
 

 

ГАЗРЫН ХАРИЛЦАА, БАРИЛГА, ХОТ БАЙГУУЛАЛТЫН ГАЗРЫН  
 2019 ОНЫ 01  ДҮГЭЭР САРД ХИЙСЭН АЖЛЫН ТАЙЛАН 

 

2019.01.22                                                                                                      Дархан хот 

1. ГАЗРЫН ХАРИЛЦААНЫ ЧИГЛЭЛЭЭР ХИЙСЭН АЖЛЫН ТАЙЛАН 

 

 Газар зохион байгуулалт, төлөвлөлтийн чиглэлээр: 

Аймгийн Засаг даргын захирамжаар газар эзэмших эрхийн гэрчилгээний 

хугацаа сунгасан болон бусдад шилжүүлсэн нийт 16 иргэн, хуулийн этгээдэд Улсын 

бүртгэлийн Э дугаар авахаар хүсэлт гаргаж 50 иргэн, хуулийн этгээдийн газар 

эзэмших гэрээ байгуулж гэрчилгээ олгосон.  

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

байгуулалтын төлөвлөгөөний төслийг боловсруулж байгууллагын дарга болон 

аймгийн ерөнхий архитектор Д.Элдэвсайханд танилцуулж, холбогдох санал 

шүүмжийг авсан.  

Сумын тухайн жилийн газар зохион байгуулалтын төлөвлөгөөг батлуулах 

ажлыг  Орхон сумын ИТХ-ын 2018 оны 12 дугаар сарын 18-ны өдрийн 16/04 тоот, 

Хонгор сумын ИТХ-ын 2018 оны 12 дугаар сарын 12-ны өдрийн 10 тоот, Шарын гол 

сумын ИТХ-ын Тэргүүлэгчдийн 2019 оны 01 дүгээр сарын 04-ны өдрийн 02 тоот 

тогтоолоор тус тус батлуулсан. 

Дархан-Уул аймгийн 2018 оны газрын нэгдмэл сангийн ГЗБГЗЗГ-т хүргүүлсэн. 

Үүнд:  

- ГТ-1-9 тайлан  

- БОХ1, 2 тайлан 

- ГТМ-4 тайлан  

- 2019 оны татвар төлбөрийн төлөвлөгөө, төлбөрийн орлогын баталгаажилт 

тайлангуудыг ГЗБГЗЗГ-т хүргүүллээ 

- Дархан-уул аймаг монгол улсын иргэнд газар өмчлүүлсэн талаархи бичмэл 

тайлан, тоон зураг 

- Газрын нэгдмэл сангийн ГТ-9, Засгийн газрын 2018 оны 130-р тогтоолын 

хэрэгжилт /өмчлүүлсэн газрын байршил, хэмжээ, тоон зураг/ 

- Дуудлага худалдаа, төсөл сонгон шалгаруулалтын талаархи мэдээ тайлан 

- 2018 оны газар зохион байгуулалтын хэрэгжилт 
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Дархан сумын 12-р баг, 14-р хороололд шинээр газар эзэмшүүлэхээр аймгийн 

Засаг даргын 2018 оны 01-А/420 тоот захирамжийн дагуу 20 иргэнд байршлын 

зургийг хийсэн. 

 

Газрын кадастр, бүртгэл чиглэлээр:  

 Монгол Улсын иргэн, хуулийн этгээдэд газар эзэмшүүлэх, ашиглуулах болон 

гадаадын эргэн хуулийн этгээд газар ашиглуулах үйл ажиллагааны хүрээнд Дархан 

суманд газар эзэмшүүлэх гэрээ хийгдсэн 12 иргэн, хуулийн этгээдийн газрын 

кадастрын зураг үйлдэн хэвлэж өгсөн. 

Монгол Улсын иргэнд газар өмчлөх үйл ажиллагааны хүрээнд Дархан сум-48, 

Хонгор сум-14, иргэнийг мэдээллийн санд оруулж, газрын кадастрын зургийг хэвлэж 

өгсөн.   

Дархан сум-22, Орхон сум-7, Хонгор сум-2 иргэн өөрийн өмчилж авсан газраа 

бусдад худалдсан, бэлэглэсэн, хуваасан иргэнийг мэдээллийн санд оруулж, газрын 

кадастрын зургийг үйлдэн хэвлэж өгсөн. 

