталгаажуулж ажиллах албан 

хаагчдад зориулсан системийн хэрэглэгчийн сургалтын 2021 оны 1 сарын 13-ны өдөр 21 

аймгийн ГХБХБГ-ын суурь судалгаа, газрын мониторингийн асуудал хариуцсан 

мэргэжилтнүүдэд зохион байгуулсан. 

 Төрийн албаны зөвлөл, удирдлагын академийн сургалтын хөтөлбөрийн дагуу Төрийн 

захиргааны ахлах мэргэжилтний багц цагийн сургалтад Кадастрын асуудал хариуцсан 

мэргэжилтэн Д.Батчулуун цахим сургалтад оролцсон. 

 Хүн амын орлогын албан татварын чиглэлээр татварын хэлтэстэй хамтран 

байгууллагын нийт 22 албан хаагчдад  богино хэмжээний  сургалт зохион байгуулсан. 

Албан хаагчид шинээр татварын системд бүртгүүлж тайлангаа илгээсэн. 

 2021 оны 03 дугаар сарын 05 -ны өдөр байгууллагын эцэг, эхийн зөвлөл 21 албан 

хаагчдад “Угийн бичиг хөтөлдөг гэр бүлийг хамт олондоо сурталчлах, үндэс, гарал 

язгуураа мэдэж байхын ач холбогдлыг ойлгуулах” сургалтыг аймгийн Гэр бүл, хүүхэд 

залуучуудын хөгжлийн газрын мэргэжилтэн А.Мягмаржаргалтай  хамтран зохион 

байгууллаа. 

 ТАЗөвлөлөөс зохион байгуулсан “ Албан хаагчдын идэвх оролцоог нэмэгдүүлэх нь” 

сэдэвт цахим сургалтад ЗХАХМэргэжилтэн Б.Золбаясах хамрагдсан. 

 “Хуванцар бохирдолтой тэмцэх” аяны удирдамжын дагуу Газрыну удирдлагын хэлтсийн 

дарга Г.Нямдорж слайдаар нийт албан хаагчдад чиглэл хүргүүлж , сургалтыг зохион 

байгууллаа. 

 “Газрын ажилтны салбар”-ын ойн арга хэжмээтэй холбогдуулан Газар зохион 

байгуулалт, геодези, зураг зүйн газраас 21 аймгийн хэмжээнд онлайн хэлбэрээр 

сургалтыг хөтөлбөрийн хүрээнд чиглэл бүрээр зохион байгуулж ажилласан.  

 “Төрийн захиргааны инновацийн аргачлал”-ын чиглэлээр ТАЗөвлөлөөс зохион 

байгуулагдсан цахим сургалтад хамрагдсан. 

 Газрын төлбөр, татвар, үнэлгээ хариуцсан мэргэжилтэн Ц.Чулуунцэцэг нь ХХОАТ-ын 

тайлангийн тухай сургалтад хамрагдсан. 

  “Төрийн захиргааны албан тушаалд шатлан дэвшүүлэх зарчмын хэрэгжилт” , “Төрийн 

албан хаагчийн мотивацийн өнөөгийн байдал, нөлөөлж буй хүчин зүйл” Удирдлагын 

академийн багш Доктор М.Баянмөнх, Т.Алтанцэцэг нар 06 дугаар сарын 03-нд цахим 

сургалтыг зохион байгуулсан. Удирдах албан 3 тушаалтнууд хамрагдсан. 

 МТАХМэргэжилтэн Э.Түмэнжаргал нь Cisco Academy-н NDG Linux Unhatched,  
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Introduction to Cybersecurity,  Cybersecurity Essentials,  Internet of Things цахим 

сургалтанд бүртгүүлж virtual machine болон packet tracer дээр командуудыг туршиж 

курсыг дуусган шалгалтыг өгч, сертификат авав. 

 БХБЯам, Менежмент ур чадварын хүрээлэнгээс хамтран зохион байгуулсан “Зөв 

менежмент-Зөв тогтолцоо” сэдэвт цахим сургалтад  ЗХАХМэргэжилтэн Б.Золбаясах 

хамрагдсан. 

 ГЗБГЗЗГ-ын Геодези, зураг зүйн хэлтэсээс цахимаар зохион байгуулсан “Геодези, зураг 

зүйн тухай хууль тогтоомжийн хэрэгжилтийг хангах”   сургалтанд ГЗЗАХМэргэжилтэн 

Б.Мөнхчулуун хамрагдсан. 

 ТАЗөвлөлөөс тогтмол зохион байгуулагдсан  7:4:10 буюу 24 удаагийн  вебинар цахим 

сургалтуудад албан хаагчдаа цаг тухайд  хамруулсан. 

 “Хүмүүжлийн эерэг аргыг түгээе” аяныг байгууллагын албан хаагчид болон тэдний гэр 

бүлийн гишүүдийн дунд зохион байгуулж, тоглоомыг гэр бүлүүдэд аялуулсан. Тус 

тоглоомын ач холбогдол, гэр бүлийн халуун дулаан уур амьсгалыг бүрдүүлсэн маш 

сайхан ажлыг зохион байгуулсан. 

 Гэр бүл, хүүхэд, залуучуудын хөгжлийн газраас хамтран зохион байгуулсан  “Гэр бүлийн 

харилцааг сайжруулах” сэдвээр "ЖАРГАЛАНТ ДАРХАНЫ ТӨЛӨӨ ТББ"-ЫН тэргүүн 

М.ДЭМБЭРЭЛМАА багш заа сургалтанд нийт 8 албан хаагч хамрагдсан

 

9.2 Нийгмийн баталгааг хангах хөтөлбөр, төлөвлөгөөний хүрээнд: 

 ГХБХБГ-ын даргаар Төрийн албан хаагчдын нийгмийн баталгааг хангах хөтөлбөрийн 

хүрээнд  2021 оны хэрэгжүүлэх арга хэмжээний төлөвлөгөөг 2021/02/09-ны өдөр 

батлуулсан. 6 зорилт 20 арга хэмжээг тусгасан. 13 албан хаагчид дотоод журамд 

заасны дагуу   0-16 хүртэл насны хүүхдийн төрсөн өдрөөр цалинтай чөлөө олгосон.  

