
 

 

ГАЗРЫН ХАРИЛЦАА, БАРИЛГА, ХОТ БАЙГУУЛАЛТЫН 

ГАЗРЫН  2019 ОНЫ 07  ДУГААР САРД ХИЙСЭН АЖЛЫН ТАЙЛАН 

 

2019.07.22 

 

ГАЗРЫН ХАРИЛЦААНЫ ЧИГЛЭЛЭЭР: 

 

Газар зохион байгуулалтын төлөвлөлт, газар өмчлөлийн  чиглэлээр: 

 Улсын бүртгэлийн хэлтэсээс Э дугаар нь ирсэн 3 иргэний газар эзэмших 

гэрээ,   гэрчилгээг бичиж цахимжуулсан. Мөн Улсын бүртгэлийн хэлтэс руу 

Э дугаар авахаар 4 иргэний материалыг цахимжуулан илгээсэн. 

 Дархан суманд газар өмчилж, эзэмшиж байгаагүй талаарх лавлагааг 5 

иргэнд гаргаж өгсөн. 

 Дархан-Уул аймгийн Дархан сумын нутаг дэвсгэрт 2019 онд зарлагдсан 

газар эзэмших эрхийн гэрчилгээний төсөл сонгон шалгаруулалтыг хэлэлцэн 

дүгнэх комиссыг хуралдуулж иргэдээс ирүүлсэн төслүүдийг хянан хэлэлцэж 

сонгон шалгарууллаа. Төсөлд 31 иргэн, ААН оролцож 20 төсөл шалгарлаа. 

Газрын татвар, төлбөр, үнэлгээний хүрээнд: 

 2020 оны газрын төлбөрийн орлогын төсөөллийг аймгийн Санхүү, төрийн 

сангийн хэлтэст 2019.07.25-ний өдөр хавсралт хүснэгтийн дагуу сум тус 

бүрээр гаргаж хүргүүлсэн. Үүнд: 

 
Сумын 

нэр 

Орлогын 
төсөөлөл 
/мян.төг/ 

Хамрагдах 
талбайн хэмжээ 

/га/ 

1 Хонгор 260932.4 36852.9 

2 Шарын 
гол 

73522.3 2652.8 

3 Орхон 9,836.90 1,028.17 

4 Дархан 519055.1 1518.8 

  863346.7 42052.7 

 

 Мөн газрын төлбөрийн ТТ-20 тайлан /662 иргэн, аж ахуйн нэгж байгууллагын 

185.8 сая төгрөгийн орлогын мэдээ/-г аймгийн Татварын хэлтэст цахимаар 

илгээсэн.  

 2019 оны 07-р сарын 25-ний өдрийн байдлаар 375.4 сая төгрөг төвлөрүүлж, 

гүйцэтгэл 50.3 хувьтай явж байна. 

 

Геодези, зураг зүйн хүрээнд: 

 

 Өмчлөлийн газраа өвлүүлсэн, худалдсан 35 иргэний эрх шилжих бүртгэлийг 

хийж эзэмшил газартай 29 иргэн, аж ахуйн нэгжид  кадастарын зураг гаргаж 

үйлчилсэн. 
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 Геодези, зураг зүй, кадастрын зураглалын ажил үйлчилгээ эрхлэх тусгай 

зөвшөөрөлтэй “Гео Глоб Мэп” ХХК-ны хийж гүйцэтгэсэн доорхи ажлыг 

шалгаж хүлээн авсан. Үүнд: 

1. Дархан сум 5 дугаар багийн нутаг дэвсгэрт “Уулс ноён” ХХК-ны 

гүйцэтгэсэн цахилгаан дамжуулах газар доорхи шугам сүлжээ 1030 метр, 

цахилгаан дамжуулах агаарын шугам 725 метр, 16ш тулгуурын 

гүйцэтгэлийн зураглалын ажил  

 Шарын гол сумын Засаг даргын 2018 оны 06 сарын 18-ны өдрийн А/83 

дугаар захирамжаар Ашигт малтмал ашиглалтын тусгай зөвшөөрлийн /МҮ-

012049/ 49,57 га талбайгаас усан сангийн хамгаалалтын 50 метр бүсийг 

хасаж 2 нэгж талбар болгон хуваасан мөн Шарын гол сумын Засаг даргын 

2011 оны 04 сарын 21-ны өдрийн 110 дугаар захирамжаар иргэн Д.Батжавт 

олгосон 7700 м2 газрын эргэлтийн цэгийн солбицол байхгүй байгаа тул 

зурагт оруулж давхацалыг харуулах боломжгүй байгаа тухай Захиргааны 

хэргийн анхан шатны шүүхэд тайлбар хүргүүлсэн.  

