
 

 

ГАЗРЫН ХАРИЛЦАА, БАРИЛГА, ХОТ БАЙГУУЛАЛТЫН 
ГАЗРЫН  2019 ОНЫ 02  ДУГААР САРД ХИЙСЭН АЖЛЫН ТАЙЛАН 

 

2019.02.21 

 

1. ГАЗРЫН ХАРИЛЦААНЫ ЧИГЛЭЛЭЭР ХИЙСЭН АЖЛЫН ТАЙЛАН 

 

 Газар зохион байгуулалт, төлөвлөлтийн чиглэлээр: 

Улсын бүртгэлийн хэлтэсээс Э дугаар нь ирсэн 12 иргэний газар эзэмших 

гэрээ, гэрчилгээг бичиж цахимжуулсан. Мөн Улсын бүртгэлийн хэлтэс руу Э дугаар 

авахаар 16 иргэн, хуулийн этгээдийн материалыг цахимжуулан илгээсэн. 

Аймгийн Иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын Тэргүүлэгчдийн хуралд 2019 онд 

иргэнд өмчлүүлэх газрын хэмжээ, байршил, зориулалтыг тогтоох тогтоолын төслийг 

бэлдэж хянуулан хурлын хэлэлцэх асуудалд хүргүүлсэн. 

Дархан сумын Засаг даргын зөвлөлийн хуралд Дархан сумын газар зохион 

байгуулалтын төлөвлөгөөг танилцуулахаар бэлтгэл ажлыг хангасан. 

Геодези, кадастр: 

Гэр бүлийн хэрэгцээний өмчлөх 56 иргэн, эзэмших эрхийн гэрээ хийсэн 26 

иргэн, хуулийн этгээд, худалдсан 38, хуваасан 4 иргэний кадастрын зургийг тус тус 

гаргаж өгсөн. 

Монгол улсын Засгийн газраас манай аймгийг Газар тариалан, МАА 

эржимжсэн бүс нутаг болгосонтой холбогдуулан аймгийн Засаг дарга С.Насанбат 

болон аймгийн орлогч Т.Ганболд бусад хэлтсийн дарга нартай хамтран Хонгор 

сумын 2-р баг Хар бэлчирийн хөндий, Дархан түлээт уулын ард эрчимжсэн МАА 

байгуулж болох газруудыг бодит байдал дээр нь үзэж танилцсан. 

    

 

 

 

 

 

 

 

Агромаштех ХХК-д ойр орчмын аж ахуй нэгжүүдийн нэртэй тойм зургийг 

гаргасан. 

 

 

 

 

 

 

 



`       

 1  

Дархан-Уул аймгийн Дархан-Шарын гол сумын чиглэлийн хатуу хучилттай 

авто замын зурвасын дагуух газрын асуудлыг шийдвэрлэх ажлын хэсэг аймгийн 

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

Аймгийн Засаг даргын орлогч Т.Ганболдоор ахлуулсан ажлын хэсэг хуралдаж, 

газрын талаарх эрх нь хөндөгдөж байгаа иргэн, хуулийн этгээдийн зураглалыг 

гаргаж танилцуулсан. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дархан-Уул аймгийн Хонгор сумын нутагт атаршуулж эргэлтэнд ороогүй 

тариалангийн талбайн хэмжилтийг аймгийн Хүнс, хөдөө аж ахуйн газрын агрономч 

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

дарга Т.Атархишиг нартай хамтран хийж зураглал гаргасан.  
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Дархан-Уул аймгийн Хонгор сумын нутагт Хар бэлчирийн хөндийд эрчимжсэн 

мал аж ахуйн зориулалтаар олгох газрын цахилгаан хангамжийн эх үүсвэрийн 

зургийг аймгийн Захирагчийн албанд гаргаж өгсөн. 

Кадастрын хэмжилт зураглалын компиануудаар хашаа байшингаа 

хэмжүүлсэн 4 иргэний  материалыг хүлээн авч мэдээллийн санд оруулж, өмчлөлийн 

газраа өвлүүлсэн, худалдсан 5 иргэний эрх шилжих бүртгэлийг хийж 6 иргэн аж 

ахуйн нэгжид  кадастрын зураг гаргаж үйлчилсэн. 