Салбартаа тогтвортой, үр дүн гаргаж баг хамт олноо манлайлан ажилласан 19 албан 

хаагчдыг шагнаж урамшууллаа. Үүнд: Хөдөлмөрийн хүндэт медаль-3, Газрын 

харилцааны тэргүүний ажилтан-1, БХБЯамны Жуух бичиг-6, Агентлагын даргын Жуух 

бичиг-4, Найрамдалын дархан тэмдэг-2, Аймгийн тэргүүний ажилтан-2, Аймгийн ЗД-ын 

Жуух бичиг-4, Сумын ЗД-ын Жуух бичиг-2, Дархан 60 тэмдэг-2, Аймгийн тэргүүний 
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залуу одон-2 олгосон байна. 

 “Хөдөлмөрийн дотоод журам”-д нэмэлт өөрчлөлт оруулсан заалтаар “Хүүхдийн төрсөн 

өдөр”-ийн тохиолдуулан эцэг, эхчүүдэд 1 өдрийн цалинтай чөлөөг 8 албан хаагчид  

олгосон. 

 “Хөдөлмөрийн дотоод журам”-д зааснаар тухайн жилийн эдийн засаг, инфляцитай 

уялдуулан өөрчлөлт оруулж болохыг заасан. 2013 оны Газрын даргын шийдвэр, 

холбогдох хууль тогтоомж, дотоож журмын дагуу албан хаагч нарт сар бүр Унаа, 

хоолны мөнгийг өдрийн хоол-1500, унаа-1000 төгрөгөөр болож олгодог байсан. 

Хүнсний бүтээгдэхүүн, бензин шатахууны үнэ тухайн үеийн ханшнаас хэд дахин 

нэмэгдсэнтэй холбогдуулж 2021 оны 12 дугаар сараас эхлэн газрын даргын 

тушаалаар Хоол-3000, Унаа-2000 болгон нэмж албан хаагч сар бүр олгож эхэлсэн. 

 Байгууллагын албан хаагчдын санал санаачлагын хүрээнд зохион байгуулж, аймгийн 

тухайн жилийн газар зохион байгуулалтын төлөвлөгөөнд туссан 31 дүгээр хороололын  

амины орон сууцны газрын асуудлыг судлан, хамрагдах хүсэлт гаргасан албан 

хаагчдыг нийгмийн баталгааг хангах хөтөлбөрийн хүрээнд одоогоор аймгийн Засаг 

даргын захирамжаар 12 албан хаагч “Амины орон сууц”-ны зориулалтаар газар 

эзэмших эрхтэй болсон 

 Байгууллагын төсөв санхүүжилтаас хамааран хийгдэх ажлыг үе шаттай хэрэгжүүлж, 

ажиллах нөхцлийг сайжруулхаар ажилласан. Өвлийн улиралд байгууллагын халаалт, 

цонхны дулаан алдалтыг багасгаж, орох, гарах хаалганы хэсэгт халтиргаа гулгаа 

үүсгэхгүй үүднээс резинэн гишгүүр зэргийг сольж, бүх байгууллагын гадаа гэрэл, өрөө 

тасалгаануудыг таазын гэрлийг шинэчлэн сольж аятай тухтай байдлыг сайжруулж, 

хана болон таазыг будаж засварласан.   

 Байгууллагын ширээ сандал, хаалга, комьютер, булангийн камер, хувилагч машин, 

камер  гэх мэт 13.5 сая төгрөгийн бараа материалууд ашиглалтын хугацаа ерөнхийдөө 

дууссан бараа материалыг газрын даргын тушаалаар актлан өмч хамгаалах 

зөвлөлийн хяналтад дор устгал хийсэн. Шинээр 3 дэлгэц, 2 порцессор, 1 нойтбүүк, 1 

канон, 1 өнгөт принттер бүхий 7.5 сая төгрөгөөр хөрөнгө оруулалт  хийж, ажиллах 

нөхцөл боломжыг хангуулсан.  

 Хүйтний улиралд төвийн дулаан холбогдоогүй гэр хороололд амьдардар 2 албан 

хаагчид байгууллагын дотоод журамд заасны дагуу газрын даргын тушаалаар 

Үйлчлэгч Х.Ролжинжав, Жолооч Б.Ганбаяр нарт түлээ, нүүрсний хөнгөлөлт 140,000 

төгрөгийн тусламж үзүүлсэн. 

 “Хөдөлмөрийн дотоод журам”-д тусгагдсаны дагуу өндөр насны тэтгэвэрт гарсан 

албан хаагчдад хүндэтгэл үзүүлсэн. Энэ онд өндөр насны тэтгэвэр тогтоолгосон албан 

хаагч байхгүй. ХААИС, ШУТИС-аас тус тусын чиглэлээр Магистрын зэрэг авсан Суурь 

судалгаа, газрын мониторингийн асуудал хариуцсан мэргэжилтэн Ч.Анхбаяр, 

Барилгын материал үйлдвэрлэл, лабораторийн шинжээч Б.Мөнгөнтогос нар нь энэ 

жил эрдмийн цол зэрэг хамгаалсан хүндэтгэлийн арга хэмжээ зохион байгуулаагүй 

болно. 