 

Геодези, зураг зүйн чиглэлээр: 

 Кадастрын хэмжилт зураглалын компиануудаар хашаа байшингаа 

хэмжүүлсэн 6 иргэний  материалыг хүлээн авч мэдээллийн санд оруулсан.  

 Өмчлөлийн газраа өвлүүлсэн, худалдсан 8 иргэний эрх шилжих бүртгэлийг 

хийж 12 иргэн аж ахуйн нэгжид  кадастарын зураг гаргаж үйлчилсэн. 

 Батлагдсан хаягийн зургийн дагуу 11 аж ахуйн нэгж, 7 иргэнд хаяг дугаар 

шинээр олгож захирамжийн төсөлд оруулсан.  

 Шинэ хаяг дугаар авах иргэн аж ахуйн нэгжийн судалгааг гаргасан. Нийт 321 

иргэн аж ахуйн нэгж бүртгэгдлээ. 

 Дархан сум 14-р баг 3 дугаар хороололд баригдсан “Минж проперти” ХХК-ны 

“Парк таун-2” хорооллын гадна инженерийн шугам сүлжээ, орон сууцны 

барилгын гүйцэтгэлийн зураглалыг “Гео Од” ХХК-аас хүлээн авч мэдээллийн 

санд бүртгэв.   

 “СӨХ”, “Газрын маргаан, шийвдэрлэлт”, “Улсын тусгай хэрэгцээний газар ГТ-

4” тайлангуудыг гаргаж ГЗБГЗЗГ-т цахимаар хүргүүлсэн. 

Газрын төлбөрийн талаар:    

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

03, ГТ-8, төлбөрийн баталгаажилт, газрын төлбөрийн бичмэл тайлан, барьцаа, 

үнийн мэдээ/-г нэгтгэн гаргаж, Газар зохион байгуулалт, геодези зураг зүйн газарт 
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хүргүүлсэн. 2018 онд 742.7 сая төгрөгийг орон нутгийн төсөвт төвлөрүүлэх 

төлөвлөгөөтэй ажиллаж, гүйцэтгэл 94.5 хувиар биелэсэн байна.  

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

дүгээр тогтоолоор 2019 онд газрын төлбөрийн орлогоос 745.2 сая төгрөгийг орон 

нутгийн төсөвт төвлөрүүлэхээр батлагдсан байна. 2019.01.21-ний өдрийн байдлаар 

20.7 сая төгрөг орсон байна. 2018 оны гүйцэтгэл, 2019 оны төлөвлөгөөг сум тус 

бүрээр үзүүлбэл: 

 

Дэс 
дугаар 

Аймаг, 
нийслэл, 
сум, 
дүүргийн 
нэр 

Газрын 
төлбөрийн 
төлөвлөгөө 
/мян.төг/ 

Төлбөл 
зохих 
нийт 
төлбөр 
/мян.төг/ 

Тайлангийн 
хугацаанд 
төлсөн 
төлбөр 
/мян.төг/ 

Нийт 
үлдэгдэл 
/мян.төг/ 
2018 он 

Дараа 
оны 
төсвийн 
төлөвлөг
өө 
/мян.төг/ 
2019 он 

1 
Дархан- 
95.7% 

451,444.8 
451,444.
8 

431,989.0 19,455.8 425,200.0 

2 
Шарын гол 
73.6% 

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

3 
Хонгор 
74.7% 

240,222.0 
240,222.
0 

179,464.0 60,758.0 240,000.0 

4 
Орхон 
107.2% 

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

 
ДҮН 792,700.0 

792,700.
0 

702,100.0 90,600.01 745,200.0 

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

үнэлгээний бүсчлэл, газрын төлбөрийн хэмжээг шинэчлэн тогтоосон бөгөөд Газрын 

төлбөрийн тухай хуулиар сумын иргэдийн Төлөөлөгчдийн хурлын хуралдаанаар 

газар үнэлгээний бүсчлэл, газрын төлбөрийн хэмжээг шинэчлэн баталж, Монгол 

Улсын хууль зүй, Дотоод хэргийн яаманд Захиргааны хэм хэмжээний актын улсын 

нэгдсэн бүртгэлд бүртгүүлсэн тогтоолын хувийг 2019.01.21 №36 тоотоор ГЗБГЗЗГ-т 

хүргүүлсэн. Үүнд: 