       Батлагдсан хаягийн зургийн дагуу “Дархан нэхий” ХХК-ны нийтийн орон сууц, 

“Хан хүслэн” ХХК-ны үйлчилгээний барилгад хаяг дугаар шинээр олгож 

захирамжийн төсөлд оруулсан.  

      Дархан сумын 12-р баг 16 дугаар хороололд баригдсан “ДСЦТС” ХХК-ны 

үйлчилгээтэй орон сууцны барилгын гүйцэтгэлийн зураглалыг “Гео Од” ХХК-аас 

хүлээн авч мэдээллийн санд оруулсан.   

      АШУИС, ТИС, ХААИС, Эрчим хүч, уул уурхайн политехникийн коллеж, 

Дархан Өргөө политехникийн коллеж зэрэг байгууллагуудад шинэчилсэн хаягийн 

дагуу барилгын хаягийн дугаарын тэмдгийг үйлдвэрлэх байршуулах зардлыг гаргаж 

өөрийн хичээлийн байр болон дотуур байрны барилгын дугаарын тэмдгийг 

байршуулах тухай албан бичгийг 2019 оны 02 дугаар сарын 01-ны өдрийн 88 тоот 

албан бичгээр хүргүүлсэн. 

      Шинээр хаяг дугаар авсан иргэн, аж ахуйн нэгжийн судалгааг гаргаж 2019 

оны 02 дугаар сарын 15-ны өдрийн 110 тоотоор ГЗБГЗЗГ-т хүргүүлсэн. 

 

Газрын төлбөр:  

Дархан-Уул аймгийн ИТХ-ын 2018.12.05-ний өдрийн 12/04 дүгээр тогтоолоор 

2019 онд газрын төлбөрийн орлогоос 745.2 сая төгрөгийг төвлөрүүлэх 

төлөвлөгөөтэй ажиллаж байна. 2019.02.19-ний өдрийн байдлаар 75.0 сая төгрөг 

төвлөрүүлсэн байна. 

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

гаргаж 2019.01.30-ний өдөр №80 тоот албан бичгээр, 

oyunbadam_0303@yahoo.comцахим хаягаар аймгийн Татварын хэлтэст хүргүүлсэн. 

Мөн Дархан, Орхон, Шарын гол, Хонгор сумын газрын төлбөрийн хэмжээг шинэчлэн 

тогтоосон сумын ИТХ-ын тогтоолуудыг 2019.01.28-ний өдрийн 59 тоот албан 

бичгээр Татварын хэлтэст хүргүүлсэн. 

 

mailto:oyunbadam_0303@yahoo.comцахим
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2018 оны газрын төлбөрийн тайланг ТТ-20 маягтаар гаргаж, цахим хэлбэрээр 

Татварын хэлтэст 2019.02.02-ний өдөр хүргүүлсэн. 

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

Газар эзэмших, ашиглах эрхийн гэрчилгээний загвар өөрчлөгдөж, шинэчлэн 

батлагдсантай холбоотой банкны барьцаанд бүртгэлтэй газруудыг бүрэн хамруулах 

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

Гэрээ, гэрчилгээ шинэчлэх тухай албан бичгийг төрийн өмчит хувьцаат 

компани, шашин сүм хийд, шатахуун түгээх станц, төрийн байгууллага болон 

томоохон газар эзэмшигч, ашиглагч нарт хүргүүлсэн. Нийт 76 албан бичиг 

хүргүүлсэн байна. 

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

Газар эзэмших, ашиглах эрхийн гэрчилгээний загвар өөрчлөгдөж, шинэчлэн 

батлагдсантай холбоотой банкны барьцаанд бүртгэлтэй газруудыг бүрэн хамруулах 

үүднээс Монгол банктай хамтран арилжааны банкуудтай хамтран 2019.02.01-ний 

өдөр уулзалт зохион байгуулж ажилласан. Уулзалтанд 11 банкны 14 эдийн засагч 

ирж хамтран ажиллахаар болсон. 

