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НЭГ. ГАЗРЫН ХАРИЛЦААНЫ ЧИГЛЭЛ 

 

1. ГАЗАР ЗОХИОН БАЙГУУЛАЛТЫН ТӨЛӨВЛӨЛТ, ӨМЧЛӨЛ 

 

1.1.1.Газар зохион байгуулалт төлөвлөлт: 

 

 Дархан-Уул аймгийн нутагт хэрэгжиж буй Газар зохион байгуулалтын тухайн жилийн 

төлөвлөгөө, Монгол Улсын иргэнд газар ємчлүүлэх 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. 

 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. 

 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 

дүгээр тогтоол, Орхон сум 2020 оны 12 дугаар сарын 18 ны өдрийн 06 дүгээр тогтоол, 

Хонгор сумын 2020 оны 12 дугаа сарын 18 ны өдрийн 22 дугаар тогтоол, Шарын гол 

сумын 2020 оны 12 дугаар сарын 30 -ны өдрийн 15 дугаар зэрэг тогтоолуудаар тухайн 

жилийн газар зохион байгуулалтын төлөвлөгөөг батлуулж хэрэгжилтэнд хяналт тавих, 

хангах ажлыг зохион байгуулж ажиллав. 

 2021 оны тухайн жилийн газар зохион байгуулалтын төлөвлөгөөнд газрын 

харилцааны чиглэлээр 10, Барилга хот байгуулалтын чиглэлээр 4,  нийт 28 багц 

ажлыг төлөвлөж сумын иргэдийн хурлаар батлуулсан. Үүнд : 

 Дархан сум – Сумын Иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын хуралдааны 2020.12.25-ны 

өдрийн 12 дугаар тогтоол, Шарын гол сум – Сумын Иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын 

хуралдааны 2020.12.30 -ны өдрийн 15 дугаар тогтоол, Орхон сум- Сумын Иргэдийн 

Төлөөлөгчдийн Хурлын хуралдааны 2020.12.18-ны өдрийн 06 дугаар тогтоол, Хонгор 

сум – Сумын Иргэдийн Төлөөлөгчдийн хурлын хуралдааны 2020.12.18 -ны өдрийн 22 

дугаар тогтоолоор тус тус батлуулсан. 

1.1.2.Газар зохион байгуулалтын төлөвлөгөө сурталчлах: 

 Дархан-Уул аймгийн 2021 оны газар зохион байгуулалтын тухайн жилийн  

төлөвлөгөөг сурталчлах ажлыг байгууллагын www.darkhan.gazar.gov.mn  цахим 

хуудас болон фэйс бүүк, www.Egazar.gov.mn цахим хуудсаар ил тод нээлттэй 

сурталчлах ажлыг зохион байгуулан ажиллаж байна.Тухайн сард www.egazar.gov.mn 

цахим хуудаснаас 2021 оны тухайн жилийн газар зохион байгуулалтын төлөвлөгөөнд 

тусгагдсан байршлыг харах зааварыг орон нутгийн телевиз болох TV -12, RJB 

http://www.darkhan.gazar.gov.mn/
http://www.egazar.gov.mn/
http://www.egazar.gov.mn/


ДАРХАН-УУЛ АЙМГИЙН ГАЗРЫН ХАРИЛЦАА, БАРИЛГА, ХОТ БАЙГУУЛАЛТЫН ГАЗРЫН    2021 ОНЫ ХАГАС ЖИЛИЙН 
БИЧМЭЛ ТАЙЛАН 

 

4 
 

телевиз, DBS телевизээр иргэн, хуулийн этгээд, олон нийтэд мэдээллйг өгч 

ажилласан. 

  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

    

 

1.1.3. Монгол Улсын иргэнд газар өмчлөл: 

 Дархан-Уул аймгийн хэмжээнд  Монгол Улсын иргэнд газар өмчлүүлэх тухай хууль 

хэрэгжиж эхэлсэнээс хойших хугацаанд өмчлүүлсэн газрын судалгааг гаргаж 

ажилласан.  

 Аймгийн хэмжээнд 2021 онд 600 иргэнд  54.92 га буюу хуучин эзэмшиж байгаа газрыг 

газрыг өмчлүүлэхээр төлөвлөсөн. Дархан сумд 1, 2, 3, 5, Малчин багийн нутаг 

дэвсгэрт 121 иргэнд 15.53 га газрыг 2021 онд өмчлүүлэхээр батлагдсан. Харин бусад 

багууд дээр “Дахин төлөвлөлт” хийгдэх тул ерөнхий төлөвлөгөөтэй уяалдуулж 

өмчлүүлэх ажлыг түр зогсоосон. Монгол Улсын Засгийн газрын иргэнд газар 

өмчлүүлэх тухай шийдвэр гараагүй тул газар өмчлөлийн захирамж энэ сарын 

байдлаар гаргаагүй байна.  

 Газар өмчлөлтэй холбоотой судалгаа гаргах зорилгоор дараах байгууллагуудад 2021 

оны 2 дугаар сарын 18 -ны өдрийн 129, 130, 131, 132 тоот албан бичгүүд хүргүүлсэн. 
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1.2. ГЕОДЕЗИ, ЗУРАГ ЗҮЙ 

1.2.1. Геодезийн байгын цэг тэмдэгтийн хадгалалт, хамгаалалт: 

 Дархан сумын 6 дугаар багийн нутаг дэвсгэрт байрлах Геодезийн цэг тэмдэгт ГЦТ-

5907, 3 дугаар багийн нутаг дэвсгэрт байрлах ГЦТ-5067 цэгүүд устсан шалгалтын 

явцад тогтоогдсон. ГЦТ-5907 цэгийг устгасан этгээдийг тогтоох боломжгүй 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. 

1.2.2. Байнгын ажиллагаатай станц /CORS/: 

 Дархан суманд байрлах GNSS байнгын ажиллагаатай станцын 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 

гарсанаар хэмжилт хийх боломжгүй болсон. 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. 

1.2.3. Байр зүйн зураглалын болон гүйцэтгэлийн зураг, шугам сүлжээ инженер 

геодезийн ажлууд: 

 Геодези, зураг зүй, кадастрын зураглалын ажил үйлчилгээ эрхлэх тусгай 

зөвшөөрөлтэй  “Гео од”, “Ёлт сүрвэй” ХХК-ний хийж гүйцэтгэсэн барилгын тэг 

тэнхлэгийг газарт шилжүүлэх ажил, инженерийн шугам  сүлжээний трасс, барилга 

байгууламжийн гүйцэтгэлийн  зураг зэрэг нийт 38 ажлыг шалгаж хүлээн авсан. 

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. 

 2014 онд “Бориг тэс” ХХК нь Дархан сумын инженерийн шугам сүлжээний зураглалын 

ажлыг хийж гүйцэтгэхдээ газар дээрхи болон газар доорхи цахилгаан, холбоо, шилэн 

кабелийн шугамын зураглалыг дутуу хийсэн, стандартын дагуу шугаман хэлбэрээр 

зураглаж “shape file” болгож хүлээлгэж өгөөгүй зэргээс үүдэлтэй уг ажлыг дахин хийж 

гүйцэтгэж байна. Дархан, Шар гол сумын цахилгааны шугам сүлжээг шугаман 

хэлбэрээр зураглаж “edit_powerline” давхаргад, Шарын гол сумын дулаан, цэвэр, 

бохирын шугам сүлжээг “edit_pipeline” давхаргад оруулах ажлыг хийж гүйцэтгэсэн. 

1.2.4. Монгол орны газар зүйн нэрийн тодруулалт хийх, мэдээллийн сан үүсгэх: 
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 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. 2020 онд үүсгэсэн 

Дархан, Хонгор, Орхон,  сумдын  газар зүйн нэрийн мэдээллийн санг засварлан  

“able”- ийн захидалаар ГЗЗ хэлтэсийн мэргэжилтэн Г.Энхзаяад хүргүүллээ. 

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

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

хуралдаж  багуудын нэрийг баталгаажуулсан материалыг нэгтгэж ГЗБГЗЗГ-ын 2021 

оны 02 сарын 24-ны №1/388 дугаар албан бичгийн дагуу судалгааг 2021 оны 03 сарын 

30 нд №212 тоот албан бичгээр хүргүүлсэн. 

1.2.5. Хаяг дугаар олгох, хаягийн зургийг хэрэглээнд нэвтрүүлэх: 

 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 гүйцэтгэсэн. 

               
 

 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 /156.2 сая /, Дархан-Уул аймгийн нутаг 

дэвсгэрт газар зүйн нэрийн тодоруулалт хийх зардлын тооцоо /10.1 сая /,  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/, Хонгор сум . 
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Зулзагын голд  М:1:2 000 масштабтай  байр зүйн зураглал хийх /40.7 сая/ зардлыг 

гарган төсөвт тусгуулах саналыг боловсруулж аймгийн ЗДТГ-ын ХОХБТХ-т 

хүргүүлсэн. 

1.3. ГАЗРЫН МОНИТОРИНГ 

1.3.1. Газрын төлөв байдал, чанарын хянан баталгааны чиглэлээр: 

 Газрын мониторингийн цахим системээр ирүүлсэн 7 иргэн, 18 хуулийн этгээдийн нийт 

25 иргэн, хуулийн этгээдийн захиалгат хянан баталгааны тайлан ирүүлсныг хүлээн 

авч шалган дүгнэлтийг байнгын шинжээчээр баталгаажуулах ажлыг хийж гүйцэтгэсэн. 

 Газрын төлөв байдал, чанарын захиалгат хянан баталгаа хийлгэсэн иргэн, хуулийн 

этгээдийн жагсаалт 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Д/д
Иргэн, хуулийн 

этгээд
Сум баг Газрын байршил

Талбай 

/м2/

нэгж талбарын 

дугаар

Газрын 

зориулалт

Хянан баталгаа 

хийлгэсэн огноо

Хянан 

баталгааны 

бүртгэлийн 

дугаар 

1 Р.Чулуунбаатар Дархан 14 Дэвшил-13 699 4505701299 Амины орон сууц 2020.08.28 000001

2 Ч.Хосбаяр Дархан 14

2-р хороолол, 

Нүүдэлчдийн 9-р гудамж 

913 тоот

510 4505701359 Амины орон сууц 2020.09.03 000002

3
Э.Баасанхүү Дархан 14

Онгот 4-р гудамж 29 тоот 718 4505900694
Гэр бүлийн 

хэрэгцээний
2020.06.10 000003

4 Н.Отгонзул Дархан 14 Онгот 4-р гудамж 17 тоот 700 4505900681
Гэр бүлийн 

хэрэгцээний
2020.10.01 000004

5 Б.Гүндэгмаа Дархан 15

Хүрээлэн 7 гудамж 24 

тоот 700 4504502014

Гэр бүлийн 

хэрэгцээний 2020.12.21 000005

6

Дархан-Уул 

аймгийн Газрын 

харилцаа, барилга, 

хот байгуулалтын 

газар

Дархан 8

17-р хороолол, Ардын 

өргөн чөлөө 5 гудамж 

504 тоот

2062 4506502957 Төрийн захиргаа 2021.01.07 000006

7 Н.Мөнхдаш Дархан 12

Эрчим хүчний 4-р 

гудамж 19050 4506100244 Үйлчилгээ 2021.01.10 000007

8 Б.Отгонгэрэл Дархан 14 Онгот 4 гудамж 410 тоот 32000 4505900711 Мод үржүүлэг 2020.11.10 000008

9 Л.Эвсанаа Дархан 13

Үйлдвэрчний 5-р гудамж 

514 тоот 30000 4505100187

Үйлдвэрлэлийн 

барилга 

байгууламж 2020.11.10 000009

10

Дархан Зочид 

буудал ХК Дархан 11

Үндэсний эрх чөлөөний 

3-р гудамж 303 тоот 17000 4506102977

Үйлчилгээ /зочид 

буудал/ 2021.02.07 000010
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1.3.2. 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 

судалгааг гаргаж ГЗБГЗЗГ-ын Суурь судалгаа, мониторингийн хэлтсийн мэргэжилтэн 

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

хүргүүлсэн. 