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

дүгээр тогтоолыг Захиргааны хэм хэмжээний актын улсын нэгдсэн бүртгэлийн 

4069 дугаарт, 

 Шарын гол сумын иргэдийн Төлөөлөгчдийн хурлын 2018.12.19-ний өдрийн 37 

дугаар тогтоолыг Захиргааны хэмжээний актын улсын нэгдсэн бүртгэлийн 

4098 дугаарт,  
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 Орхон сумын иргэдийн Төлөөлөгчдийн хурлын 2018.11.12-ний өдрийн 15/02 

дүгээр тогтоолыг Захиргааны хэм хэмжээний актын улсын нэгдсэн бүртгэлийн 

4113 дугаарт, 

 Хонгор сумын иргэдийн Төлөөлөгчдийн хурлын 2018.12.12-ний өдрийн 16 

дүгээр тогтоолыг Захиргааны хэм хэмжээний актын улсын нэгдсэн бүртгэлийн 

4119 дугаарт тус тус бүртгүүлсэн.  

 

2. БАРИЛГА, ХОТ БАЙГУУЛАЛТЫН ЧИГЛЭЛЭЭР ХИЙСЭН АЖЛЫН ТАЙЛАН 

 

Инженерийн дэд бүтцийн хүрээнд: 

 5.6.7 –р багийн гэр хорооллын инженерийн шугам сүлжээнд холбох ажилд ЗА 

болон зураг төсөл гүйцэтгэгч компанитай хамтран газар дээр нь явж судалгаа 

хийсэн. 

                                

 Дархан сум 7-р баг Биржийн баруун талын авто зам доорх нүхэн гарцны зураг 

төсөл боловсруулж буй компанид шаардлагтай зураглал газар дээрх 

тодруулга зөвөлгөөг өгч ажилласан.  

 2018 онд хийгдсэн ажил төсөл хөтөлбөрийн материалыг эмхлэж архивт 

өгсөн.  

 2019 онд төлөвлөгдөж буй 5 байршилын авто замын трассын дагууд 

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

зохион байгуулсан.  
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 29-р хороолол төлөвлөж буй Оюутны хотхоны танилцуулах зураглалыг 

хийсэн.  

 Барилга угсралтын тусгай зөвшөөрөл сунгах хүсэлт гаргасан Дархан хөлөг 

ХХК-ны хүсэлтийн дагуу инженер техникийн ажилчдын материалыг судлаж 

тодорхойлолт гаргаж өгсөн. 

Барилга материалын үйлдвэрлэл, хөгжүүлэлтийн хүрээнд: 

 2013-2017 онуудын Барилгын материалын тусгай зөвшөөрөл хүссэн 14 

ААНБ-ын баримт бичгийг Цахим архив үүсгэж, архивлаж 1088 хуудас баримт 

үдэв. 

 2005-2017 оны Барилга байгууламжийн хувийн хэрэг болон ашиглалтанд 

хүлээлгэн өгсөн 65 баримт бичгийг Цахим архив үүсгэж, архивлаж 7902 

хуудас баримт үдэв. 

 

 БХТөвд барилгын хэлтсийн бүтэц орон тоо, 2018 хийгдсэн лабораторийн 

шинжилгээний судалгаа, одоо байгаа тоног төхөөрөмжийн судалгаагаар 

илтгэл бэлтгэн хүргүүлэв. 

 

               

 

 Засгийн газрын 317 дугаар тогтоолын дагуу Барилга байгууламжийн 

ашиглалтад оруулах комиссын бүрэлдэхүүн өөрчлөгдсөнтэй холбогдуулан 

захирамжийн төслийг боловсруулж гарын үсэг зураг шатанд явагдаж байна.  

 Онцгой байдлын аврах ангийн ашиглалтын 1 жилийн хугацаа дууссантай 

холбогдуулан МХГ болон онцгой байдлын газартай хамтран барилгат үзлэг 

шалгалт хийж дүгнэлт гаргаж өгсөн. 

 Дархан-Уул аймгийн Онцгой байдлын газарт нүүлгэн шилжүүлэлт, түр байр, 

хоргодох байрны мэргэжлийн ангийн хүч хэрэгсэлийн судалгааг ирүүлсэн 

маягтын дагуу хүргүүлсэн. 
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 Дархан хотын бохир усны менежментийг сайжруулах төсөл 3244/3245 

хүрээнд зохион байгуулагдсан барилга байгууламжийн захиалагчийн 

хяналтын талаарх сургалтад хамрагдсан. 