 

Мэдээлэл технологи: 

Төрийн үйл ажиллагааг иргэнтэй болгож төрийн үйлчилгээг цахим хэлбэрт 

шилжүүлж хэрэглээнд нэвтэрүүлэх тухай 2018 оны 02 дугаар зөвлөмжийг 

хэрэгжүүлэх зорилгоор цахим гарын үсэг авах хүмүүсийн материалыг бүрдүүлж 

ГЗБГЗЗГ-ын Орон зайн мэдээлэл технологийн хэлтсийн мэрэгжилтэн Л.Нямдаваа 

руу цахимаар явуулсан. Дархан-Уул аймгийн газрын нэгдмэл сангийн тайлангийн 

танилцуулга бэлдэж, ГТ1-9, БОХ1,2-г хэвлэсэн. 

Шарын гол сумын газрын даамлын компьютерт Microsoft Office, Internet 

browser, принтер таниулагч програмууд суулгаж, мөн байгууллагын даргын 

компьютерийг форматлаж, үйлдлийн  систем болон шаардлагатай хэрэглээний 

програмуудыг суулгаж хэвийн ажиллагаанд оруулсан. 

2018 оны Газар зохион байгуулалтын тухайн жилийн төлөвлөгөөний 

хэрэгжилтийг 2 хувь хэвлэж, Мөнхийн үсэг компаниар Газрын нэгдмэл сангийн 

тайлан, Газар зохион байгуулалтын тухайн жилийн төлөвлөгөөний хэрэгжилтийн 

нүүр хийлгэж хавтаслуулсан. 

Байгууллагын компьютер, програм хангамжийн судалгааг шинэчлэн авч, 

компьютерт шивэж, техник ашиглалтын пасспорт дутуу хөтлөсөн болон хөтлөөгүй 

төхөөрөмжүүдийг пасспортжуулах ажлыг хийж дуусгасан.  

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

ГЗБГЗЗГ-ын геодезийн хэлтсийн мэргэжилтэн мэдэгдсны дагуу уг станц байрлаж 

буй уулын станц дээр очиж ажиллан гэр интернэтийн хэвийн үйл ажиллагааг хангаж 

ажилласан. 

Хаягийн нэрийн зургийг иргэдэд сурталчлан таниулах ажлын хүрээнд Дархан 

сумын Ардын өргөн чөлөөний 1-8-р гудамж, Залуусын 1-4-р гудамж, Эх орончдын, 

Атарчдын, Буурлын гудамжуудыг харуулсан видео танилцуулгыг хийсэн. 

Байгууллагын цахим хуудас болон Facebook хуудсанд газар эзэмших, 

ашиглах эрхийн цахимаар бүртгэл, аймгийн хэмжээнд газрын төлбөрт гарсан 
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өөрчлөлтийн талаар мэдээллүүдийг оруулж, Facebook хуудсанд иргэнээс асуусан 1 

асуултанд хариулт өгсөн. 

Байгууллагын Able удирдлагын системийн програмын ашиглах хугацаа 

дуусаж байгаатай холбогдуулан аймгийн мэдээлэл технологийн албаны холбогдох 

мэргэжилтэнтэй холбогдож мэдээлэл авсан. 

Газрын кадастрын мэдээллийн сангийн Лэнд менежер програм хангамжийн 

веб системийг улсын хэмжээнд нэвтрүүлэхтэй холбогдуулан Дархан-Уул аймагт 

Дархан-Уул, Сэлэнгэ, Булган, Хөвсгөл аймгуудын ГХБХБГ-ын мэргэжилтнүүдийг 

хамруулсан сургалтыг 2019.02.25-2019.02.27-ны өдрүүдэд зохион байгуулагдах 

болсон тул уг сургалтанд шаардагдах интернэтийн талаар ГЗБГЗЗГ-ын Орон зайн 

мэдээлэл технологийн хэлтсийн ахлах мэргэжилтэн н.Ууганбаяраас холбогдох 

чиглэлийг авч ажилласан. 

 

2. БАРИЛГА, ХОТ БАЙГУУЛАЛТЫН ЧИГЛЭЛЭЭР ХИЙСЭН АЖЛЫН ТАЙЛАН 

Инженерийн дэд бүтцийн хүрээнд: 

 Дархан сумын 5,6,7-р багийн гэр хорооллыг инженерийн шугам сүлжээнд 

холбох ажлын хүрээнд зураг төслийн гүйцэтгэгч байгууллагууд мөн ДСЦТС 

инженерийн албаныхантай хамт газар дээр 2 удаа тодруулга хийсэн.  