 

 

11

Бурхан халдун 

групп ХХК Дархан 12

Мангиртын 1-р гудамж 

103 тоот 12389 4505701116

Нйитийн орон 

сууц 2021:02:07 000011

12 Б.Отгонгэрэл Дархан 13

Үйлдвэрчний 4-р гудамж 

429 тоот 7978 4505100021

Үйлдвэрлэлийн 

барилга 

байгууламж 2020.11.10 000012

13 саран-Элит ХХК Дархан 9
Буурлын 1-р гудамж 103 

тоот
3393 4506100711

Эрүүл мэндийн 

байгууллага
2021.03.09 000013

14
Бридж констракшн 

ХХК
Дархан 13 ӨҮРайон 42585 4505100194

Үйлдвэрлэлийн 

барилга, 

байгууламж, 

бусад газар

2021.03.09 000014

15 Б.Ганзориг Дархан 13
Үйлдвэрчний 5-р гудамж 

503 тоот
12200 4505100286

Үйлдвэрлэлийн 

барилга, 

байгууламж, 

бусад газар

2021.03.09 000015

16

ШУТИС-ийн 

Дархан-Уул аймаг 

дахь Тенологийн 

сургууль

Дархан 13
Оюутаны 1-р гудамж 107 

тоот
41734 4505700119

боловсролын 

байгууллага
2021.03.09 000016

17 Э.Ганболд Хонгор 1 Зулзага-2, 208 тоот 600 4502000403 Зуслангийн газар 2021.04.09 000017

18 Д.Хаш-Эрдэнэ Хонгор 1 Болор зуслан 1, 111 тоот 1806 4502003631 Зуслангийн газар 2021.05.25
000018

19 Ч.Бямбасүрэн Дархан 8 Нарантолгой 2-67 тоот 568 4506502613
Гэр бүлийн 

хэрэгцээний
2021.05.25

000019

20 Х.Болортунгалаг Дархан 13 Үйлдвэрчний 1, 111 тоот 1198 4505900786 Амины орон сууц 2021.05.25
000020

21 Х.Хатанбаатар Дархан 2 Хушаат 3-7 тоот 647 4506901419
Гэр бүлийн 

хэрэгцээний
2021.06.02 000021

22 Ц.Энхболд Дархан 5Ардын өргөн чөлөөний 6, Г-16 тоот24 4506904301
Автомашины 

гараж
2021.06.03 000022

23 Н.Дэлгэрцэцэг Дархан 10

25-р хороолол, 

Барилгачдын өргө чөлөө-

18, 1805 тоот

500 4506102139 Амины орон сууц 2021.06.04 000023

24 Эконоос ХХК Дархан 5
Залуусын 4-р гудамж 406 

тоот
30775 4506903296

Нийтийн орон 

сууц
2021.04.05

000024

25 Э.Энхтөр Дархан 13 Их сургууль 2-41 тоот 700 4505700860
Гэр бүлийн 

хэрэгцээний
2021.06.08

000025

26
Улаанбаатар 

менежмент ХХК
Дархан 3 Наадамчдын 1, 105 10.39 080100006 Агуулах 2021.06.05

000026
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                                    Зураг-2. Атаршиж орхигдсон тариалан болон атаршсан газрын судалгаа. 

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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Зураг-7. Хэвлэсэн зургийн харагдах байдал 

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

дэсгэрийн зургийг 1,5м:1,5 м харьцаатай эхийг бэлдэж файлаар өгсөн. 
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Зураг-8. 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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Зураг-9. 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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Зураг-10. 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 
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хүргүүлсэн. Мөн байгууллагын даргад А3 форматаар Дархан сумын мал бэлчээрлэх 

бүсийн зураг болон тогтоолын төслийн хэвлэж өгсөн. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Зураг-11. Дархан сумын мал бэлчээрлэх бүсийн зураг болон тогтоолын төсөл 

 

1.4. ГАЗРЫН ТАТВАР ТӨЛБӨР, ҮНЭЛГЭЭ 

1.4.1. 2021 оны эхний хагас жилийн НОГДОЛ, НЭХЭМЖЛЭЛ 

 2020 оны газрын төлбөрийн тайланг ГТМ-02, ГТ-8 маягтаар нэгтгэн гаргаж ГЗБГЗЗГ-т 

цахимаар хүргүүлсэн. Сум тус бүрээр газрын төлбөрийн тайлангийн үр дүн, болон 

2021 оны хагас жиийн ногдол, нэхэмжлэлийг үүсгэсэн байдал: 

 Шарын гол сум: 2020 онд 85.0 сая төгрөгийг төвлөрүүлэх төлөвлөгөөтэй ажиллаж, 

98.6 сая төгрөгийн нэхэмжлэл үүсгэж, 99.8 сая төгрөгийг төвлөрүүлж, гүйцэтгэл 117.4 

хувьтай биелэсэн. 2019 оны дутуугаас 3.2 сая төгрөгийг барагдуулахаас 21340 

төгрөгийг судалгааны дагуу барагдуулсан ба 7.5 сая төгрөгийг нөхөн авч 

барагдуулсан байна. 2021 онд газрын төлбөрийн орлогоос 85.0 сая төгрөгийг 

төвлөрүүлэх төлөвлөгөөтэй ажиллана. 

 Орхон сум: 2020 онд 23.5 сая төгрөгийг төвлөрүүлэх төлөвлөгөөтэй ажиллаж, 22.8 

сая төгрөгийн нэхэмжлэл үүсгэж, 20.1 сая төгрөгийг төвлөрүүлж, гүйцэтгэл 85.6 

хувьтай биелэсэн. 2019 оны дутуугаас 1.6 сая төгрөгийг барагдуулахаас 1.4 сая 

төгрөгийг судалгааны дагуу барагдуулсан ба 1.5 сая төгрөгийг нөхөн авч 

барагдуулсан байна. 2021 онд газрын төлбөрийн орлогоос 33.5 сая төгрөгийг 

төвлөрүүлэх төлөвлөгөөтэй ажиллана. 

 Хонгор сум: 2020 онд 267.6 сая төгрөгийг төвлөрүүлэх төлөвлөгөөтэй ажиллаж, 268.4 

сая төгрөгийн нэхэмжлэл үүсгэж, 239.0 сая төгрөгийг төвлөрүүлж, гүйцэтгэл 89.3 

хувьтай биелэсэн. 2019 оны дутуугаас 180.7 сая төгрөгийг барагдуулахаас 71.1 сая 

төгрөгийг судалгааны дагуу барагдуулсан ба 3.7 сая төгрөгийг нөхөн авч 

барагдуулсан байна. 2021 онд газрын төлбөрийн орлогоос 361.0 сая төгрөгийг 

төвлөрүүлэх төлөвлөгөөтэй ажиллана. 
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 Дархан-Уул аймгийн хэмжээнд хүчинтэй гэрээний 98.1 хувьд газрын төлбөрийн 

ногдол үүссэн байна.  2021.03.04-ний өдрийн байдлаар 14226 нэхэмжлэлийн 1.3 

тэрбум төгрөгийн ногдол, нэхэмжлэлийг үүсгэж Татварын нэгдсэн системд илгээсэн 

байна. Мөн darkhan@mta.gov.mn altantuya.s@da.mta.gov.mn тус тус хаягаар илгээв. 

2021 онд газрын төлбөрөөр орон нутгийн төсөвт 1500.0 сая төгрөг төвлөрүүлэхээр 

аймгийн Иргэдийн Төлөөлөгчдийн 2020 оны 12 дугаар сарын 04-ны өдрийн ээлжит 

2/02 дугаар хуралдаан, сумдын Иргэдийн Төлөөлөгчдийн хурлаар тус тус баталсан 

тухай Санхүү, төрийн сангийн хэлтсийн 2021.01.05-ны өдрийн 7-10/05 албан бичгийн 

дагуу төлбөрийн ногдол, нэхэмжлэл үүсгэн ажиллаж байна. 

2021.06.14-ний байдлаар газрын төлбөрийн ногдуулалт, 

нэхэмжлэл үүсгэсэн байдал: 

 Дархан Орхон Хонгор Шарын 

гол 

Нийт 

Нийт 

ногдуулалт 

4110 630 2120 254 7,114 

Цуцлагдсан 25 1 3 2 31 

Шинэ төлөвтэй 66 68 347 15 496 

Нийт гэрээний 

тоо 

4019 561 1770 237 6,587 

Нэхэмжлэлийн 

тоо 

9824 1198 4010 474 15,506 

Мөнгөн дүн 
1,134,085,999 22,252,719 

264,908,65

7 
4,795,549 1,426,042,924 

 2021 онд 6759 хүчинтэй гэрээнд ногдол, нэхэмжлэл үүсгэхээс 6587 гэрээнд ногдол, 

нэхэмжлэл үүсгэж төлөвлөгөөний гүйцэтгэл 97.4 хувьтай байна. 

Сумын нэр Төлөвлөсөн Ногдол 

үүссэн гэрээ 

Шинэ 

төлөвтэй, 

дахин нягтлан 

шалгах гэрээ 

Шинээр 

ногдуулалт хийж, 

нэхэмжлэл үүсгэх 

боломжтойг 

нягтлах 

Дархан 4231 4019 66 447 

Орхон 591 561 68 54 

Хонгор 1681 1770 347 55 

Шарын гол 256 237 15 12 

Аймгийн 

хэмжээнд 

6759 6587 496 568 

 

 2021 оны орлогын төлөвлөгөө, ногдуулалт, нэхэмжлэл үүсгэсэн харьцуулалт: 

Сумын нэр 
Орлогын 

төлөвлөгөө 

Нэхэмжлэл 

үүсгэсэн байдал 

Илүү, дутуу 

ногдуулсан дүн 

Дархан 1,020,500,000 1,134,085,999 (113,585,999) 

Орхон 33,500,000 22,252,719 11,247,281 

mailto:darkhan@mta.gov.mn
mailto:altantuya.s@da.mta.gov.mn
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Хонгор 361,000,000 264,908,657 96,091,343 

Шарын гол 85,000,000 4,795,549 80,204,451 

Аймгийн хэмжээнд 1,500,000,000 1,426,042,924 73,957,076 

 

 Газрын төлбөрийн орлогыг Татварын хэлтсээс хүлээн авч програмд шалгасан: 

 

 Шинэ төлөвтэй байгаа, ногдуулалт нэмэх, нэхэмжлэл үүсгэх гэрээний тоо: 

Сумын нэр 
Шинэ төлөвтэй нэхэмжлэл үүсгэх 

нэгж талбар, мөнгөн дүн 

Шинээр ногдуулалт 

хийж, нэхэмжлэл 

үүсгэх 

Дархан 66 21,827,970 447 

Орхон 68 2,593,621 54 

Хонгор 347 20,190,363 55 

Шарын гол 237 4,831,216 12 

Аймгийн хэмжээнд 718 49,443,170 568 

 

 2019 оны дутуу газрын төлбөрийн орлого /481.4 сая төгрөг/-оос үлдсэн                 86 

982 687.77 төгрөгийг төвлөрүүлэх нэхэмжлэлийг аймгийн Татварын хэлтэст 

2021.01.13-ний өдөр дахин шинээр үүсгүүлсэн. 1210100290150 нэхэмжлэлийн 

дугаараар төлөх боломжтой болсон. 2021.06.14-ний өдрийн байдлаар 71 336 137.52 

төгрөгийг барагдуулж 82 хувьтай явж байна. 