 Байгууллагын албан хаагчдын санал санаачлагын хүрээнд зохион байгуулж, аймгийн 

тухайн жилийн газар зохион байгуулалтын төлөвлөгөөнд туссан 31 дүгээр хороололын  

амины орон сууцны газрын асуудлыг судлан тухайн салбарт удаан жил ажилласан 

албан хаагчдаа санал оруулж аймгийн Засаг даргын захирамжаар 12 албан хаагч 

“Амины орон сууц”-ны зориулалтаар газар эзэмших эрхтэй болсон. 
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 Урлаг, спортын баг нь төлөвлөгөөнд туссан Спортын арга хэмжээний зорилтыг олноор 

цуглуулах боломжгүй байгаа тул 1,2,3 дугаар улиралд зохион байгуулаагүй болно. 

Тухайн 1-3 дугаар улиралд Спорт зааланд аливаа арга хэмжээ зохион байгуулхыг 

хориглосон байгаа тул волейболын секц хичээллэх боломж бүрдээгүй байсан.  4-р 

улиралд аливаа биеийн тамирын арга хэмжээг нээсэнтэй холбоотойгоор аймгийн 

хэмжээнд Барилгын салбрын байгууллагуудын  хооронд волейболын тэмцээнийг 12 

сард зохион байгуулж, албан хаагчдын бие бялдарыг чийрэгжүүлэх, чөлөөт цагийг нь 

зөв боловсон өнгөрүүлж, 7 хоног бүрийн 3 дахь өдөр ХААИС-ийн спорт зааланд 2 цаг 

тогтмол тоглож байна 

 Эх үрсийн баяраар байгууллагын албан хаагчдын хүүхдүүдэд албан хаагч  бүр 

өөрсдөө бэлэг бэлдэж өгсөн. Байгууллага дээрээ бөөнөөр цуглуулах боломжгүй тул 

нийтээр зохион байгуулах арга хэмжээг түр хойшлуулсан.  Байгууллагын албан 

хаагчдын өөрсдийн оролцоогоор 0-16 насны 32 хүүхдэд бэлэг гардуулсан. 

  9.3 Шагнал урамшуулал: 

 Аймаг орон нутагтаа газрын салбарын хүрээнд тогтвортой, бүтээмжтэй, цахимжуулах 

ажилд идэвхи санаачлагатай  ажилласан 19 албан хаагч, ажилтан нарт  аймаг, сум, 

агентлаг, төрийн дээд шагналыг гардуулсан. Үүнд: Хөдөлмөрийн хүндэт медаль-3, 

Газрын харилцааны тэргүүний ажилтан-1, БХБЯамны Жуух бичиг-6, Агентлагын даргын 

Жуух бичиг-4, Найрамдалын дархан тэмдэг-2, Аймгийн тэргүүний ажилтан-2, Аймгийн 

ЗД-ын Жуух бичиг-4, Сумын ЗД-ын Жуух бичиг-2, Дархан 60 тэмдэг-2, Аймгийн тэргүүний 

залуу одон-2 олгосон байна.  

 Газрын дарга Д.Батчулуун,   Хонгор сумын газрын даамал  Ц.Базарсад, Барилгын 

материал үйлдвэрлэл, лабораторийн  асуудал хариуцсан мэргэжилтэн Б.Мөнгөнтогос 

нарыг  Монгол Улсын төрийн дээд шагнал болох “Хөдөлмөрийн хүндэт медаль”-д 

шагнуулхаар ДДОТБЗөвлөлийн 100 хувийн саналаар  шийдвэрлэж,  холбогдох 

материалыг аймгийн ЗДТГ-т хүргүүлж, 2021 оны 05 дугаар сарын 31-ний өдөр аймгийн 

“Залуучууд театр”-д шагналыг гардуулсан. 

 Газар зохион байгуулалт, төлөвлөлт, газар өмчлөл хариуцсан ахлах мэргэжилтэн 

Б.Баярмааг Барилга, хот байгуулалтын яамны “Жуух бичиг”, “Газрын харилцааны 

тэргүүн”,  Шарын гол сумын газрын даамал Д.Болорцэцэгийг Газар зохион байгуулалт, 

геодези, зураг зүйн газрын даргын “Баярын бичиг”, БХБЯамны “Жуух бичиг”,  Захиргаа, 

хуулийн асуудал хариуцсан мэргэжилтэн Б.Золбаясахыг Газар зохион байгуулалт, 

геодези, зураг зүйн газрын даргын “Баярын бичиг”, БХБЯамны “Жуух бичиг”,   Барилгын 

лабораторын шинжээч С.Дарханбаатарыг Газар зохион байгуулалт, геодези, зураг зүйн 

газрын даргын “Баярын бичиг”, БХБЯамны “Жуух бичиг”,    Инженерийн дэд бүтцийн 

асуудал хариуцсан мэргэжилтэн Б.Төмөрийг Газар зохион байгуулалт, геодези, зураг 

зүйн газрын даргын “Баярын бичиг”, БХБЯамны “Жуух бичиг”,   Орхон сумын газрын 

даамал Ч.Үүрийнтуяаг Дархан сумын Засаг даргын “Жуух бичиг”, Мэдээллийн 

технологийн асуудал хариуцсан мэргэжилтэн Э.Түмэнжаргалыг Дархан сумын Засаг 

даргын “Жуух бичиг”, аймгийн Засаг даргын “Жуух бичиг”,  Дархан сумын газрын даамал 

Э.Гүрхандыг аймгийн Засаг даргын “Жуух бичиг”, Дархан сумын газрын даамал 

Ө.Мягмарсүрэнг Аймгийн Засаг даргын “Жуух бичиг”, Барилгын асуудал хариуцсан 

мэргэжилтэн С.Ундрахыг аймгийн Засаг даргын “Жуух бичиг”, Архив, албан хэрэг 

хөтлөлтийн ажилтан Ц.Цэнд-Аюушийг Аймгийн Засаг даргын “Жуух бичиг”, “Аймгийн 
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тэргүүний залуу” одон,  ээр шагнахаар шийдвэрлэж 2021 оны 05 дугаар сарын 14-ний 