 

                               

 2200 хүний суудалтай спорт цогцолборын барилгын ашиглалтын өмнөх 

ажлын хэсэг Аймгийн засаг даргын захирамжаар байгуулагдсантай 

холбогдуулан ажлын хэсэгт барилгын ажлын явцтай танилцуулж ажилласан.  

 Дархан сумын 4-р багт байршилтай хүнсний павилионы барилга ашиглалтад 

оруулах комисст оролцож ажилласан. 

 

Барилгын лабораторийн хүрээнд: 

 9, 10-р багийн төвийн барилгын зургийг ХОХБТХэлтсээр хянуулсан. 

                    

 Хөтөл хороололд баригдах барилга байгууламжийн зургийн А даалгавар 

боловсруулсан. 
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 Байгууллагын үр дүнгийн гэрээнд тусгагдсан мэргэжил дээшлүүлэх 

сургалтанд 1 сарын 10-11 өдрүүдэд суусан.  

 7,8-р баг шинээр төлөвлөж буй хорооллын дунд автозамын байршлын зураг 

хийсэн. 

 

БӨХЗөвлөлийн хурлаар 2018 үндсэн хөрөнгийн тооллогыг хэлэлцэн 

шийдвэрлэсэн. 

 

3. БУСАД АЖИЛ: 

 Захиргааны хэргийн анхан шатны шүүхийн Заяхастур ХХК-д шүүхийн 

эвлэрэлийн гэрээний зураг хийж хүргүүлэв. 

               

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

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

мөн инженерийн шугам сүлжээ дайрч байгаа эсэх талаар газар дээр очиж 

шалгасан. Улмаар 15-р баг Мангирт 9-р хэсэгт хийгдэх замын трассад 6кВ 

агаарын шугам дайрч байгаа тул хашаа бариагүй хоосон газарт шилжүүлэх  

талаар судлаад ДСЦТС ХХК-д ИТХ төлөөлөгч З.Бадрал танилцуулахаар 
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болов. Мөн Мангирт 4-р хэсэг 322-р ангийн ар талын 6кВ агаарын шугмыг 3 

эргэлт хийж тулгуурыг зөөхөөр ДСЦТС ХХК-д тохиролцов. 6-р баг Ногоон 

зоорины ард талаар тавигдах авто замын трасс-т 6кВ агаарын шугмын 

тулгуур болон дэд станц таарч байгаа тул шилжүүлэн зөөхөөр ДСЦТС ХХК-д 

тохиролцсон. 

                     

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

орчим гэх газарт ашигт малтмал олборлосны улмаас эвдэрсэн газрын 

зураглал гаргаж аймгийн БОАЖГ-т хүргүүлэв. 

    Сургалтын чиглэлээр: 

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

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

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

өдрүүдэд зохион байгуулсан. 

 Барилгын инженерүүдийн холбооноос зохион байгуулж салбарын мэргэжил 

дээшлүүлэх багц цаг тооцох сургалтанд 2019.11.14-18 өдрүүдэд суусан. 

 Байгууллагын үр дүнгийн гэрээнд тусгагдсан мэргэжил дээшлүүлэх 

сургалтанд 1 сарын 10-11 өдрүүдэд холбогдох мэргэжилтнүүд чиглэл бүрдээ 

суусан.  

                

       

            Газрын маргааны чиглэлээр:  

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

захиргааны хэргийн шүүх хуралд 2019.01.04-ний өдөр ГХБХБГ-ын даргын 
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итгэмжлэгдсэн төлөөлөгчөөр оролцсон ба хэргийг хэрэгсэхгүй болгож 

шийдвэрлэсэн. 

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

захиргааны хэргийн шүүх хуралд 2019.01.03, 2019.01.11-ний өдөр тус тус оролцож 

хурал 2019.01.22-ний өдөр болохоор 2 удаа хойшлогдсон. 

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

холбогдох шүүх хуралд 2019.01.17-ний өдөр Нийслэлийн Захиргааны хэргийн Давж 

заалдах шатны шүүх хуралд оролцож, анхан шатны шүүхийн шийдвэрийг хэвээр 

үлдээж шийдвэрлэсэн. 

 

           Хүний нөөцийн  чиглэлээр: 

 Төрийн өндөр дээд шагнал болох “Алтан гадас” одонд нэр дэвшигч 

Геодези,зураг зүйн мэргэжилтэн Б.Мөнхчулуун, Барилга хот байгуулалтын 

хэлтсийн дарга Х.Олонбаяр нарын тодорхойлолтыг  бүх албан хаагчдын 

хурлаар хэлэлцэн дэмжиж материалыг нь  аймгийн ТЗУХэлтэст хүргүүлсэн. 