5 багийн УДДТөвийн барилгын газрын байршлыг тогтоож газрын захирамжийг 

гаргуулсан. 6.7-р багт УДДТөвийн барилгуудын газрын захирамжийн төслийг 

бэлтгэж батлуулахад бэлэн болгоод байна.   

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

тоот албан бичгийн дагуу Хот тосгоны жижүүрийн хөтлөлтийн тайланг Хот 

байгуулалтын мэдээллийн сангийн таних тэмдэг MNS 6736:2018 стандартын 

дагуу боловсруулж 2 дугаар сарын 15-нд хүргүүлсэн.  

 Монгол улсын усны нөөцийн нэгдсэн менежментийн арга хэмжээний 

төлөвлөгөөний 2018 оны хэрэгжилтийн тайланг Барилга хөгжлийн төвд 

хүргүүлсэн.   

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

сумдуудад хийгдэх гэрэлтүүлгийн ажлын байршлын схем зургийг хийж 

гүйцэтгэсэн. 3-р багийн нутаг дэвсгэрт байрлалтай Түвшин холбоо өрхийн 

эмнэлэгийн өргөтгөлийн барилгын байршлын схемийг хийж зураг төслийн 

байгууллагат өгсөн.  

 Нэгдсэн эмнэлэгийн нян судлалын лаборатор болон ариутгалын 

өрөөнүүдийн засварын ажлын техникийн комиссын нарийн бичгээр ажиллаж 

улсын комисс ажиллахад бэлдэх үүрэг даалгавар өгсөн.  

 Дархан-Уул аймгийн Хонгор сумын, Салхит багийн нутаг дэвсгэр байрлах 

Саран элит эмнэлэгийн сувилалын байрны ашиглалтанд оруулах комисст 

гишүүнээр орж ажиллан сантехникийн тал дээр үүрэг даалгавар өгсөн.   

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

цогцолбор сургуулийн В байрны заалны гадна шугам сүлжээний зургуудыг 

хянаж баталгаажуулсан.  
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 Толбот хайрхан ХХК, Их арвин булаг ХХК барилга угсралт, барилгын дотор 

болон гадна шугам сүлжээний угсралтын тусгай зөвшөөрөл сунгах хүсэлтийн 

дагуу бүрдүүлсэн бичиг баримттай танилцаж зөвөлгөө өгч ажилласан.  

 

Барилга материалын үйлдвэрлэл, хөгжүүлэлтийн хүрээнд: 

 2005-2017 оны Барилга байгууламжийн хувийн хэрэг болон ашиглалтанд 

хүлээлгэн өгсөн 45 баримт бичгийг Цахим архив үүсгэж, архивлаж 13998 

хуудас баримт үдэв. Гүйцэтгэл 60% 

 Барилга хот байгуулалтын салбарын удирдах ажилтны зөвөлгөөнийн бэлтгэл 

ажлын төсөв, хэвлэлт, захиалга өгөх ажлыг гүйцэтгэв. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Барилгын лабораторийн шинжээч 

 Архитектур төлөвлөлтийн даалгавар 4 ширхэг 

 Байршилын зураг 5 ширхэг 

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

 ОБГ-ын сургалтанд суусан 

 Архитектур төлөвлөтийн даалгавар 10  

 

 Байршилын зураг 6 
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 Дахин төлөвлөлтийн 60 айлын барилгын хэмжилт 

         

 Удирдах ажилтны зөвлөгөөн 

 

Барилга угсралт, техник хяналтын чиглэлээр: 

1. Дархан-Уул аймаг, Дархан сум 14-р багт байршилтай “Сигма Эс” ХХК-ний 20 

айлын орон сууцны барилга, “Дашваанжил” ХХК-ний оффисын барилгуудад 

барилга байгууламжийн ашиглалтад оруулах дүгнэлтийг гаргаж өгсөн.  
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2. Дархан-Уул аймаг, Дархан сум 14-р багт байршилтай “Нэхий агр” ХХК-ний 80 

айлын орон сууцны ашиглалтад оруулсан бичиг баримтыг барилгын 

техникийн архивт хүлээж авсан.  