1.4.2. Газрын дуудлага худалдаа, төсөл сонгон шалгаруулалт: 

 Дархан сумын Иргэдийн Төлөөлөгчдийн хурлаас баталсан тухайн жилийн газар 

зохион байгуулалтын төлөвлөгөөний дагуу 2021 онд дуудлага худалдаагаар олгох 55 

нэгж талбарын судалгаа гаргаж, дуудлага худалдааны анхны үнийг тодорхойлж, 

аймаг, сумын Засаг даргын захирамжийн төсөл бэлтгэж, сумын газрын даамлуудад 

мэргэжил арга зүйн зөвлөгөө өгсөн. 

 Дархан сумын ИТХ-ын хурлын 2 дугаар тогтоолын дагуу 8 нэгж талбарт цахим 

/www.mle.mn/-аар 3 удаа дуудлага худалдаа зохион байгуулсан. Нийт 3 нэгж талбарт 

ялагч тодрон 99450800 төгрөгийг орон нутгийн төсөвт төвлөрүүллээ. Дуудлага 

худалдаа зохион байгуулсан аймгийн Засаг даргын захирамжийн огноо: 

1. 2021.01.20 01-А19   Огноо: 2021.02.25 Оролцогчгүй 

Сумын нэр 
Орлогын хэмжээ 

/2021.05.30-ны байдлаар/ 

Төлөгдсөн нэхэмжлэлийн 

тоо 

Дархан /аймаг/ 193,626,369 2,001 

Дархан /сум/ 136,903,213 1,733 

Орхон 8,235,956 244 

Хонгор 27,140,943 695 

Шарын гол 2,513,789 56 

Аймгийн хэмжээнд 368,420,270 4,729 



ДАРХАН-УУЛ АЙМГИЙН ГАЗРЫН ХАРИЛЦАА, БАРИЛГА, ХОТ БАЙГУУЛАЛТЫН ГАЗРЫН    2021 ОНЫ ХАГАС ЖИЛИЙН 
БИЧМЭЛ ТАЙЛАН 

 

14 
 

2. 2021.03.29 01-А/105  Огноо: 2021.04.14 Ялагч-3 

3. 2021.05.05 01-А/140  Огноо: 2021.05.19 Оролцогчгүй 

              
Цахим дуудлага худалдаанд ирсэн хүсэлтүүд 

 Аймгийн хэмжээнд 2021 онд 55 нэгж талбарт газрын дуудлага худалдаа зохион 

байгуулах төлөвлөгөөтэй ажиллаж байна. 

№ Сумын 

нэр 

ИТХ-ын тогтоолын 

огноо 

Төлөвлөсөн 

нэгж талбар 

Дуудлага 

худалдааны 

анхны үнэ 

Тайлбар 

1 Дархан 2020.12.25 №12 8 467,941,200.00 3 удаа дуудлага 

худалдаа 

зарлагдсан 

Дархан 2021.04.19 №16 5  

574,768,800.00 

 

Тухайн жилийн газар 

зохион байгуулалтын 

төлөвлөгөөнд нэмэлт 

тод   отгол хийсэн 

2 Орхон 2020.12.18 №06 10 27,417,400.00 

Зарлагдаагүй, 

хүлээгдэж байгаа 
3 Хонгор 2020.12.18 №22 15 200,669,600.00 

 Шарын гол 2020.12.30 №15 19 1,191,000.00 

 Нийт  55 1271,988,000.00  

 Бусад 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 төсөл 

хэрэгжүүлэхээр хийн хоолойн шугамын трассыг урьдчилсан байдлаар тогтооход 

шаардлагатай мэдээллийг Засгийн газар нэгтгэн авч, судалгаа хийж байгаатай 
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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. 

 Дархан сумын ИТХ-ын 2021 оны 16 дугаар тогтоолын дагуу аймгийн Засаг даргын 

2021.05.20-ны өдрийн 01-А/159 дүгээр захирамжаар 2 нэгж талбарт төсөл сонгон 

шалгаруулалтыг танхимын хэлбэрээр 2021.08.03-ны өдөр зохион байгуулахаар  

хүлээгдэж байна. 

1.4.3. Газрын үнэлгээний чиглэлээр: 

 ГЗБГЗЗГ-аас өгсөн зөвлөмжийн дагуу газрын үнэлгээнд нөлөөлөгч Нийгмийн хүчин 

зүйлийг аймгийн хэмжээнд шинэчлэн оруулсан. Дархан сумын инженерийн дэд бүтэц 

болох бохир, дулаан, цахилгааныг шугамын мэдээллийг шинэчлэн оруулсан. 11248 

нэгж талбарт хүчин зүйлсийн утгыг уншуулсан байна. Хот тосгон бусад суурины 

газрын 11209 нэгж талбарт масс үнэлгээг хийсэн. Дүн шинжилгээ хийх ажил 

үргэлжлэн  явагдаж байна. 

 
 

ХОЁР. БАРИЛГА, ХОТ БАЙГУУЛАЛТЫН ЧИГЛЭЛ 
 

2.1. БАРИЛГЫН ҮЙЛ АЖИЛЛАГАА: 

2.1.1. Барилга угсралт, техник хяналт: 

2.1.2.2.Үйл ажиллагааны төлөвлөгөөний биелэлт, тайлан, мэдээг улирал бүр гаргах талаар 

2.1.1.1.Барилга угсралт, техник хяналтын чиглэлээр: 

2.1. Засгийн газрын 2018 оны 317-р тогтоолоор батлагдсан Барилга байгууламжийг 

ашиглалтад оруулах дүрэм, Дархан-Уул аймгийн засаг даргын  2019 оны 01-A/26 тоот 

томилогдсон захирамжийн дагуу Дархан-Уул аймгийн нутаг дэвсгэрт 2021 оны хагас жилийн 

байдлаар 5 иргэн, хуулийн этгээдийн барилга байгууламжид ашиглалтад үйл ажиллагааг 

зохион байгуулж ажилласан. Үүнийг төрлөөр авч үзвэл: 

 Дархан сум, 12-р багт байрлалтай Хүслийн хотхоны 54 айлын орон сууц 

 Дархан сум, 11-р багт байрлалтай Төрийн албан хаагчийн 216 айлын 108 айлын 

орон сууцны барилга 

 Дархан сум, 12-р багт байрлалтай Иргэн Л.Мөнхжаргалын 35 айлын орон сууцны 

барилга 

 Хонгор сумын ахмадын өргөтгөлийн барилга- 1 

 Дархан өргөө политехникийн коллежийн лабораторийн өргөтгөл - 1 
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   Мөнхжаргалын 33 айлын нийтийн орон сууцны барилга 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Хүслийн хотхоны 54 айлын нийтийн орон сууцны барилга 

 

Төрийн албан хаагчийн 108 айлын нийтийн орон сууцны барилга 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дархан сумын 13-р багт байршилтай Дархан өргөө 

политехникийн коллежийн 2 давхар өргөтгөлийн барилга 

 

2021 оны хагас жилийн ашиглалтад оруулсан барилга байгууламжийн жагсаалт 

 

№ 
Барилга байгууламжийн 

нэр 

Барилгын ажлын зөвшөөрлийн 

гэрчилгээ 
Үндсэн хийц 

 

Огноо дугаар хүчинтэй 

Д
ү
гн

э
л

ти

й
н
 

д
у
га

а
р
 

О
гн

о

о
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хугацаа 

 
 

2 7 8 9 28 61 62 
 

1 

“Дархан өргөө” 

политехникийн коллежийн 

2 давхар, 24*18 хэмжээтэй 

өргөтгөлийн барилга 

2020.04.22 06/2020-III 2020.09.25 
Төмөр бетон 

өрөгт бүтээц 
01/2021-Д 2021.03.17 

 

2 

Иргэн Т.Мөнхжаргалын 

үйлчилгээтэй 15*24 

хэмжээтэй, 33 айлын 

нийтийн орон сууцны 

барилга 

2020.07.10 18/2020-III 2020.12.15 
Төмөр бетон 

өрөгт бүтээц 
02/2021-Д 2021.05.21 

 

3 

Хөдөлмөр халамж 

үйлчилгээний газар, 

Нийгмийн даатгалын 

хэлтэс, Эрүүл мэндийн 

газрын захиалгаар 

баригдсан 2 орцтой, 108 

айлын зоорьтой 9 давхар, 

18 автомашины дулаан 

зогсоолтой нийтийн орон 

сууцны барилга 

2019.08.26 38/2019-III 2021.03.15 
Төмөр бетон 

өрөгт бүтээц 
03/2021-Д 2021.05.21 

 

4 

Хүслийн хотхоны 5-р 

ээлжийн 3-р барилгын 1 

орцтой 54 айлын 9 давхар 

16*25,6 хэмжээтэй, 14 

автомашины дулаан 

зогсоолтой нийтийн орон 

сууцны барилга 

2018.04.24 15/2018-III 2021.03.15 
Төмөр бетон 

өрөгт бүтээц 
04/2021-Д 2021.05.21 

 

 

2.1.1.2.Барилга байгууламжийн ажлыг эхлүүлэх, үргэлжлүүлэх зөвшөөрөл олгосон 

талаар: 

Засгийн газрын 68, 171 дугаар тогтоолын дагуу Барилга ажил эхлүүлэх, үргэлжлүүлэх  

зөвшөөрлийг холбогдох барилгын техникийн бичиг баримтыг хянаж 9 иргэн, хуулийн 

этгээдэд олгосон. Үүнд: 

- Үйлдвэр, үйлчилгээ – 2 

- ИШСүлжээ – 2 

- Нийтийн орон сууц – 4 

- Сургуулийн өргөтгөлийн барилга-1 

Барилгын ажил эхлүүлэх, үргэлжлүүлэх зөвшөөр олгосон 9 иргэн, хуулийн этгээдийг 

байгуулалтын Сайдын 55 дугаар тушаалын 2-р хавсралтын дагуу 2021.06.10-ны өдрийн 355 

тоот албан бичгээр хүргүүлсэн. 
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Дархан-Уул аймагт баригдаж ашиглалтад орж байгаа орон сууцны барилгын эрэлт, 

нийлүүлэлтийн судалгааг үзүүлбэл / 2021.06.10 / 

Зөрчилтэй барилга байгууламжийн талаар: 

 Дархан-Уул аймгийн хэмжээнд барилгын бичиг баримтын зөрчилтэй 10 иргэн, хуулийн 

этгээд барилга байгууламж байна. Зөрчилтэй барилга байгууламжийн зөрчлийг 

арилгуулах тухай Аймгийн Засаг даргын 2018 оны 04 дүгээр сарын 09-ны өдрийн 01-

А/128 тоот захирамж гарсан. Захирамжийн дагуу баримт бичгийн зөрчилтэй барилга 

байгууламжийн судалгааг 2021 онд шинэчлэн гаргасан. Эдгээр барилгуудын ус, 

дулаан, цахилгаан, холбоогоор цаашид хангахгүй байх талаар хангагч 

байгууллагуудад албан бичгээр хүргүүлсэн. 