өдөр Геодези, зураг зүйн газарт “Газрын салбарын ажилтны 60 жилийн ойн”- арга 

хэмжээгээр шагналыг гардууллаа. “Аймгийн тэргүүний залуу” одонгоор Нягтлан бодогч 

Б.Мөнхзул 2021 оны 03 дугаар сарын 08-ны өдөр шагналыг гардуулсан. “Дархан 60 

жил”-ийн ойн медалиар Барилга хот байгуулалтын хэлтсийн дарга Х.Олонбаяр, Геодези 

зураг зүйн мэргэжилтэн Б.Мөнхчулуун, “Найрамдалын дархан” тэмдэгээр Үйлчлэгч 

Х.Ролжинжав, Суурь судалгаа газрын мониторинг хариуцсан мэргэжилтэн Ч.Анхбаяр 

нарыг шагнасан 

9.4 Хяналт- шинжилгээ, үнэлгээ: 

 ХШҮ-ний баг нь ХШҮ хийх журмын дагуу байгуулалгын албан хаагчидын гүйцэтгэлийн 

төлөвлөгөөний хэрэгжилтийг дүгнэх хурлыг  2021 оны 12 дугаар сарын 10-нд зохион 

байгуулж байгууллагын нийт төрийн захиргааны 16, төрийн үйлчилгээний 5 ажилтны 

бүтэн  жилийн үйл ажиллагааг дүгнэсэн байгууллагын албан хаагч нар Хангалттай 

үнэлгээгээр дүгнэгдсэн. 

 

 

 

 

: 

 

 

9.5 Байгууллагын гүйцэтгэлийн төлөвлөгөө, тайлан, үүрэг даалгавар: 

 Байгууллагын 2021 оны зөвлөгөөн, сургалтын төлөвлөгөөг газрын даргаар  батлуулж, 

хагас, бүтэн жилийн хэрэгжилтийн тайланг ГЗБГЗЗГ-т хүргүүлсэн. 

 Байгууллагын албан хаагчдын нийгмийн баталгааг хангах 2021 оны төлөвлөгөөг 

батлуулж, хагас, бүтэн жилийн хэрэгжилтийн тайланг гаргаж ГЗБГЗЗГ-т хүргүүлсэн.  

 Байгууллагын “Жендэрийн эрх тэгш байдлыг хангах” чиглэлээр зохион байгуулагдах 

2021 оны төлөвлөгөөг боловсруулж газрын даргаар батлуулж хагас, бүтэн жилийн 

хэрэгжилтийн тайланг ГЗБГЗЗГ-т хүргүүлсэн. 

 Хөгжлийн бэрхшээлтэй хүний эрхийг хангах чиглэлээр хэрэгжүүлэх арга хэмжээний 

төлөвлөгөөг батлуулж, хагас, бүтэн жилийн хэрэгжилтийн тайланг ГЗБГЗЗГ-т 

gantsetsegsuren@yahoo.com   цахим хаягаар нэгтгэж хүргүүллээ. 

 Аймийн ЗДТГ-ын ЗУХэлтэст  ГХБХБГ-ын 2021 оны  Ил тод байдлын шалгуур 

үзүүлэлтийн тайланг хүргүүлсэн. 

 Сайдтай байгуулсан гэрээний хэрэгжилтийг аймгийн ЗДТГ-ын ХОХБТХэлтэст, Үндэсний 

хөтөлбөр, дэд хөтөлбөрийн хэрэгжилтийг хагас, бүтэн жилээр гаргаж хүргүүлсэн.  

 Дархан-уул аймгийн газрын харилцаа, барилга, хот байгуулалтын газрын маргаантай 

захиргааны хэргийн анхан, давж заалдах, хяналтын шатны шүүхээр шийдвэрлэгдсэн 

mailto:gantsetsegsuren@yahoo.com
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2021 оны  маргаан бүхий жагсаалтыг шинэчлэв. 

 Аймгийн Засаг даргын захирамжыг хэрэгжүүлж, байгууллагын албан хаагч болон 

иргэдийг халдварт өвчнөөс урьдчилан сэргийлэх зорилгоор “хариуцлагатай жижүүрийн 

ажиллах хуваарь”-ийг батлан мөрдүүлж байна. 

 Аймгийн ЗДТГ-ын Захираа удирдлагын хэлтэсд албан хаагчдын зэрэг дэвийн шаардлага 

хангасан ахлах түшмэлийн албан тушаалд-1, дэс түшмэлийн албан тушаалд-4 албан 

хаагчдын материалыг хүргүүлж, аймгийн Засаг даргын Зэрэг дэвтэй холбоотой 

захирамж гарсан. 

 ГЗБГЗЗГ-т 2021/03/29-ний өдрийн байдлаарх байгууллагын албан хаагчдын судалгааг, 

2021/12/10-ны байдлаар хавсралт хүснэгтийн дагуу мэдээллийг 

gantsetsegsuren@yahoo.com хаягаар илгээсэн. 

 Хүний нөөцийн цахим мэдээллийн сан https://hr.csc.gov.mn/  2 албан хаагчын ажлаас 

чөлөөлөгдсөн, 1 албан хаагчыг дэвшүүлсэн тухай өөрчлөлтийг тухай бүр орууллаа. 

Шинээр нэг албан хаагч нэмж оруулж бүртгэсэн.  