 2018 оны жилийн эцсийн Хүний нөөцийн судалгааны тайланг хүснэгтээр,  

Газрын хууль, тогтоомжын хэрэгжилтийн тайлангуудыг хүснэгтээр бэлтгэн 

ГЗБГЗЗГазарт хүргүүлсэн. 

 2018 оны албан хаагчдын үр дүнгийн гэрээ, болон гэрээг дүгнэсэн илтгэх 

хуудас, бичмэл тайланг архивын нэгж болгон Бичиг хэрэг, архивын  хүлээлгэн 

өгсөн. 

 Газрын даамлуудыг ТЗ-5 буюу Дэс түшмэл болгон ангилал зэрэглэлийг 

шинэчлэн тогтоосон шийдвэрийг гарган мөрдөн ажиллаж байна. 

 Төрийн албаны тухай хуульд зааснаар тус байгууллагаас зарлагдсан сул 

орон тоонд ТАЗөвлөлийн 286 дугаар тогтоолын дагуу нэр дэвшигч Дархан 

сумын газрын даамалд Ө.Мягмарсүрэн, Инженер, дэд бүтэц хариуцсан 

мэргэжилтэн Б.Төмөр, Мэдээллийн технологийн асуудал хариуцсан 

мэргэжилтэн Э.Түмэндэмбэрэл нарыг томилсон тухай шийдвэрийг аймгийн 

ТАСЗөвлөлд хүргүүлсэн. 

 Мэдээллийн технологийн асуудал хариуцсан мэргэжилтэн Х.Мөнхжаргал нь 

эрүүл мэндийн шалтгааны улмаас өөрийн хүсэлтээр 2019 оны 01 дүгээр 

сарын 02-ны өдөр чөлөөлөгдсөн. 

 Засгийн газрын 2019 оны 01 дүгээр сарын 16-ны өдрийн 24 дүгээр тогоолын 

2, 9 дүгээр хавсралтын дагуу ГХБХБГазрын нийт албан хаагчдын цалингийн 

санг шинэчлэн тогтоож,  албан хаагчдаас саналыг авч ээлжийн амралтыг 

тушаалыг  бэлтгэн ГХБХБГДаргаар батлуулсан. 
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 Өргөдөл гомдол шийдвэрлэлтийн талаар: 

 Манай байгууллагад 2019 оны 01 дүгээр сарын 02-ны өдрөөс 01 дүгээр сарын 

21-ны өдрийн хооронд нийт 10 өргөдөл, 70 албан бичиг /52 хариутай/ ирсэнээс 26 

албан бичиг шийдвэрлэн, 26 албан бичиг, 10 өргөдөл хяналтад бүртгэжээ /Энэ сард 

хугацаа хэтэрсэн албан бичиг, өргөдөл, гомдол байхгүй/. Мөн байгууллагын 

удирдлагаас 01 дүгээр сард 36 албан бичиг төлөвлөж явуулжээ. 

 

2019.01.02 - 2019.01.21-ны хооронд ирсэн өргөдөл, албан бичгийн 

шийдвэрлэлт, хяналтанд авч судлаж буй талаарх мэдээллийг графикаар 

харуулбал: 
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2019 оны 01 дүгээр сард  байгууллагад хүлээж авсан 10 өргөдөл бүгд газрын 

эрх зүйн эрх зүйн харилцааг хянан шийдвэрлэх хурлаар хэлэлцэн шийдвэрлэвэл 

зохих өргөдөл бөгөөд одоогийн байдлаар Газрын эрх зүйн харилцааг хянан 

шийдвэрлэх хурал хуралдаагүй байгаа тул шийдвэрлэсэн өргөдөл байхгүй. 

Хариугүй 1 өргөдөл нь газар зохион байгуулалтын төлөвлөгөөнд санал өгсөн 

утгатай бөгөөд 2019 оны ГЗБТөлөвлөгөөний урьдчилсан хэлэлцүүлэгт 

танилцуулсан байна.  

 

 

ТАЙЛАН НЭГТГЭСЭН: 

ХУУЛИЙН АСУУДАЛ  

ХАРИУЦСАН МЭРГЭЖИЛТЭН                               Б.ЗОЛБАЯСАХ 