Дархан-Уул аймгийн зөрчилтэй барилгын судалгаа / 2021.06.01 / 

Д/д 

Газар 

эзэмшигчийн 

нэрс 

Барилгын 

зориулалт 

Гаргасан 

зөрчил 
Фото зураг 

Утасны 

дугаар 

22%

22%45%

11%

Ашиглалтад орсон барилга байгууламжийг 
зориулалтаар нь хувилж харвал

2012 он 2013 он 2014 он 2015 он 2016 он 2017 он 2018 он 2019 он 2020 он 2021 он

Ашиглалтанд орсон 113 923 826 516 280 251 195 520 285 195

Борлуулагдсан 113 923 620 258 225 213 186 497 231 186
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1 
Иргэн 

Л.Бямбаочир 
Үйлчилгээ 

Барилгын 

ажил 

эхлүүлэх, 

үргэжлүүлэх 

зөвшөөрөл 

авалгүй 

барилгаа 

барьж үйл 

ажиллагаа 

явуулж 

байгаа. 

 

99034667 

2 
Иргэн 

Т.Тунгалаг 

Үйлчилгээний 

газар 

Барилгын 

ажил 

эхлүүлэх, 

үргэжлүүлэх 

зөвшөөрөл 

авалгүй 

барилгын 

ажил 

эхэлсэн.  

Гүйцэтгэгч: 

Халнит ХХК  

Захиалагч: 

Тунгалаг 

 

99372214 

3 
Иргэн 

Батцэнгэл 

Үйлчилгээний 

газар 

Барилгын 

ажил 

эхлүүлэх, 

үргэжлүүлэх 

зөвшөөрөл 

авалгүй 

барилгын 

ажил эхэлсэн 

 

99198119 

99080937 

4 
Иргэн 

Батбаяр 

Үйлчилгээний 

газар 

Барилгын 

ажил 

эхлүүлэх, 

үргэжлүүлэх 

зөвшөөрөл 

авалгүй 

барилгын 

ажил эхэлж, 

одоо үйл 

ажиллагаа 

явуулж 

байна. 

 

99118715 



ДАРХАН-УУЛ АЙМГИЙН ГАЗРЫН ХАРИЛЦАА, БАРИЛГА, ХОТ БАЙГУУЛАЛТЫН ГАЗРЫН    2021 ОНЫ ХАГАС ЖИЛИЙН 
БИЧМЭЛ ТАЙЛАН 

 

20 
 

5 
Иргэн 

З.Азбаяр 

Автограж, 

засвар 

Барилгын 

ажил 

эхлүүлэх, 

үргэжлүүлэх 

зөвшөөрөл 

авалгүй 

барилгын 

ажил эхэлсэн 

 

94992277 

6 
Иргэн 

М.Энхсайхан 

Үйлчилгээний 

газар 

Барилгын 

ажил 

үргэлжлүүлэх 

зөвшөөрөл 

авалгүй 

барилгын 

ажил 

эхэлсэн. 

 

98056888 

7 
"Цуурай Цо" 

ХХК 

Үйлчилгээний 

газар 

Барилгын 

ажил 

эхлүүлэх, 

үргэжлүүлэх 

зөвшөөрөл 

авалгүй 

барилгаа 

барьж үйл 

ажиллагаа 

явуулж 

байгаа. 

 

 

 

99376688 

8 
"Цуурай Цо" 

ХХК 

Үйлчилгээний 

газар 

Барилгын 

ажил 

эхлүүлэх, 

үргэжлүүлэх 

зөвшөөрөл 

авалгүй 

барилгаа 

барьж үйл 

ажиллагаа 

явуулж 

байгаа. 

 

99376688 
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9 
Иргэн 

О.Сайнбаяр 

Авто угаалга, 

засвар 

Барилгын 

ажил 

эхлүүлэх, 

үргэжлүүлэх 

зөвшөөрөл 

авалгүй 

барилгаа 

барьж үйл 

ажиллагаа 

явуулж 

байгаа. 

 

99084009 

10 
"Бэхч булган" 

ХХК 
Авто угаалга 

Барилгын 

ажил 

эхлүүлэх, 

үргэжлүүлэх 

зөвшөөрөл 

авалгүй 

барилгаа 

барьж үйл 

ажиллагаа 

явуулж 

байгаа. 

 

88113707 

 

2.1.1.3.Баригдаж буй барилга байгууламжуудад хяналт шалгалт хийсэн талаар 

 Засгийн газрын 68, 171 дүгээр тогтоолын барилгын ажил эхлүүлэх, 

үргэлжлүүлэх зөвшөөрөл олгосон 9 иргэн, хуулийн этгээдийн барилга 

угсралтын явцад нь хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуйн чиглэлээр 2021 

оны 04-р сарын 15-ны өдрөөс 2021 оны 06-р сарын 10-ны өдрүүдэд 2 удаагийн 

шалгалтыг давхардсан тоогоор 21-н барилга байгууламжид хийсэн. Барилгын 

талбайд гарсан осол, эндэгдэл байхгүй байна. 

 

Барилга угсралтын тусгай зөвшөөрөл шинээр авах, сунгах хүсэлт гаргасан 

аж ахуйн нэгж байгууллагуудад мэргэжил арга зүйн зөвлөгөөг өгсөн талаар: 

 2021 онд Барилгын салбарт үйл ажиллагааны тусгай зөвшөөрөл хүссэн 

хуулийн этгээдэд тусгай зөвшөөрөл олгох ажлын төрөл, суурь нөхцөл, 

шаардлагыг байнга сурталчилж ажиллаж байна. Дархан-Уул аймагт Барилга 

угсралтын чиглэлээр-79, Зураг төслийн чиглэлээр-8, өргөх байгууламж, түүний 

эд ангийн үйлдвэрлэлийн чиглэлээр-4 ААНБ тусгай зөвшөөрөлтэй үйл 

ажиллагаа явуулж байна. 

 Энэ онд Барилга угсралтын чиглэлээр шинээр тусгай зөвшөөрөл хүссэн 2 

ААНБ байна. Үүнд: 

 Өрөхтийн оргил ХХК 
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 Барилга угсралтын тусгай зөвшөөрлийн хугацаа сунгах хүсэлт гаргасан 2 

ААНБ байна.Үүнд: 

 Бурхантын бүтээн байгуулалт ХХК 

 Талст өргөө ХХК 

 2020 онд Барилгын салбарт үйл ажиллагааны тусгай зөвшөөрөл хүссэн 

хуулийн этгээдэд шинээр батлагдсан Барилга хот байгуулалтын сайдын 194 

дугаар тушаал барилга байгууламжийн төвөгшил, тусгай зөвшөөрөл олгох 

ажлын төрөл, суурь нөхцөл, шаардлагыг байнга сурталчилж ажилласан. 

2.1.2. Барилга захиалагчийн хяналтыг хэрэгжүүлэх ажлын хүрээнд: 

 2021 онд  Газрын харилцаа, барилга, хот байгуулалтын газар нь 3 төсөл арга 

хэмжээнд захилагчийн хяналт хэрэгжүүлж байна. Үүнд: 

А. Эс энд эй трэйд ХХК гүйцэтгэж буй Гэр хорооллыг инженерийн 

шугам сүлжээнд холбох ажил: 

Бохир усны шугам 3880м Ф150-Ф300мм шугам хоолой угсралтын ажил, 

Дулааны 4298м Ф150-Ф350мм шугам угсралт, Ф100мм цэвэр усны 

шугам, 863м цахилгааны шугам, 11 УДДТ-ийн барилга, Дулаан механик 

тоноглолын ажил, 1 насос станцын барилга угралтын ажил хийгдээхээс 

дулааны шугамын угсралтын 3916м, бохир усны шугамын угсралт 

3763м, цэвэр усны шугам 470м, 11 ширхэг УДДТ-ийн барилга, 1 насос 

станцын барилга бүрэн баригдаж дууссан байна. Нийт гүйцэтгэл 80%-

тай хийгдэж байна. Нийт 29 удаа захилагчийн хяналт хэрэгжүүлсэн. 

 

Б. “Миний Монгол” цэцэрлэгт хүрээлэнгийн хөлбөмбөгийн талбай 
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 Барилга угсралтын ажил 2020.05.07-ны өдөр ажил эхлэж 2021.06.15 

өдөр хүртэл хийгдэж дуусан улсын комисс ажиллаж ашиглалтад 

оруулахаар ажиллаж байна. Хөлбөмбөгийн талбайн гүйлтийн замын 

резинен будгийг хүйтний улиралд будагдаж чанаргүй хийгдснийг 

хусуулж аван дахин будуулах ажил хийгдэж байна. Нийт 36 удаагийн 

захиалагчийн хяналтыг хэрэгжүүлсэн. 

 

 

В. 2200 хүний суудалтай Спорт цогцолборын барилга 

/ Дархан-Уул аймаг, 14-р баг / 

 Улсын төсвийн хөрөнгө оруулалтаар анх 2011 онд барилгын ажил нь эхэлж 

2021.11.01 барилга угсралтын ажил дуусахаар төлөвлөгөө гарган ажиллаж 

байна. Нийт төсөвт өртөг 27,1 тэрбум төгрөг. Гүйцэтгэгч байгууллага “Нэмбар” 

ХХК, “Химон констракшн” ХХК-ний түншлэл. Энэхүү барилга нь 5 блок барилга. 

Үүнд: А блок: 

                                   2200 хүний суудалтай спорт заал 

                    В блок: 

                                   140 хүний суудалтай, 

                                   5 замтай усан бассейн 

                                   Бэлтгэлийн заал 

                     С блок: 

                                  Зоорьтой 10 давхар оффис 

                     D блок: 

                                  Зоорьтой 3 давхар оффис 

                     Е блок: 

                                  Зоорьтой 2 давхар оффис 

 Ажлын явц: Дотор засал А блок 85%, B блок 8%, Гадна фасадны рам дулаалга 

А B C блок 100%, Метал хавтан суулгалт С, D, B блок 100%, А блок дулаалга 

50%, Гадна замын бордюр суулгалт 90%, гадна зам талбай 60%, СDE  блок 

дотор агааржуулалт 50%, АB блок дотор сан 95%-тай хийгдэж байна. 

Барилгын дотор шал цутгалт-90% Талбай дээр нийт 31 хүнтэй ажиллаж байна. 
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Судалгаа, тайлан хүргүүлсэн талаар: 

 

 Засгийн газрын 2020-2024 оны үйл ажиллагааны хөтөлбөрт “150 мянган өрх, айлыг 

орон сууцтай болоход дэмжлэг үзүүүлж, орон сууцны хорооллыг барих ажлыг 

бүсчилсэн хөгжлийн үзэл баримтлалд тулгуурлан үе шаттай эхлүүлэх” ажлын хүрээнд 

Барилгын хөгжлийн төвөөс ирүүлсэн шинээр ашиглалтад орох орон сууцны судалгааг 

маягтын дагуу хүргүүлсэн. 

 Дархан-Уул аймагт 3-4 баллын газар хөдөлсөнтэй холбоотойгоор Засаг даргаас өгсөн 

чиглэлийн дагуу Аймгийн Мэргэжлийн хяналтын газар, Дархан сум, Онцгой байдлын 

газар, Захирагчийн ажлын албатай хамтран 2 цэцэрлэг, 2 орон сууцны барилгад 

хяналт шалгалтыг хэрэгжүүлж холбогдох мэдээллийг өгч ажилласан. 