 

 
 

 

Өргөдөл гомдол шийдвэрлэлтийн талаар: 

 ГХБХБГ-т 2019 оны 01 сарын 22-ний өдрөөс 02 сарын 20-ны өдрийн хооронд 

нийт 116 албан бичиг /хариутай 83/, абле программд 26, ЛМ програмд 35 нийт 61 

өргөдөл /хариутай 61/ ирсэнээс 57 албан бичиг, 13 өргөдөл шийдвэрлэн, 26 албан 

бичиг, 48 өргөдөл хяналтад бүртгэжээ. Тус хяналтанд бүртгэгдсэн өргөдлүүд нь 

Газрын эрх зүйн харилцааг хянан шийдвэрлэх хурлаар хэлэлцэгдэх өргөдлүүд юм. 

 Албан бичиг, өргөдлийн шийдвэрлэлтийг графикаар харуулбал: 

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

  

 2019 оны 02 сард ГХБХБГ-ын удирдлагаас 44 албан бичиг төлөвлөж явуулжээ. 

Явсан албан бичгийн төрлийг ангилан графикаар харуулбал: 

График 2. ГХБХБГ-аас явуулсан албан бичгийн төрөл  
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Хуулийн сургалтын  чиглэлээр: 

Газрын харилцаа, барилга хот байгуулалтын газрын албан хаагчдад Төрийн 

албаны шинэчилсэн хуулийн хүрээнд даган гарч буй олон журмуудын нэг болох 

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

төслийг  танилцууллаа.  Албан хаагчдаас энэхүү журмын талаар санал бодолоо 

илэрхийлж, үйл ажиллагаандаа мөрдлөг болгож ажиллахаар болсон. 

 “Төрийн албаны хаагчийн Ёс зүйн дүрэм” шинэчлэн батлагдсан Засгийн 

газрын 2019 оны 33 дугаар тогтоолын хавсралтыг  танилцуулсан.  

 Гүйцэтгэлийн төлөвлөгөөг хэрхэн  хийх тухай шинэ журмыг албан хаагчдад 

Able болон дотоод сүлжээгээр нийт албан хаагчдад хүргүүлсэн. 

   

Бусад ажил: 

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

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

даргын 2016.11.29-ний өдрийн А/438 дугаартай “Газар өмчлөх эрхийг хүчингүй 

болгох тухай” захирамжийн нэхэмжлэгдэд холбогдох хэсэг, мөн өдрийн Дархан-Уул 

аймгийн Засаг даргын А/437 дугаартай “Газар эзэмших эрхийн гэрчилгээг хүчингүй 

болгох тухай” захирамжийн нэхэмжлэгчдэд холбогдох хэсгийг тус тус илт хууль бус 

болохыг тогтоолгох хэрэгт Дархан-Уул аймаг дахь Захиргааны хэргийн  
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анхан шатны шүүхийн 2018 оны 12 дугаар сарын 24-ний өдрийн 02 дугаартай 

шийдвэрийг эс зөвшөөрч Захиргааны хэрэг шүүхэд хянан шийдвэрлэх тухай 

хуулийн 20 дугаар зүйлийн 20.1.6, 114 дүгээр зүйлийн 114.1-д заасан эрхийн дагуу 

давж заалдах гомдол гаргасан.  

 Байгууллагын мэдүүлэг гаргагч эрх бүхий 2 албан тушаалтны ХАСХОМ-ыг 

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

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

хүргүүлсэн. 

 

Гамшгаас хамгаалах мэргэжлийн ангийн сургалт зохион байгууллаа 
 

Дархан-Уул аймгийн ОБГ-аас болзошгүй аюулт үзэгдэл, тeхникийн 
холбогдолтой ослын үeд аймгийн иргэдийн аюулгүй байдлыг хангах үүрэгтэй 
"Нүүлгэн шилжүүлэлт, хорогдох байр"-ны мэргэжлийн ангийн алба хаагчдын 
бэлтгэл бэлэн байдлыг шалгаж танхимын болон дадлага сургуулийг зохион 
байгуулсан. 
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ТАЙЛАН НЭГТГЭСЭН: 

ХУУЛИЙН АСУУДАЛ  

ХАРИУЦСАН МЭРГЭЖИЛТЭН                                     Б.ЗОЛБАЯСАХ 