 Дархан сумын мал бүхий иргэдийг нүүлгэн шилжүүлэх ажлын хүрээнд 1-3, 5-

8, 15, Малчин багуудын агаарын зургийг А3 форматаар хэвлэн Дархан 

сумын Засаг даргад хүргүүлсэн. 

 Дархан сум 9 дүгээр багийн нутаг дэвсгэрт хийгдэх 1260 метр ус зайлуулах 

шугамын трассын улаан шугамын ажил хийгдсэн. 

 

Сумдын газрын даамлууд: 

 

Хонгор сум: 

 2019 /06/19-ны Хонгор сумын засаг даргын 125 дугаар захирамжын дагуу  

Газар эзэмших, ашиглуулах дуудлага худалгааг  сумын ЗДТГазарт  07 

сарын 19-ны өдрөөр 11 цагт зохион зохион  байгуулсан,  дуудлага 

худалдаанд оролцогч ирээгүй.  

 Газрын гэрээ,  гэрчилгээгээ шинэчлэн  авахаар  ААНБ 10,  20  иргэний 

материалыг хүлээн авч Улсын бүртгэлд шилжүүлсэн. Үнэц цаас 80 ширхэг 

хүлээн авч,  тайланг хүргүүллээ. 

Орхон сум: 

 Өмчлөлийн газар авахаар 38 иргэний материалыг хүлээн авч  газар олголт 

хийгдсэн. Энхтал багийн 96-р зөрлөгийн нутаг дэвсгэрт  10 иргэн, 

Баянөлзийт багаас   28 иргэнд  олгуулхаар Улсын бүртгэлийн хэлтэсрүү 

холбогдох материалыг хүргүүлсэн.  

 3 ААНБ, 2 иргэнд  эзэмшлийн газар олгуулхаар   Улсын бүртгэлийн хэлтэс 

рүү хүргүүлсэн.  

 Сумын 11 иргэний  төмс, хүнсний ногооны газрын хэмжээг  Хэмжилтийн 

компаниар зургийг хэмжүүлсэн. 

БАРИЛГА, ХОТ БАЙГУУЛАЛТЫН ЧИГЛЭЛЭЭР: 

Инженерийн дэд бүтцийн хүрээнд: 
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 Дархан сумын 6 дугаар багт Орон нутгийн төсвийн хөрөнгө оруулалтаар 

баригдсан Дахин төлөвлөлтийн 60 айлын нийтийн орон сууцыг 

ашиглалтанд оруулсан комиссын нарийн бичгээр ажилласан.  

 Дархан сумын 14 дүгээр баг, Миний Монгол цэцэрлэгт хүрээлэнд 

суурилуулсан 4 ширхэг хөдөлгөөнт тоглоомыг ашиглалтанд оруулах 

комиссын нарийн бичгээр ажилласан. Мөн энэ ажилд бичиг баримтын 

бүрдэл хангах, комиссын хурлын тэмдэглэл хөтлөх, дүгнэлт гаргаж 

тойруулах зэрэг ажлууд хийгдэж байна.  

 Хэрэгжилтийн тайлангийн хагас жилийн бичмэл тайланг боловсруулсан.  

Дархан сумын 7 дугаар багт баригдах 6 дугаар цэцэрлэгийн 100 хүүхдийн 

барилгын ажил эхлэх зөвшөөрөл хүссэн хүсэлтийн дагуу материалтай 

танилцаж ажил эхлэх зөвшөөрөл олгосон.  

 Барилга хөгжлийн төвийн 2/1462 дугаартай бичгийн дагуу 2019 онд 

ашиглалтанд орсон барилга байгууламжийн мэдээллийн БМ-19 маягтын 

дагуу, барилга байгууламжийн газар хөдлөлтийг тэсвэрлэх чадварыг 

үнэлж 2019,2020 онуудад паспортжуулах барилга байгууламжуудын 

мэдээллийг хүргүүлсэн. 

 Тусгай зөвшөөрөл сунгуулахаар хүсэлт өгсөн Гайдер ХХК бичиг 

баримттай танилцаж дутуу материалыг гүйцээж Монголын барилгын 

үндэсний ассоциацид хүргүүлсэн. 

 Дархан сумын 8 дугаар багийн Нарантолгойн хэсэгт хэрэгжиж буй гэр 

хорооллыг инженерийн шугам сүлжээд холбох ажилд дулааны шугамын 

трассд байшин орсон тул газар дээр нь уулзаж шийдвэрлэсэн. 

 Дархан-Уул аймгийн Хонгор суманд Баяр өгөөж ХХК цахилгааны шугам, 

Дархан- Шарын гол сумыг холбосон замын гүйцэтгэгчийн кемпийн 

цахилгаан хангамжийн ажлыг эхлэх үргэлжлүүлэх зөвшөөрөл өгсөн. 