Нийтийн орон сууцны өргөтгөлийн барилгын хяналт шалгалт хэрэгжүүлсэн 

талаар: 

 Аймгийн Засаг даргын 2021 оны 01-А/06 тоот захирамжийн дагуу Гамшгийн эрсдлээс 

урьдчилан сэргийлэх нэгдсэн арга хэмжээний хүрээнд Мэргэжлийн хяналтын газар, 

Онцгой байдлын газар, Захирагчийн ажлын алба, Цагдаагийн газар, багийн нийгмийн 

ажилтангуудтай хамтран Шарын гол сум, Хонгор сум, Дархан сумын 9,10,11,12-р 

багийн нутаг дэвсгэрт нийтийн орон сууцны доор өргөтгөл хийсэн иргэн, хуулийн 

этгээдийн барилгуудад хамтран хяналт шалгалтыг хэрэгжүүлж ажилласан. 

 

 

 

 Барилга, хот байгуулалтын яамнаас ирүүлсэн Барилга, хот байгуулалтын 

сайдын 2018 оны 12 дугаар сарын 31-ний өдрийн 218 дугаар тушаалаар 

батлагдсан “Барилга байгууламжийн төвөгшлийн ангиллыг зориулалт, хүчин 
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чадлаар нь тогтоох дүрэм”-д нэмэлт, өөрчлөлтөд оруулах 3 саналыг албан 

бичгээр хүргүүлсэн. 

 Дархан-Уул аймгийн хэмжээнд нийтийн орон сууцанд ашиглагддаг цахилгаан 

шатны засвар, шинэчлэлтийн судалгааг Барилгын хөжлийн төвөөс ирүүлсэн 

маягтын дагуу хүргүүлсэн. 

 Барилга, хот байгуулалтын яамны Төрийн нарийн бичгийн даргын 2021 оны 4-

р сарын 09-ний өдрийн А/57 дугаар тушаалаар Орон сууцны тухай хуулийн 

шинэчилсэн найруулгын төсөлд шаардагдах манай аймгийн орон сууцны 

өмчлөгчдийн холбоодын судалгааг ирүүлсэн маягтын дагуу Барилгын 

хөгжлийн төвд албан бичгээр хүргүүлсэн. 

 Манай аймгийн хэмжээнд улсын болон орон нутгийн төсвийн хөрөнгө 

оруулалтаар 2006-2020 он хүртэлх хугацаанд нийтийн орон сууцны барилгын 

цахилгаан шатны шинэчлэлтийн ажил хийгдсэн судалгааг БАрилгын хөгжлийн 

төвөөс ирүүлсэн маягтын дагуу хугацаанд нь хүргүүлсэн. 

 

2.4. БАРИЛГЫН МАТЕРИАЛ 

 

2.4.1 барилгын материалын тусгай зөвшөөрөл 

 Барилга, хот байгуулалтын сайдын 2018.12.31-ний өдрийн №217 тоот 

тушаалаар батлагдсан Хуулийн этгээдэд тусгай зөвшөөрөл олгох, хяналт 

тавих журмын дагуу 2021 оны эхний хагас жилийн байдлаар барилгын 

материал үйлдвэрлэх тусгай зөвшөөрөл шинээр авах хүсэлт 1, сунгуулах 

хүсэлт 4 аж ахуйн нэгж байгууллагаас ирсний дагуу ажиллаа. Үйлдвэрлэлийн 

батлагдсан технологи заавар, зааврын дагуу тоног төхөөрөмжөө байрлуулсан 

эсэх, ажлын байрын нөхцөл байдал мөн үйлдвэрийн барилгын зөвшөөрөл, 

газар эзэмших эрхийн зориулалт, тоног төхөөрөмж суурилуулсан акт, аюулгүй 

ажиллагаа хангалт, хөдөлмөрийн аюулгүй ажиллагааны журам, хэрэгжилт, 

мэргэжлийн технологич, тусгай зөвшөөрлийн суурь нөхцөлд шаардлагыг 

хангах эсэх, байвал зохих инженер техникийн ажилтны баримт бичиг шалгаж 

ажиллав. Үүнд: 

1. Дархан-Уул аймаг, Дархан сум, 1-р багт байрлалтай 1911001360 тоот 

улсын бүртгэлтэй, 4245385 регистрийн дугаар бүхий Сан оргиу ХХК нь 

барилгын материал үйлдвэрлэлийн PVC  МҮ-11.1 /Хуванцар цонх, хаалга/ 

үйлдвэртэй очиж танилцан  үйлдвэрлэл явуулах тусгай зөвшөөрлийг 

шинээр авах  хүсэлтийн дагуу дэмжиж 2021.05.18-ний №321 тоотоор 

тодорхойлолт хүргүүлэв. 

2. Дархан-Уул аймаг, Дархан сум, 1-р багт байрлалтай 9011179051 тоот 

улсын бүртгэлтэй, 5276764 регистрийн дугаар бүхий Сонголон хайрхан ХХК 

нь барилгын материал үйлдвэрлэлийн МҮ-2.1 /Дүүргэгч материал элс, 

хайрга бутлан ангилах үйлдвэрлэл/ тусгай зөвшөөрлийг хүсэлтийн дагуу 

дэмжиж 2021.05.18-ний №322 тоотоор тодорхойлолт хүргүүлэв. 
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3. Тулгат шийр ХХК, Идэрхайрхан ХХК-уудын хүсэлтийн дагуу Хонгор сумын 

нутаг дэвсгэрт байрлах үйлдвэр дээр очин технологийн заавар, тоног 

төхөөрөмжийг үзэж, асуумжийн дагуу баримт бичгийг шалган заавар 

зөвөлгөө өгч ажиллаа. Тусгай зөвшөөрлийг сунгуулах  боломжтой байна. 

4. 2021.05.14 Дэбүт ХХК-ний хүсэлтийн дагуу Тосгон, Үйлдвэрийн районы 

нутаг дэвсгэрт байрлах үйлдвэр дээр очин технологийн заавар, тоног 

төхөөрөмжийг үзэж, асуумжийн дагуу баримт бичгийг шалган заавар 

зөвөлгөө өгч ажиллаа. Тусгай зөвшөөрлийг сунгуулах  боломжтой байна 

 

 

 

 

 

Орон нутагт шинээр нэвтэрч буй 

техник технологийн талаар 

 

 2021 онд Тулгат шийр ХХК нь шохойн үйлдвэрлэлд бүрэн шаталттай технологийн 

эргэх зуух шинээр ашиглалтанд оруулж шохойны чанарыг сайжруулан ажиллаж 

байна. 
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 2021.01.02-2020.03.20-ний хооронд  Дархан-Уул аймагт Барилгын материалын 

үйлдвэрлэл эрхэлж байгаа 29 ААНБ-уудаас  Барилга, Хот байгуулалтын сайд, 

Үндэсний статистикийн хорооны даргын хамтарсан 2019.12.18-ны өдрийн 206, А/184 

тоот тушаалаар батлагдсан маягтын дагуу 2020 оны мэдээг хүлээн авсан. 2021 оны 3 

сарын 20-ны байдлаар 21 мэдээ ирсэн байна. 8 ААНБ бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэлийн 

мэдээ ирүүлээгүй байна. Мэдээг Барилгын хөгжлийн төв болон, Барилгын материал 

үйлдвэрлэгчдийн холбоонд 2021.01.23-ны №58, 59, 62 тоотоор хүргүүллээ. 

 

 

ГУРАВ. ЗАХИРГАА УДИРДЛАГЫН ЧИГЛЭЛ 

3.1. МЭДЭЭЛЭЛ ТЕХНОЛОГИ: 

3.1.1. 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, 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-р сарын төсвийн гүйцэтгэлийн мэдээ, 2020 оны жилийн эцсийн тайлан, 

2021 оны 1,2,3,4,5-р сарын 7 хоногийн ажлын тайлан, 1,2,3,4,5-р сарын ажлын тайланг 

оруулж шинэчлэлт хийв. Мөн дараах мэдээллүүдийг байрлуулав. Үүнд: 

 “Хянан баталгааны ажил гүйцэтгэж буй байгууллагуудад зориулсан зар” мэдээлэл 

 “Дархан суманд газар эзэмшүүлэх дуудлага худалдааны зар” 

 “АЗД-ын орлогч байгууллагын ажилтай танилцсан” 

 Албан хаагчид нийтийн эргүүл хийсэн талаарх мэдээлэл 

 Барилгын ажил эхлүүлэх, үргэлжлүүлэх зөвшөөрөл олгох цахим систем 

 Ипотекийн 6%-ийн зээлийн хөтөлбөр 

 “Угийн бичиг хэрхэн хөтлөх” талаарх сургалтын мэдээлэл 

 Барилгын ажлын дүрэм, журмыг сайжруулж буй талаарх БХБЯ-ны мэдээлэл 
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 Барилга угсралт, замын ажлаар Дархан-Уул аймаг руу ирэх болон Дархан-Уул аймгаас 

гарах иргэдэд нэвтрэх зөвшөөрөл олгоход шаардагдах материалын жагсаалт 

 Дархан суманд газар эзэмшүүлэх дуудлага худалдааны зар 

 Бүх нийтийн цэвэрлэгээнд оролцсон талаарх мэдээлэл 

 Газрын төлөв байдал, чанарын хянан баталгааны талаарх зарлал 

 Дархан суманд газар эзэмшүүлэх дахин дуудлага худалдаа зохион байгуулах тухай зар 

 Дархан суманд газар эзэмшүүлэх төсөл сонгон шалгаруулалт зохион байгуулах тухай зар 

 

 ГХБХБГ-ын Facebook хуудсан дээр БХБЯ, ЭМЯ, БХТ-ийн мэдээлэл 5 ширхэг, 

ГЗБГЗЗГ-ын мэдээлэл 33, Орон нутгийн ТВ болон бусад төрийн байгууллагын 

мэдээлэл 32, Дархан-Уул АОК-ын мэдээлэл 92-г хуваалцаж түгээв. Мөн дараах 

мэдээллүүдийг байрлуулж иргэд, олон нийтэд сурталчлав. 

 
 

 Able системийн цаг бүртгэлийн хэсгийн цагийн хуваарийг богиносгосон цагийн 

хуваарийг өөрчлөн, хэвийн горимоор ажиллахаар болсон тул зуны цагийн хуваарьт 

шилжүүлэн дундын мэдээллийн сангийн компьютер дээрх цаг бүртгэлийн програм 

хангамжийн ажиллагааг шалгаж, бэлтгэв. Абле програм дээр ажлаас чөлөөлөгдсөн 

ажилтныг чөлөөлж, албан тушаал өөрчлөгдсөн ажилтны мэдээллийг засварлав. 

 

 23 удаа цахим хурал болон сургалтын бэлтгэл ажлыг хангаж, хурлын веб камер 

залгаж, хуралтай холбож өгөв. Цахим хуудасны админы Editor програмын хувилбарын 

хөгжүүлэлтийг зогсоосон тул хувилбарыг ахиулж 30 хоногийн хугацаатай trial эрхтэй 
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болгов. Датацентр-тэй ярьж албаны цахим шуудангийн дискний зайг нэмэгдүүлэх 

хүсэлтийг албан бичгийг илгээж, нэмэгдүүлэв. Мөн байгууллагын гадаад IP хаягийн 

блокыг 3 удаа гаргуулав. Албаны цахим шуудангийн хаяг өөрчлөгдсөнтэй холбоотой 

үүссэн асуудлыг шалгуулах хүсэлт явуулав. Уг хүсэлтийн дагуу үндэсний дата төвөөс 

холбогдож шалгаад, байгууллагын цахим шууданг хэвийн ажиллагаанд шилжүүллээ. 

Албаны цахим шуудангийн нууц үг 11-ыг сэргээж, үйлдлийн системийн хугацаа нь 

дууссан 2 компьютерт сунгалт хийв. 