9.6 Ковид-19 тайлан: 

 Байгууллагын нийт албан хаагчдад шинээр тархаж буй коронавирус, бусад томуугийн 

халвараас урьдчилан сэргийлэх зорилготой 30 хоногийн хэрэглээний  маск-1320 ширхэг 

2640000 төг, витамин Д- 260000 төг, витамин С -297000 төг, нэг удаагийн бээлийн 

198000 төг, гар ариутгагч гель 44 ширхэг жижиг 55 мл санитас 88000 төг, нүүрний хаалт 

44 ширхэг 154000, Эммуналь /дархлаа дэмжих/ 22 хайрцаг 330000 төгрөг нийт 1,595,000  

төгрөгийн үнэ бүхий  хэрэгслийг тарааж ажиллаа.  Нийт 22 албан хаагчид өглөө 09:00 

цагт ажилд ирж, 12:00-13:00 цайны цаг, 16:00 цагт ажил дуусхаар ажлын цагийн 

хуваариар ажиллаж байна. /2 цаг богиносон/ 

 Улсын онцгой комиссын 2021 оны 01 дүгээр сарын 01-ны өдрийн Дугаар 01 албан 

даалгаврын хүрээнд  аймгийн онцгой комиссын баталсан “Халдвар хамгааллын дэглэм, 

ажлын хариуцлага өндөржүүлэх ажлын төлөвлөгөө”-г хэрэгжүүлж ажиллаж байна. 2020 

оны 01 дүгээр сарын 26-ны өдрийн 2-10/98 тоот хамтран ажиллах тухай албан бичгийн 

хүрээд газрын даргаар тушаалын төсөл боловсруулан дараах ажил, арга хэмжээг 

эрчимжүүлхээр ажиллаж байна.  

а. Ажлын байранд албан хаагчид амны хаалт тогтмол зүүж ажиллах 

б. Иргэд, үйлчлүүлэгчдийг амны хаалт зүүх талаар шаардлага тавьж ажиллах 

в.  Мэдээ, сурталчилгааг цахимаар хийх хэвлэмэл материал тараах 

г.  Цар тахал болон томуу, томуу төст өвчнөөс урьдчилан сэргийлэх зорилгоор биеийн 

дархлаа дэмжих арга хэмжээг дотоод нөөц бололцоонд тулгуурлан зохион байгуулах 

д.  0-12 насны хүүхэдтэй эхчүүдийг гэрээсээ ажиллуулах 

е. Гамшгаас хамгаалах өндөржүүлсэн бэлэн байдлын зэрэгт шилжүүлэн ажиллаж 

байгаатай холбогдуулан төрийн болон нутгийн захиргааны байгууллагын ажилтан албан 

хаагчдын 30 хүртэлх хувийг ажлын байранд нь ажиллуулж, бусад албан хаагчдыг 

гэрээсээ ажиллах боломжийг бүрдүүлж ажиллахаар болсон. 

 Дархан сумын хойд постонд 2021.02.15-16-ны өдрүүдэд 08:00-16:00 цагийн хооронд  

ажиллаж Дархан сумаас Сэлэнгэ аймаг руу гарч байгаа болон Сэлэнгэ аймгаас  Дархан 

сум руу орж байгаа болон дайран өнгөрч байгаа авто тээврийн хэрэгсэл болон зорчигч 

нарт хяналт тавьж ажилласан. 

mailto:gantsetsegsuren@yahoo.com


ДАРХАН УУЛ АЙМГИЙН                                                                                   
ГАЗРЫН ХАРИЛЦАА, БАРИЛГА, ХОТ БАЙГУУЛАЛТЫН ГАЗАР                         

 

 
2021 ОНЫ ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ТАЙЛАН 

 

60 

 

 

 

 

 

 

 2021 оны 02 дугаар сарын 23-ны өдрийн 09:00 цагаас 19:00 хүртэлх хугацаанд тус 

байгууллагаас 10 иргэн 2 ээлжээр хуваагдан ажилласан.  Хувийн тээврийн хэрэгслээр 

431, нийтийн тээврийн автобусаар 123 нийт 554 иргэнийг Дарханаас бусад аймаг луу 

гаргасан. Улаанбаатар хот руу 330 иргэн бүртгэлийн дагуу 30 хоногт эргэж 

ирүүлэхгүйгээр гаргаж ажилласан. 

 Монгол улсын ЗГ-ын 2021 оны 02 дугаар сарын 21-ний өдрийн Дугаар 45 тогтоол 

“Коронавируст халдварын тархалтын түвшинг тогтоож, төрийн байгууллага, хүн, хуулийн 

этгээдийн үйл ажиллагааг зохицуулах түр журам”-Монгол улсын онцгой комиссын 

даргын 2021 оны 02 дугаар сарын 22-ны өдрийн Дугаар 18 тушаал “ Коронавируст 

халдвараас сэргийлэх арга хэмжээг зохион байгуулах түр журам”- ыг албан хаагчдад 

танилцуулж ажиллаа. 

 Урд чиглэлийн 140 дүгээр постон дээр ажиллах хуваарийн дагуу тус газрын 

ЗХАХМэргэжилтэн Б.Золбаясах, ССМАХМэргэжилтэн Ч.Анхбаяр нар 03 дугаар сарын 

03-ны өдрийн өглөө 08:00-20:00 цаг хүртэлх хугацаанд орон нутгийн замын хөдөлгөөнийг 

нээсэнтэй холбогдуулан хяналт, шалгалт, бүртгэлийн ажлыг Дархан сумын 2 

мэргэжилтэнтэй хамтран, 12 цагийн хугацаанд Дархан хот руу нэвтэрсэн 971 гаруй 

иргэнийг бүртгэж, бусад орон нутгаас 757, Улаанбаатраас 214 иргэнийг асуумж бөглүүлж 

болон зөвлөмжийг өгч ажилласан. 

 2021.04.02-оос 04.09-ны өдрүүдэд гэрийн тусгаарлалтанд байгаа 49 иргэн руу утсаар 

ярьж бие байдлын талаар асуумж авч хуваарийн дагуу томилогдсон албан хаагчид 

утасдан судалгааг аймгийн Төрийн захиргаа удирдлагын хэлтсийн мэрэгжилтэн 

н.Тунгалагт утсаар болон мэйлээр өгсөн.      