 

 Шарын гол сумын газрын даамлыг VPN сүлжээнд холбох сүлжээний утас татаж 

хэвийн ажиллуулав. Өнгөт хэвлэгч Epson 1390-н тоолуур дууссан тул тоолуур 

тэглүүлэх програм уншуулж хэвийн ажиллуулав. Нягтлан бодогчийн компьютерийн 

Office-ын програм гэмтсэн тул дахин суулгаж, идэвхжүүлж өгөв. Геодези, зураг зүйн 

асуудал хариуцсан мэргэжилтэн, Дархан сумын газрын даамал, Архив, бичиг хэргийн 

ажилтан, Барилгын материал, үйлдвэрлэл, лабораторийн асуудал хариуцсан 

мэргэжилтний компьютеруудыг форматлаж үйлдлийн систем, хэрэглээний програм, 

хорт кодын эсрэг програмуудыг суулгаж, хэвлэгч, сканерыг таниулав. 

 

 Агентлагаас ирсэн шинэ router-ийг суурилуулж агентлагийн ОЗМТХ-тэй холбогдон 

тохиргоог хийлгэв. 

 

 Screen Recorder хийх програм хангамж хайж олон суулгаж туршиж үзэв. Egazar 

газрын кадастрын цахим системийн танилцуулга видеоны эх бэлтгэж, засварлав. 
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 АЗД-ын 2021-2024 оны “Цахим Дархан” төсөлд ГУХ, БХБХ-ийн саналыг авав. 

Саналын дагуу Юнитель компани руу холбогдож сумдуудын газрын даамлуудын 

байршил руу шилэн кабель татахад гарах зардлын тооцоог гаргуулан, төсвийг 

Юнител компаниас ирсэн тооцооны дагуу хийж албан тоотын хамт аймгийн ЗДТГ-ын 

МТА-нд хүргэж өгөв. 

 

 2022 оны төсөвт тусгах байгууллагад шаардлагатай байгаа компьютер, дагалдах 

тоног төхөөрөмжийн саналыг ня-бо-д гаргаж өгөв. 

 Байгууллагын дарга, бичиг хэрэг, ГУХ, БХБХ-ийн мэргэжилтнүүдийн үүдний хаяг, 

ширээний хаяг, байгууллагын албан хаагчдын үнэмлэхийг шинэчлэн эхийг бэлтгэж 

хэвлэн холбогдох мэргэжилтнүүдэд өгсөн. 

 
 

3.1.2. Нярав: 

1. Газрын удирдлагын хэлтсийн мэргэжилтнүүд болон сумдын газрын даамлуудад 

дараах үнэт цаас тус тус олгов. 

 

Сумд Кадастр 

Газар 

эзэмших 

/Иргэн/ 

Газар 

эзэмших 

/ААНБ/ 

Газар 

эзэмших 

/ТБ/ 

Газар 

ашиглах 

/ААНБ/ 

НТХХ 

Дархан 1962 476 37 9 0 452 

Хонгор 940 440 30 5 0 116 

Орхон 530 190 15 3 0 78 

Шарын гол 50 20 0 0 3 0 
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2. Шаардах хуудсаар 57 төрлийн 2122 ширхэг бараа материал олгов. 2020 оны сүүлийн 

хагас жилийн, 2021 оны 1,2,3,4,5-р сарын үнэт цаас, бараа материалын зарцуулалтын 

тайланг нэгтгэж ня-бод өгөв. Шинээр ирсэн болон агентлагаас ирсэн бараа материал, 

үнэт цаасыг хүлээн авч агуулахад хураав. 

3. Үндсэн хөрөнгө, бараа материалын тооллогын комисст орж ажиллав. 2020 оны 

жилийн эцсийн үндсэн хөрөнгийн тооллогын мэдээлэл дээр үндэслэн албан хаагчдын 

үндсэн хөрөнгө, бараа материалын картын мэдээллийг засварлав. Албан хаагчдын 

үндсэн хөрөнгийн болон бараа материалын картуудыг хэвлэж, гарын үсэг зуруулан 

ня-бо-д хүлээлгэж өгөв. 

4. Хонгор, Орхон, Шарын гол сумын газрын даамлаас 2020 оны 10-12-р сарын Газар 

эзэмших иргэний гэрчилгээ, Иргэний улсын тэмдэгтийн хураамж, кадастрын үнэт 

цаас, газар эзэмших гэрчилгээ /ААНБ/, улсын тэмдэгтийн хураамж /ААНБ/, НТХХ, 

Хонгор, Орхон сумын газрын даамлаас 2021 оны НТХХ, кадастрын үнэт цаас, газар 

эзэмших гэрчилгээ /ААНБ, Иргэн/, Иргэн, ААНБ-ын УТХ-ын тайланг тулгаж шалган, 

хүлээж авав. 

5. 2020 оны 5-8-р сарын газар эзэмших иргэний гэрчилгээ, УТХ-ын тайлан, 2020 оны 9-

12-р сарын газар эзэмших иргэний гэрчилгээ, УТХ-ын тайлан, 2020 оны 10-12-р сарын 

кадастрын үнэт цаас, НТХХ-ны зарцуулалтын тайлан, 2020 оны 1-12-р сарын газар 

эзэмших, ашиглах ААНБ-ын гэрчлгээний тайлангуудыг үдэж, хавтаслан, хуудсуудыг 

дугаарлаж, байгууллагын архивт хүргүүлсэн. 

6. Татварын хэлтсээс ирсэн 2020 онд УТХ төлсөн 758 иргэний мэдээллийг гэрчилгээ 

олгосон 880 иргэний мэдээлэлтэй тулгаж шалган, УТХ тушаасан мэдээлэл ороогүй 

нэхэмжлэлийн дугаарыг шивж оруулав. 
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3.2. ХҮНИЙН НӨӨЦ, ДОТООД АЖИЛ 

3.2.1. Сургалт, зөвлөгөөн: 

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

батлуулсан. 4 зорилтын хүрээнд 28 арга хэмжээг тусгасан. 1,2 дугаар улиралд зохион 

байгуулагдсан.  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. 

2. Төрийн албанд жендэрийн тэгш байдлыг хангах чиглэлээр Төрийн албаны зөвлөлөөс НҮБ-

ын Хөгжлийн хөтөлбөртэй хамтран хэрэгжүүлж буй “Монгол Улсад мэргэжлийн, иргэн төвтэй 

төрийн албыг төлөвшүүлэх нь“ төслийн хүрээнд Канад улсын Төрийн захиргааны институт 

ТББ /IPAC/-ын зөвлөх Риган Манчинигийн боловсруулсан “Монгол Улсын төрийн албан дахь 

жендэрийн тэгш байдлыг хангах тогтолцоо” гарын авлагыг танилцуулах уулзалтыг Төрийн 

албаны зөвлөлийн удирдлага, Канад улсын Төрийн захиргааны институт ТББ/IPAC/-ын 

зөвлөх Риган Манчини, Сюзан Паттерсон, болон бусад холбогдох байгууллагын албан 

хаагчдыг оролцуулан цахимаар зохион байгуулсан сургалтад ЗХАХМэргэжилтэн 

Б.Золбаясах оролцсон. 

3. Төрийн албаны зөвлөл, удирдлагын академийн сургалтын хөтөлбөрийн дагуу Төрийн 

захиргааны ахлах мэргэжилтний багц цагийн сургалтад Кадастрын асуудал хариуцсан 

мэргэжилтэн Д.Батчулуун цахим сургалтад оролцсон. 

4. 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. 

5.  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. 

6. ТАЗөвлөлөөс зохион байгуулсан “ Албан хаагчдын идэвх оролцоог нэмэгдүүлэх нь” сэдэвт 

сургалтад Захиргаа, хуулийн асуудал хариуцсан мэргэжилтэн Б.Золбаясах хамрагдсан. 

7. “Хуванцар бохирдолтой тэмцэх” аяны удирдамжын дагуу Газрыну удирдлагын хэлтсийн 

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

байгууллаа. 

8. 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. 

9. “Төрийн захиргааны инновацийн аргачлал”-ын чиглэлээр ТАЗөвлөлөөс зохион 

байгуулагдсан цахим сургалтад хамрагдсан. 
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10. “Газрын салбарын жендэрийн тэгш байдлыг хангах эрх зүйн, бодлогын орчин”  ГЗБГЗЗГ-

аас зохион байгуулагдсан сургалтад удирдлагууд хамрагдсан. 

11. “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. 

12. МТАХМэргэжилтэн Э.Түмэнжаргал нь Cisco Academy-н NDG Linux Unhatched,  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. ГЗБГЗЗГ-ын ОЗМТХ-ээс Мэдээллийн технологийн асуудал хариуцсан 

мэргэжилтнүүдэд зориулан зохион байгуулсан цахим сургалтанд хамрагдав. 

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

тайлангийн тухай сургалтад хамрагдсан. 

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

зүйн тухай хууль тогтоомжийн хэрэгжилтийг хангах”   сургалтанд ГЗЗАХМэргэжилтэн 

Б.Мөнхчулуун хамрагдсан. 

15. Барилга, хот байгуулалтын яамны ББМҮБХЗГ-аас аймгуудын Барилгын материал 

үйлдвэрлэл лабораторийн асуудал хариуцсан мэргэжилтнүүдэд цахим сургалт зохион 

байгуулагдав. 
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3.2.2. Шагнал урамшуулал: 

 Аймаг орон нутагтаа салбарын хүрээнд өндөр бүтээмжтэй ажилласан албан 12 

хаагчид нь аймаг, сум, агентлаг, төрийн дээд шагналыг гардуулсан. Үүнд: 

 Газрын харилцаа, барилга, хот байгуулалтын газрын дарга Д.Батчулуун, Газрын 

удирдлагын хэлтсийн  Хонгор сумын газрын даамал  Ц.Базарсад,  Барилга, хот 

байгуулалтын хэлтсээс  Барилгын материал үйлдвэрлэл, лабораторийн  асуудал 

хариуцсан мэргэжилтэн Б.Мөнгөнтогос нарыг Монгол Улсын төрийн дээд шагнал 

болох Хөдөлмөрийн хүндэт медаль”-д шагнуулхаар 100 хувийн санал нэгтэй  

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”,  Шарын гол сумын 

газрын даамал Д.Болорцэцэгийг Газар зохион байгуулалт, геодези, зураг зүйн 

газрын даргын “Баярын бичиг”,  Захиргаа удирдлагын хэлтсээс  Захиргаа, хуулийн 

асуудал хариуцсан мэргэжилтэн Б.Золбаясахыг Газар зохион байгуулалт, 

геодези, зураг зүйн газрын даргын “Баярын бичиг”,  Барилга, хот байгуулалтын 

хэлтсээс Барилгын лабораторын шинжээч С.Дарханбаатарыг Газар зохион 

байгуулалт, геодези, зураг зүйн газрын даргын “Баярын бичиг”,  Инженерийн дэд 

бүтцийн асуудал хариуцсан мэргэжилтэн Б.Төмөрийг Газар зохион байгуулалт, 

геодези, зураг зүйн газрын даргын “Баярын 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”, Дархан сумын газрын даамал Э.Гүрхандыг Дархан-

Уул аймгийн Засаг даргын “Жуух бичиг”-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, албан хэрэг 

хөтлөлт, архивын асуудал хариуцсан ажилтан Ц.Цэнд-Аюуш нарыг 2021 оны 03 

дугаар сарын 08-ны өдөр шагналыг гардуулсан. 

 

3.2.3. Хяналт- шинжилгээ, үнэлгээ 

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

төлөвлөгөөний хэрэгжилтийг дүгнэх хурлыг  2021 оны 06 дугаар сарын 15-нд зохион 

байгуулж байгууллагын нийт төрийн захиргааны 16, төрийн үйлчилгээний 5 ажилтны 

хагас жилийн үйл ажиллагааг дүгнэсэн  бүгд хангалттай үнэлгээгээр дүгнэгдсэн. 
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Бусад ажил: 

 Байгууллагын гадна талбайн цас цэвэрлэх, бүх нийтийн цэвэрлэгээнд оролцов. 

      
 

3.2.4. Авлигатай тэмцэх чиглэл: 

 Байгууллагын 3 албан тушаалтны ХАСХОМ-ийг 2021.02.04-ны өдөр хүлээн авч АТГ-

ын цахим бүрдүүлэлтийн системд бүртгэн баталгаажуулж, 2020 оны ХАСХОМ-ын 

тайлангуудыг гаргаж аймгийн Хууль, эрх зүйн хэлтсийн ахлах мэргэжилтэн 

Г.Энхсайханд 2021.02.17-ны өдрийн 140 тоот албан бичгээр хүлээлгэж өгсөн. 

 ГЗБГЗЗГ-ын даргын 2021.01.29-ний өдрийн А/25 дугаар тушаалаар Газрын 

харилцааны салбарын 2021 оны авлигын эсрэг үйл ажилагааны төлөвлөгөөг баталсан 

бөгөөд орон нутгийн хэмжээнд хэрэгжүүлэх үйл ажиллагааны төлөвлөгөөг 

байгууллагын газрын даргаар 2021.03.18-ний өдөр батлуулсан. 

 2020 оны ХАСХОМ тайлангууд болон ашиг сонирхолын зөрчилгүй тухай мэдэгдэл 

тайлбарыг архивлах ажлыг хийсэн. 

 Төрийн албан хаагчдын хууль, эрх зүйн мэдлэгийг дээшлүүлэх зорилгоор авлига, 

ашиг сонирхлын зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх, мэдлэг олгох “Нэг дусал” радио 

зөвлөмж, байршуулах материалыг Авлигатай тэмцэх газраас бэлтгэн ирүүлсны дагуу 

байгууллагын дотоод сүлжээнд 34 радио зөвлөмжийг 2021 оны 05 дугаар сарын 31-

ний өдөр байршуулж албан хаагчдад байгууллагын фэйсбүүк групп болон чат группт, 

intranet.gov.mn цахим чатаар албан хаагч бүрт байршуулсан талаар мэдээллийг 

хүргэж танилцуулах ажлыг зохион байгуулсан 

Зураг-3. Байгууллагын дотоод сүлжээнд байршуулсан байгаа нь 
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3.3. АРХИВ, АЛБАН ХЭРЭГ ХӨТЛӨЛТ 

3.3.1. Өргөдөл шийдвэрлэлт: 

 ГХБХБГ-т 2021 оны 1 сарын 02-ний өдрөөс 6 сарын 14-ны өдрийн хооронд абле 

программд нийт 577 албан бичиг /хариутай 431/, 154 өргөдөл /хариутай 152/ ирсэнээс 

380 албан бичиг, 112 өргөдөл шийдвэрлэн, 51 албан бичиг, 40 өргөдөл хяналтанд 

бүртгэжээ. 

Албан бичиг, өргөдлийн шийдвэрлэлтийг графикаар харуулбал: 

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

мэдээлэл 

 
 Хугацаатай албан бичиг, өргөдөл гомдлын шийдвэрлэлтийг 1-р улиралд аймгийн ЗДТГ-

н  ТЗУХ-т 252 албан бичгээр хүргүүлсэн. 2-р улирлын мэдээг 6 сарын 25-нд хүргүүлнэ. 

Сар тутамд албан бичиг, өргөдөл гомдлын шийдвэрлэлтийн судалгаа гаргаж, хариуцсан 

мэргэжилтнүүдээр гарын үсэг зуруулж байна. Мөн сар тутмын мэдээг байгууллагын 

тайланд нэгтгэж байна. 

3.3.2. Архивын үйл ажиллагаа: 

 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 
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Захиргаа аж ахуй, Газар зохион байгуулалт, Барилга хот байгуулалт, санхүү аж ахуй 

гэсэн 4 чиглэлээр 41 нэр төрлөөр боловсруулж, жагсаалтыг батлуулсан. 

 Архивын баримтыг цахимжуулан, цахим мэдээллийн сан үүсгэх зорилтын хүрээнд 

байгууллагын байнга хадгалах 12 хадгаламжийн нэгжийг скайнердсан. Ковидын нөхцөл 

байдалтай холбоотой архивын программыг туршилт хийх, скайнердсан файлыг холбох 

ажлыг эхлүүлж амжаагүй байна. Одоогоор программ суулгаж, тусдаа компьютер 

бэлтгэсэн. Тус ажлыг 7-р сард хийхээр төлөвлөсөн болно. 

                
 Архивын баримтаар хэрэглэгчдэд үйлчилгээ үзүүлэх зорилтын хүрээнд 3 ААНБ, 1 

иргэнд архивын баримтыг хуулбарлан авах хүсэлтийн дагуу үйлчилгээ үзүүлсэн. 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; Дархан сумын болон аймгийн Засаг даргын захирамж; ГНС-ийн 

тайлан; 4 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 байна. 

 Хуваарийн дагуу Газрын удирдлагын хэлтсээс ГНС, ГЗБТ, дуудлага худалдаа гэсэн 

нийт 14 баримт,  Захиргаа, хуулийн асуудал хариуцсан мэргэжилтнээс 5 баримт, 

Санхүү нягтлан бодогчоос 5 баримт, бичиг хэрэг, няраваас 16 баримтыг нийт 40 

баримтыг архивт хүлээн авч, бүртгэл үйлдсэн байна. 
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3.4. САНХҮҮ ТӨСӨВ 

3.4.1. Шилэн дансны тухай 

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

гүйцэтгэлийн мэдээг аймгийн Төрийн сангийн хэлтэст тайлагнахаас гадна 

www.shilendans.gov.mn сайтад нийт 6 удаа шивж оруулсан. Үүнээс гадна Төсвийн ил 

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

эхний хагас жилийн тайланг төрийн сангаар баталгаажуулан ГЗБГЗЗГазарт цахим 

болон цаасан хэлбэрээр хүргүүлсэн. Санхүүгийн тайланг санхүүгийн мэдээллийн 

самбарт байршуулан нийтэд тогтмол шинэчилэн ил тод мэдээлж байна. Албаны 

сайтад сарын мэдээг скайнердан pdf файлаар хавсаргаж мэдээлсэн. 

 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 эхний хагас жилийн байдлаар 34 удаагийн мэдээллийг мэдээллийн самбарт 

байршуулж иргэдэд мэдээлсэн байна. 

 2021 оны эхний хагас жилийн байдлаар 72 удаагийн мэдээллийг шилэн дансанд 

оруулж иргэдэд мэдээлсэн байна. 

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

шилэн дансанд PDF файлаар 4 удаа мэдүүлэв. 

3.4.2. Санхүү бүртгэл, тайлан 

 Энэхүү тайлангаар 2021 оны 1 сарын 1-ээс 2021 оны 06-р сарын 30-ний ГХБХБГазрын 

санхүүгийн байдал, үйл ажиллагааг харуулах болно. 

 Аймгийн ГХБХБГазрын дарга  2021 оны 01-р сарын 01-ээс 03-р сарын 05-ны өдрийг 

хүртэл Д.Ганбаяр, 2021 оны 03-р сарын17-ноос ГХБХБГазрын даргын үүргийг түр 

http://www.shilendans.gov.mn/
http://www.darkhan.gazar.gov.mn/
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орлон гүйцэтгэгч Д.Батчулуун ,  нягтлан бодогч Б.Мөнхзул нар 2021 оны санхүүгийн 

үйл ажиллагаанд 1, 2-р гарын үсэг зурж, 2021 оны 06-р сарын 30-ыг хүртэлх 

санхүүгийн байдал, уг өдрөөр дуусгавар болсон хагас 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 хагас жилийн тайлангийн 

хугацаанд  Газрын дарга, гүйцэтгэх, үйлчилгээний ажилтан гэсэн бүтэцтэйгээр, 

удирдах ажилтан 1, гүйцэтгэх ажилтан 17,  үйлчлэх ажилтан  2  нийт 21 орон тооны 

бүрэлдэхүүнтэй албан үүргээ гүйцэтгэлээ. 

 Санхүүгийн тайланг Улсын Секторын Нягтлан бодох бүртгэлийн Олон улсын 

стандартын дагуу нягтлан бодох бүртгэлийн аккруэл суурийг хэрэглэсэн болно. 

 2021 оны хагас жилийн баланс, тайлан тэнцлийг Сангийн яамны сайтны е-tailan–д 

хуулинд заагдсан хугацаанд нэгтгүүлэв. 

 Анхан шатны болон нягтлан бодох бүртгэлийг Сангийн сайдын 2017 оны 12-сарын 5- 

өорийн 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” програмыг үр дүнтэй  ашиглан ажиллаж 

байна. 

 Бараа материалын хувьд эхэлж авсанаа эхэлж зарлагадах аргыг  ашиглаж байна. 

 Бараа материалын оны эхний үлдэгдэл 39,7 сая төгрөг, ГХГЗЗГазраас үнэ төлбөргүй 

буюу шилжүүлэн авсан үнэт цаас хөрөнгийн санхүүжилт, өөрийн санхүүжилтээр авсан 

бараа материал зэрэг 7,5 сая төгрөгийн орлого авч, шаардах хуудсаар олгосон бараа 

материал 8,3 сая төгрөгийн зарлага 38,9 сая төгрөгийн  үлдэгдлээр данс бүртгэлтэй 

байна. 

 2021 онд Ковид-19 цар тахалтай холбоотойгоор эдийн засгийн хувьд хэмнэлтийн 

горимд ажиллах болсон ба  Сангийн яамны сайдын 56-р тушаал, мөн Засгийн газрын 

43-р тогтоолын дагуу зарим зардлыг буцаан татсан бөгөөд төсвийн хуваарьт 

өөрчлөлт орсон. /томилолтын зардал, урсгал засвар, багаж техник хэрэгсэл эд 

хөрөнгө худалдан авах/ 

 Төрийн албан хаагчийн цалин хөлс, нэмэгдлийг хууль тогтоомжийн дагуу хугацаанд 

нь бүрэн олгож ажилласан. Байгууллагын албан хаагчдын цалинг сард 2 удаа 

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

нэмэгдлийг ТАЦНСистемээр  олгож ажиллаж байна. 

 Эхний 5 сарын байдлаар  байгууллагын албан хаагчдын буюу даатгуулагч нарын 

цалингийн  НДШимтгэлд өссөн дүнгээр 23,1 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 6 удаа хийж 

гүйцэтгэсэн. 

 Татварын хэлтэст дараах тайланг заагдсан хуулийн хугацаанд хийж гүйцэтгэсэн. 

Үүнд: 

 Цалин хөдөлмөрийн хөлс тэдгээртэй адилтгах орлого болон шууд бус 

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

 Газар өмчлүүлэх, эзэмшүүлэх, ашиглуулах зөвшөөрөл олгох, газрын 

хэвлийг олгоход хураах улсын тэмдэгтийн хураамжийн тайлан /Хагас 

жил бүр нийт 1 удаа/ тус тус тушаав. 

 Аймгийн Татварын хэлтэст эхний хагас жилийн байдлаар /2021.05.31-ний 

гүйцэтгэлээр/ 6.5 сая төгрөгийн цалингийн ХХОАТатвар шилжүүлсэн байна. 