 Ц.Цэнд-Аюуш, Г.Нямдорж, Х.Олонбаяр, Б.Золбаясах нар 2021.04.04-ны өдөр, 

Б.Мөнхзул, Б.Баярмаа, Э.Гүрханд, Б.Мөнхчулуун нар 2021.04.08-ны өдөр 9 дүгээр багт 

нийтийн эргүүлээр ажиллаж тухай өдөр бүр нь тайланг хүргүүлсэн.   

 

                

 Бүх албан хаагчид Аймгийн онцгой комиссоос гаргасан үүргийн дагуу 2021.04.13-ны 
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өдрөөс эхлэн  Дархан сумын нийт багуудад зөвшөөрөгдсөн жагсаалтын дагуу барилгын 

чиглэлэээр үйл ажиллагаа явуулж буй 71 иргэн, аж ахуй нэгж байгууллагаас 58  үйл 

ажиллагаа явуулж байна.  КОВИД-19-оос урьдчилан сэргийлэх талаар зөвлөмж, хяналт, 

үүрэг даалгавар өгч ажиллаа, явцын хяналт болон зөрчлийн талаарх тайланг тухай бүр 

хүргүүлсэн.  

       

      

 2021 оны 06-р сараас 07-р сарын хүртэл хугацаанд Дархан –Сэлэнгийн 141 

дүгээр Түшиг уулийн постонд дархан сумын Засаг даргын баталсан хуваарийн 

дагуу хяналтаар ажилласан.  

АРАВ. БАЙГУУЛЛАГЫН САНХҮҮГИЙН ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ТАЙЛАН 

Аймгийн ГХБХБГазрын дарга Д.Ганбаяр /2021.01.01-2021.03.16 хооронд/, Д.Батчулуун 

/2021.03.16-наас хойш/, нягтлан бодогч Б.Мөнхзул нар 2021 оны санхүүгийн үйл ажиллагаанд 1, 

2-р гарын үсэг зурж, 2021 оны 12-р сарын 31-ний өдрөөр санхүүгийн байдал, уг өдрөөр 

дуусгавар болсон жилийн үйл ажиллагааны үр дүн, мөнгөн гүйлгээг материаллаг байдлын 

хувьд үнэн зөв илэрхийлж, “Төсвийн  тухай” хуулийн заалтын дагуу үнэн зөв тусган, нягтлан 

бодох бүртгэлийн олон улсын стандартын дагуу бэлтгэн ажиллаа. Тус байгууллага нь тайлант 

жилийн хугацаанд  Газрын дарга, гүйцэтгэх, үйлчилгээний ажилтан гэсэн бүтэцтэйгээр, удирдах 

ажилтан 1, гүйцэтгэх ажилтан 18,  үйлчлэх ажилтан  2  нийт 21 орон тооны бүрэлдэхүүнтэй 

албан үүргээ гүйцэтгэлээ. 

ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ЗАРДЛЫН 100190029001 ДАНСНЫ ТУХАЙ 

2021 оны 1 дүгээр сарын 1-нээс эхлэн Сангийн яамнаас : 

 Тусгай зориулалтын сангаас 320,2 сая төгрөгийн,  

 Орон нутгийн төсвөөс 8,7 сая төгрөгийн 

 Нийгмийн Даатгалын сангаас 28,0 төгрөгийн санхүүжилт,  
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 ГЗБГЗЗГазраас Хөрөнгийн санхүүжилтээр 4,7 сая  төгрөгийн бараа материал 

агентлагаас захиалж ханган нийлүүлж албан хаагчдын  үйл ажиллагааг хэвийн 

явуулах нөхцөл бололцоогоор хангасан.  

Үүнд: Тусгай зориулалтын материал 

o  Нууцлал бүхий цаас – 8000 ш 

o Газар эзэмших ГБХ эрхийн гэрчилгээ – 1800 ш 

o Нэгж талбарын хувийн хэргийн хавтас – 600 ш  

 

2021 оны байдлаар олгогдсон 320,2 сая төгрөгийн санхүүжилтийн 77.7% нь 

цалингийн сан эзэлж байна. 

 

Батлагдсан төсвийн хуваарийн дагуу Төрийн сангийн 100190029001 дансаар 

320,2 сая  төгрөгийн санхүүжилт авч 320,0 сая  төгрөг зарцуулж ажиллаа.   

 

 2021 оны 1-12-р сарын Төсвийн санхүүжилт, зарцуулалтын тайланг өссөн дүнгээр сар 

бүрийн  01-ны байдлаар гаргаж тогтмол боловсруулж САРЫН мэдээг аймгийн Төрийн сан 

банкинд цаасан хэлбэрээр хүргүүлэн зардал болон үлдэгдлийг баталгаажуулсан. Хүлээн 

авсан гарын үсэг тамгаар баталгаажуулан ажилласан. 

Цалингийн сан 

77,7%  

 

Тогтмол ашиглалтын болон 

бусад зардлууд 22,3% 
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Сарын мэдээнд: 

o Үндсэн үйл ажиллагааны дансны 

o Нэмэлт санхүүжилтын дансны 

o Авлага өглөгийн дэлгэрэнгүй мэдээ зэргээс бүрдэн тайлагнадаг. Нийт 12 удаа 

мэдээлсэн. 

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

гүйцэтгэлийн мэдээг аймгийн Төрийн сангийн хэлтэст тайлагнахаас гадна 

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

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

жилийн тайланг төрийн сангаар баталгаажуулан ГЗБГЗЗГазарт цахим болон цаасан хэлбэрээр 

хүргүүлсэн. Санхүүгийн тайланг санхүүгийн мэдээллийн самбарт байршуулан 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. 

Төрийн албан хаагчийн цалин хөлс, нэмэгдлийг хууль тогтоомжийн дагуу хугацаанд нь 

бүрэн олгож ажилласан. ГЗБГЗЗГазрын даргын 2019 оны Б/123 дугаар тушаалыг үндэслэн 

2021.01.02-ний өдрөөс  нийт 21 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 хөнгөлөлтийг олгож ажиллаж байна. 

Төрийн албаны цалингийн нэгдсэн системээр олгодог бөгөөд ТАЦНС нь Хүний нөөцийн 

удирдлагын системтэй нягт холбоотой бөгөөд албан хаагчдын мэдээллийг бүрэн агуулсан 

систем юм. 2021 онд бензин шатахууны үнэ, өргөн хэрэглээний барааны үнэ нэмэгдсэнтэй 

холбоотойгоор байгууллагын даргын дэргэдэх орон тооны бус зөвлөлийн хурлын шийдвэр 

ГХБХБГазрын даргын 2021.11.08 өдрийн А/27  тоот тушаалаар хоол унааны хөнгөлөлтийг 

нэмэгдүүлсэн. 

http://www.shilendans.gov.mn/
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Мөн  жилийн эцсийн  байдлаар  байгууллагын албан хаагчдын буюу даатгуулагч нарын 

цалингийн НДШимтгэлд өссөн дүнгээр 29,5 сая төгрөг шилжүүлсэн. Эрүүл мэнд, НДШимтгэлийн 

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

дагуу онлайнаар тайланг шивж илгээх буюу мөн цаасан хэлбэрээр баримтжуулж тайлагнасан. 

Сар бүрийн 5-ны дотор ажилтан бүрийн цалингийн нийгмийн даатгалын шимтгэлийг Маягт НД-

7, НД-8–ын дагуу 12 удаа хийж гүйцэтгэсэн.  

Татварын хэлтэст дараах 3 төрлийн тайланг заагдсан хуулийн хугацаанд хийж 
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гүйцэтгэсэн. Үүнд: 

a. Цалин хөдөлмөрийн хөлс тэдгээртэй адилтгах орлого болон шууд бус орлогоос 

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

b. Газар өмчлүүлэх, эзэмшүүлэх, ашиглуулах зөвшөөрөл олгох, газрын хэвлийг олгоход 

хураах улсын тэмдэгтийн хураамжийн тайлан /Хагас жил бүр нийт 2 удаа/ тус тус тушаав. 

Аймгийн Татварын хэлтэст  жилийн эцсийн  байдлаар /2021.12.31-ний гүйцэтгэлээр/ 11.3 

сая төгрөгийн цалингийн ХХОАТатвар шилжүүлсэн байна.    

   

Татвар, нийгмийн даатгал болон дансны  өр авлагагүй ажилласан.  

Тоёото Бервис маркийн суудлын автомашинаар 2021 оны 9 сар хүртэл,/машин эвдэрсэн 

бөгөөд засвар сэлбэгийн олдоц муу үнэ өндөр/  9 сараас 12  сарыг дуустал Дархан-Уул аймгийн 

ЗДТГазраас үнэ төлбөргүй ашиглах гэрээгээр Прадо-120  маркийн машиныг байгууллагын 

хэрэгцээнд ашиглаж шатахууны  тооцоог хийж байна. Жолоочтой шатах тослох материалын 

тооцоог дараа сарын нэгнээр 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 7,7 сая төгрөгийн 

талон олгож гүйцэтгэлийг сар бүрийн эцсээр тайлан гаргуулсан. Шунхлай петролиум ХХК тай 

гэрээний дагуу шатахууны талон авч ажилласан.  

Албан томилолтыг Ковид – 19 цар тахал тархсантай холбоотой МУ-н Сангийн Сайдын 

2021 оны 56 тоот тушаалын дагуу төсвийн хуваарьт өөрчлөлт хийгдэж тухайн зардлыг тэвчиж 

болох зардалд тооцон буцаан татсан. 

Газрын даргын 2021 оны А/10 дугаар тушаалын хуваарийн дагуу ээлжийн амралтыг 

биеэр эдлүүлэхээр нийт 22 албан хаагчдын ээлжийн амралтын олговрыг  тухай бүр нь олгосон 

байна. Амралт авахын өмнө орлон гүйцэтгэх ажилтантай ажлаа хүлээлцэх тойрох хуудас 

бөглөн ээлжийн амралтын цалинг олгодог.  
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ҮНДСЭН ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ОРЛОГЫН 100190029003 ДАНСНЫ ТУХАЙ 

Төрийн сан банкны 100190029003 тоот дансаар орох  Төсвийн орлогын төлөвлөгөө 2021 

онд  газрын болон барилгын техник хяналтын үйл ажиллагааны орлогоос 60,0 сая төгрөгийн 

төлөвлөгөөтэй. 2021 оны 10 сарын 01-ний өдрөөс цахим хэлбэрт шилжсэн. 

Үүнээс: 2021 оны 12 дугаар сарын 31-ний байдлаар Газрын хуульд заасан хэлбэрээр 

эзэмших 

 гэрчилгээний орлого – 8,4 сая төгрөг,  

 кадастрын зураглалаар – 7,2 сая төгрөг,  

 нэгж талбарын хувийн хэрэг -  14,8 сая төгрөг,  

 Барилга захиалагчийн хяналтын орлого – 27,9 сая 

Нийт 60,0 сая төгрөгийн үйл ажиллагааны орлого орсон. 

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

шинэчилэн мэдээлж байна.  

НЭМЭЛТ САНХҮҮЖИЛТЫН 100190029401 ДАНСНЫ ТУХАЙ 

Аймгийн Төрийн сан банкны 100190029401 тоот нэмэлт санхүүжилтийн дансаар 

2021.12.31-ны байдлаар 7,2 сая төгрөгийн дуудлага худалдаа анхны үнийн орлого орсон.  

Тухайн орлогыг Аймгийн дансанд төвлөрүүлсэн. 