3.4.3. Үйл ажиллагааны орлогын данс болон зарлагын данснуудын тухай 

Үйл ажиллагааны зардлын 100190029001 дансны тухай 

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

 Тусгай зориулалтын сангаас 126,139,400 төгрөгийн, 

 Орон нутгийн төсвөөс 4,257,700 төгрөгийн 

 ГЗБГЗЗГазраас Хөрөнгийн санхүүжилтээр 2,660,000 төгрөгийн бараа материал 

агентлагаас захиалж ханган нийлүүлж ажилчдын үйл ажиллагааг хэвийн явуулах 

нөхцөл бололцоогоор хангасан. Үүнд: 

o нууцлал бүхий цаас – 5000 ш 

o Газар эзэмших ГБХ эрхийн гэрчилгээ – 1300 ш 

 2021 оны эхний хагас жилийн байдлаар олгогдсон 126,1 сая төгрөгийн санхүүжилтийн 

76.8% нь цалингийн сан эзэлж байна. 

 Батлагдсан төсвийн хуваарийн дагуу Төрийн сангийн 100190029001 дансаар эхний  5 

сарын байдлаар 126,1 сая төгрөгийн санхүүжилт авч 121,2 сая төгрөг зарцуулж 

ажиллаа. 

 2021 оны 1-5-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. 

Сангийн яамны  сайдын 2021 оны 56-р тоот тушаалаар төсвийн хуваарьт өөрчлөлт орж 2021 

оны 05-р сарын 31-ний байдлаар АО-с төлөх  НДШ-н 2,6 сая төг, бараа үйлчилгээний бусад 

зардлын 530,0 төг нийт 3,1 сая төгрөгийн өглөгтэй ажиллаж байна. 

 Тоёото Беривис маркийн суудлын автомашинаар тооцоо хийж байна. Жолоочтой 

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

хуудас холбогдох материалыг хүлээн авч тооцоо бодож түүнийг үндэслэн ирэх сарын 

гүйлгээний баримтыг цаг тухайд нь хийж шатахуун олгох ажлыг зохион байгуулж, 

автомашины хувийн хэрэг хөтөлж байна. Мөн шаардахаар жолооч болон 

байгууллагын албан хаагчдад шатах тослох  материалын 2,9 сая төгрөгийн талон 

олгож гүйцэтгэлийг сар бүрийн эцсээр тайлан гаргуулсан. 

 Газрын даргын 2021 оны Б/02 дугаар тушаалын хуваарийн дагуу ээлжийн амралтыг 

биеэр эдлүүлэхээр нийт 2  ажилчдын 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 

60,0 сая төгрөг оруулах төлөвлөгөөтэй. Үүнээс: 2021 оны 05 дугаар сарын 31-ний 

байдлаар Газрын хуульд заасан хэлбэрээр эзэмших 

 гэрчилгээний орлого - 4,6 сая төгрөг, 

 кадастрын зураглалаар -  3,5 сая төгрөг, 

 нэгж талбарын хувийн хэрэг -  8,2 сая төгрөг, 

нийт 16,3 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 

2021.05.31-ны байдлаар 8,1  сая төгрөгийн дуудлага худалдаа болон газрын анхны 

үнийн орлого орсныг төвлөрүүлэн ажилласан. 

 

Газрын дуудлага худалдааны орлогын 100190000967 дансны тухай 

 

 2021 оны 03-р сарын 03-ны 44-р тушаалаар 21 аймгийн ГХБХБГазруудад дуудлага 

худалдааны орлогын данс нээж өгсөн ба 5-р сарын 31-ний өдрийн байдлаар Газар 

эзэмших эрхийн гэрчилгээний ДУУДЛАГА ХУДАЛДАА болон газрын анхны үнийн 106,2 

сая төгрөгийн орлого орсныг аймгийн дансанд төвлөрүүлэн ажиллалаа. 

3.4.4. Гэрээт ажил: 

 Тэнгэрийн бүргэд ХХК-тай 2021 оны 01 дугаар сарын 01-ний №2 тоот харуул 

хамгаалалтын гэрээгээр харуул Б.Цэнгэлсайхан ажиллаж байна. 

 Шунхлай Петролиум ХХК-тай 2021 оны 01-р сарын 01-ний № Да/21-61 гэрээгээр 

шатахууны талон худалдан авч үйл ажиллагаандаа ашиглан ажиллаж байна. 

   
ДӨРӨВ: БУСАД 

 
4.1. КОВИД-19  

4.1.1. Нийтийн эргүүл 

 2021-02-15-ны өдрийн 10:00-14:00 цагийн хооронд 5-р багийн нутаг дэвсгэрт нийтийн 

эргүүлийн ажил гүйцэтгэж, иргэдийн золгох хөдөлгөөн, амны хаалтын хэрэглээнд 

хяналт тавьж, зөвлөгөө өгч ажиллаа. 

 Аймгийн Засаг даргын тамгын газраас баталсан Төрийн албан хаагчдын нийтийн 

эргүүлд гарах хуваарийн дагуу тус байгууллага нь 2021.04.20-ны өдрийн 08:00-15:00, 

15:00-22:00 цагийн хооронд Дархан сумын 4, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 16, 17-р багуудад 

нийт 15 албан хаагч ажилласан. Нийтийн эргүүлээр ажиллах хугацаанд аймгийн 
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Онцгой комиссоос зөвшөөрөгдсөн үйл ажиллагаа болон иргэдийн зорчих хөдөлгөөнд 

хяналт ажилласан.  

Нийт зөвшөөрөгдсөн үйл ажиллагаанд оролцсон 917 иргэн, Үүнээс:  

 
Д/д 

Зөвшөөрөгдсөн үйл 
ажиллагаа 

 
Ямар үйлчилгээ авах 

 
Хүний тоо  

1 Ойрхон байрлах дэлгүүр, 
худалдааны төв  

Хүнсээ авах 392 

2 Эмийн сан Эм авах  79 

3 Эмнэлэг Эмнэлэгт үзүүлэх, шинжилгээний хариу 
авах 

50 

ӨЭМТ рүү даатгалын эм бичүүлэхээр явах 1 

Шүдний эмнэлэг орох /цаг авсан/ 1 

4 Зөвшөөрөгдсөн байгууллагын 
ажилчид 

Ажилдаа явж байгаа болон ажлаасаа бууж 
байгаа /Ажлын үнэмлэхтэй/ 

167 

Ажилдаа явж байгаа болон ажлаасаа бууж 
байгаа /Ажлын үнэмлэхгүй/ 

79 

5 Буяны ажлаар яваа  1 

6 Ковидын вакцин хийлгэх  21 

7 Ковидын шинжилгээ өгөхөөр 
яваа 

 105 

8 Борлуулалтын машин  21 

Нийт дүн 917 

 
Нийтийн эргүүлийн үед 614 иргэн доорхи зөрчлийг гаргасан. Үүнд: 

 

Д/д Гарсан зөрчил Тавьсан шаардлага Хүний тоо 

1 Явган салхилж байсан Шаардлага тавьсан. 304 

Хүүхдээ салхилуулж байсан Шаардлага тавьсан. 82 

Унадаг дугуйтай салхилж 
байсан 

Шаардлага тавьсан. 69 

2 Эмнэлэгт эргэлт хүргэхээр 
яваа 

 19 

3 Айлд юм авах, хүргэж өгөхөөр 
яваа 

Шаардлага тавьсан. 23 

4 Айлаас гэртээ харьж яваа Шаардлага тавьсан. 4 

5 Хүүхдийн толгой бариулах  2 

6 Маскгүй хүн Маск зүүх шаардлага тавьсан. 22 

7 Согтууруулах ундаа 
хэрэглэсэн  

 /14-р багт 6 хүн, 16-р багт 3 хүн, Өргөө багт 
3 хүн согтууруулах ундаа хэрэглэсэн явж 
байсан. Гэртээ харих шаардлага тавьсан 

боловч шаардлага хүлээж авахгүй байсан/ 

21 

8 АТМ орохоор яваа Шаардлага тавьсан. 56 

9 Хүнд өвчтэй хүнийг эмнэлэгт 
хүргэх / машин/ 

 2 

10 Аймгийн Байгаль орчин, аялал 
жуучлалын газар орох 

Шаардлага тавьсан. 4 

11 АЗДТГ орж ажил хөөцөлдөх Шаардлага тавьсан. 1 

12 Нохойгоон салхилуулж яваа Шаардлага тавьсан. 2 

13 Мал хариулж яваа  3 

Нийт дүн 614 
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 2021-03-29-нд 14:00-18:00 цагийн хооронд 9-р баг, Дархан-Уул аймагт хатуу хөл хорио 

тогтоосон тул 2021-04-18-аас 2021-04-20-ны хооронд 16-р баг дээр нийтийн эргүүл 

хийж, тайланг АЗДТГ-ын мэргэжилтэн болон 16-р багийн зохион байгуулагч руу 

илгээв.  

   

 2021-04-15-нд хуучин дарханд байрлалтай барилга угсралтын чиглэлээр үйл явуулж 

буй 5, барилгын материалын үйлдвэрлэлийн чиглэлээр үйл ажиллагаа явуулж буй 25 

иргэн, ААНБ-ын халдвар хамгааллын дэглэмийг шалгах эргүүлийг Геодези, зураг зүйн 

асуудал хариуцсан мэргэжилтэнтэй хамт хийв. 

 Нийтийн эргүүл хийх явцад Дархан сумын 16-р баг дээр аймгийн Захирагчийн ажлын 

албаны дарга Э.Равжаадэлгэрэх нийтийн эргүүлийн үйл ажиллагаанд хяналт тавьсан.  

 Мөн аймгийн Мэргэжлийн хяналтын газраас Дархан сумын Өргөө багийн 

дэлгүүрүүдийн үйл ажиллагаанд хяналт шалгалтыг хийсэн. 

           

4.1.2. Орон нутгийн зорчих хөдөлгөөн: 

 Авто тээврийн төв дээр Дарханаас Улаанбаатар хот руу гаргах иргэд, Дархан-Уул 

аймгаас хувийн унаатай иргэдийг гаргах ажлын бүртгэл дээр ажиллав.  

              

 Дархан сумын урд постон дээр Дархан-Уул аймгаас орох гарах иргэдээр асуумж 

бөглүүлэн авч, Дархан-Уул аймгийн харьяат иргэдийг компьютерт бичиж бүртгэн 

ажиллав. 
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4.1.3. Хяналт шалгалт: 

 

 Дархан сумын газрын даамалтай хамт 8-р баг дээгүүр эргүүлийн хийж ажиллаж буй 

барилга угсралт, барилгын материалын үйлдвэрлэлийн ААНБ-уудад хяналт тавьж, 

үерийн далан руу хашаа сунгасан айлуудыг шалгав.  

                      
 

 2021-04-03-нд гэрийн тусгаарлалтанд байгаа 23 иргэн, 2021-04-17-нд гэрийн 

тусгаарлалтанд байгаа 20 иргэн, 2021-05-01-нд гэрийн тусгаарлалтанд байгаа 69 

иргэн рүү утсаар ярьж шалган тайланг АЗДТГ-ын мэргэжилтэн рүү илгээв. 

   2021.04.20 Дархан-Уул аймгийн Дархан сумын 4-р сургууль барилга угсралт, 

барилгын материал үйлдвэрлэлийн эрхлэгч ААНБ-уудыг түргэвчилсэн оновшлогоонд 

хамруулсан. 
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 2021.04.19-нд Спорт цогцолборын үйл явцыг шалгасан. 
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