ГАЗРЫН ДУУДЛАГА ХУДАЛДААНЫ ОРЛОГЫН 100190000967 ДАНСНЫ ТУХАЙ 

2021 оны 03 сарын 03-ны өдрийн БХБЯамны сайдын тушаалын дагуу Монгол улсын 21 

аймгийн ГХБХБГазрууд газрын дуудлага худалдааны орлогын шинэ данстай болсны дагуу 2021 

оны 04 сарын 01-нээс эхлэн дансыг ашиглаж байгаа. 

 2021 онд  Газар эзэмших эрхийн 6 удаагийн ДУУДЛАГА ХУДАЛДАА зохион 

байгуулагдаж 467,9 сая төгрөгийн орлогыг аймгийн орлогын дансанд төвлөрүүлж,  52,5 сая 

төгрөгийг дуудлага худалдаанд ялагдсан Иргэн, ААНБ-ын хүсэлтын дагуу  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. 
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ШИЛЭН ДАНСНЫ ТУХАЙ 

 ГХБХБГ-аас төрийн үйлчилгээг ил тод болгох Шилэн дансны хуулийг хэрэгжүүлж тухай 

бүр болон сар улирал, жилийн мэдээ тайланг ГХБХБГ-ын төсвийн ил тод самбарт болон 

www.darkhan.gazar.gov.mn цахим хаягт мэдээлж байна. Мөн албаны сайтад шилэн дансыг 

холбон мэдээлэв. 

 

 Байгууллагын төв хаалганы дэргэд санхүүгийн ил тод байдлын самбар ажиллуулж сар 

бүр орлого зардлын мэдээг шинэчилж байршуулсан. Шилэн дансны хуулийн дагуу иргэдэд 

долоо хоног, сар, улирал, жилийн төсөв мөнгө хөрөнгөтэй холбоотой тушаал, төсвийн 

гүйцэтгэлийн мэдээ тайланг шинэчилж шивэн оруулж файлаар хавсаргасан. 

2021 оны  жилийн эцсийн байдлаар 68 удаагийн мэдээллийг мэдээллийн самбарт 

байршуулж иргэдэд мэдээлсэн байна. 

2021 оны  жилийн байдлаар 145 удаагийн мэдээллийг шилэн дансанд оруулж иргэдэд 

мэдээлсэн байна.  

http://www.darkhan.gazar.gov.mn/
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Нэр 
Мэдээлэл 
оруулах давтамж  

Нийт 
мэдээллэх 

  

Дараа жилийн төсвийн төсөл Бүтэн жил 2 
Хуулийн хугацаанд нь 
мэдээлсэн. 

Тухайн жилийн төсөвт орсон нэмэлт, 
өөрчлөлт 

Тухай бүр 12 
Хуулийн хугацаанд нь 
мэдээлсэн. 

Хөрөнгийн болон урсгал зардалд 
тусгагдсан арга хэмжээний 
тендерийн ерөнхий мэдээлэл 

Тухай бүр 12 

Тендерийн арга хэмжээ 
байхгүй байхгүй тухай 
мэдээлсэн. 

Хөрөнгийн болон урсгал зардалд 
тусгагдсан арга хэмжээний 
тендерийн ерөнхий мэдээлэл 

Тухай бүр 12 

Тендерийн арга хэмжээ 
байхгүй байхгүй тухай 
мэдээлсэн. 

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

Тухай бүр 12 

Хуулийн хугацаанд нь 
мэдээлсэн. 

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

Тухай бүр 12 

Цалингаас бусад таван 
сая төгрөгөөс дээш 
орлого зарлагыг 
мэдээлсэн. 

Санхүүгийн тайлан Хагас жил 2 

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. 

Байгууллагын ЭБАТ-аас- Ашиг сонирхолын зөрчилгүй гэсэн мэдэгдлийг хүлээн авч 

шилэн дансанд PDF файлаар 12 удаа мэдүүлэв.  

 

http://info.shilendans.gov.mn/org/reportaudit.grid3.columns:sort/frequency
http://info.shilendans.gov.mn/org/reportaudit.grid3.columns:sort/frequency
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Тухай бүр: 

 

Сар бүр: 

 

Улирал бүр:  
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Хагас жил бүр:  

 

Бүтэн жилээр: 

 

 

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. 

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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Анхан шатны болон нягтлан бодох бүртгэлийг Сангийн сайдын 2017 оны  347 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.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Үндсэн хөрөнгийн дансанд бүртгэлтэй боловч  завсарлах, ашиглагдах боломжгүй 

хөрөнгүүдийн жагсаалтыг гарган Төрийн өмчийн бодлого зохицуулалтын газарт хүсэлт илгээн 

зөвшөөрлийг авч 17 нэр төрлийн 13,6 сая төгрөгийн хөрөнгийг акталж устган тайланг хугацаанд 

нь гарган хүргүүлсэн. Бараа материалын хувьд эхэлж авсанаа эхэлж зарлагадах аргыг  

ашиглаж байна. Бараа материалын оны эхний үлдэгдэл 39,7 сая төгрөг, ГЗБГЗЗГазраас үнэ 

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

өөрийн санхүүжилтээр авсан бараа материал зэрэг 20,3 сая төгрөгийн орлого авч, шаардах 

хуудсаар олгосон бараа материал 21,3 сая төгрөгийн зарлага, 38,7 сая төгрөгийн  үлдэгдлээр 

данс бүртгэлтэй байна.  

 Ковид-19 цар тахал гарсантай холбоотой  Сангийн яамнаас зарим зардлыг багасгасан. 

Мөн цар тахалтай холбоотойгоор албан хаагчдыг дархлаажуулж, ариутгал 

халдваргүйжүүлэлтийн материалыг хүн тус бүрд нь олгосон. Байгууллагын ариутгал 

халдваргүйжүүлэлтийн ажлыг байнга хийлгэн нөөцийг бүрдүүлж ажилласан. 

 

 