 Дархан сумын 15 дугаар багт хийгдэж байгаа авто зам тавихтай 

холбоотой замын трасст орсон айлуудтай зөвшилцөх, хашаа татуулах, 

цахилгааны шугам шилжүүлэх ажлуудад оролцож ажиллаа.   

 Дулааны шугамд холбох хүсэлт гаргасан 16 иргэнд дулааны тодруулах 

хуудас гаргаж өгсөн. 

Барилгын лабораторын шинжээч: 

 Архитектур төлөвлөлтийн даалгавар 3-г боловсруулж  хурлаар хэлэлцүүлэн 

батлуулав. 
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 Иргэн аж ахуйн нэгжийн байршилын зураг 12-ыг зурж гүйцэтгэн төлөвлөв. 

                       

 Найрамдал талбайн тохижилтын ажлын зураг, Миний монгол цэцэрлэгт 

хүрээлэнгийн төв хаалганы зураг ажлын тоо хэмжээ,  аймгийн хэмжээнд 

хийгдэх гэрэлтүүлэгийн ажлын байршил тодорхойлох ажил  болон судалгааг 

хийж гүйцэтгэж байна.  

                                

 Миний Монгол цэцэрлэгт хүрээлэнд тоглоом суурилуулах, тохижуулах 

ажлын зураг байршил төлөвлөх. 
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 Миний Монгол цэцэрлэгт хүрээлэнгийн авто машины зогсоолын 

төлөвлөлтийг өөрчлөх зураг байршил төлөвлөх. 

 

 Баяр наадмын өдөр хийгдэх хариуцлагатай жижүүрийг 2019.07.13-ны өдөр 

хийж гүйцэтгэв. Мөн өөрт хуваарилагдсан албан бичиг болон байгууллагаас 

өгсөн үүрэг даалгаврыг цаг тухайд хийж гүйцэтгэн ажиллав.  

Барилга байгууламжийн хүрээнд: 

 

 Дархан-Уул аймгийн Мэргэжлийн хяналтын газартай хамтран барилгын 

ажил эхлүүлсэн 12 иргэн, хуулийн этгээдэд барилга угсралтын явцад нь 

хяналт шалгалтыг хийсэн. Үүнээс 5 барилгад барилгын доорх зөрчлүүд 

илрэн холбогдох заавар зөвлөгөөг өгч ажиллалаа. Үүнд:  

 Дархан сумын 8-р багт “Камдер” ХХК-ний Оргил худалдааны төвд 

ашиглалтад оруулаагүй 2 давхарын барилгад иргэдэд худалдааны үйл 

ажиллагаа явуулж байсан.  

 Дархан сумын өмнөд үйлдвэрийн районд байрлалтай “Чуань мон арматур” 

ХХК-ний арматур боловсруулах үйлдвэрийн барилгад барилгын осол гарч 2 

хүн гэмтсэн.  

 Дархан сумын 13-р багт “Тураны өв соёл”-ын барилгад барилгын батлагдсан 

зураг төсөлгүй барилга угсралтын ажил явагдаж байсан.  

 Дархан сумын 13-р баг Иргэн н.Отгонцэцэгийн эзэмшлийн газарт барилгын 

ажил эхлүүлэх зөвшөөрөлгүй нийтийн орон сууцны барилгын ажил эхэлсэн. 

 Дархан сумын 10-р багт “Союз” сургуулийн хашаан дотор барилгын ажил 

эхлүүлэх зөвшөөрөлгүй спортын заалны барилгын ажил эхэлсэн. 

 Дархан-Уул аймаг, Дархан сум, Малчин баг, Дархан хотын бохир усны 
менежмент сайжруулах МОН3244/3245 төслийн барилга байгууламжуудад 
барилгын ажлын үргэлжлүүлэх зөвшөөрөл хүссэний дагуу 2019.07.19-
2020.04.01-ны өдөр хүртэл олгосон. Үүнд: 

 Урсгал хэмжилтийн камерын барилга     
 Аеротанкийн ус хуваарилах камерын барилга 

 Гаралтын худаг  

 Ферик хлорид агуулах болон тунлагч  

 Илүүдэл лагийн анхдагч өтгөрүүлэгч барилга  

 Лаг өтгөрүүлэгч насос станцын хамт  
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 Илүүдэл лаг цуглуулах ба тэнцвэржүүлэх насос станцын барилга 

 Лагийн усны танк насос станцын хамт 

 Хий хураагуур 

 Хий зайлуулагч 

 Механикийн барилга 

 Лаг эрдэсжүүлэх талбайн насос станц 

 Дархан сумын 10-р багт байршилтай Иргэн Т.Алтанжулын амины орон 

сууцны зориулалттай барилгыг цэцэрлэгийн зориулалтаар ашиглалтад 

оруулах хүсэлтийн дагуу холбогдох заавар зөвлөгөөг өгч комиссын акт 

гаргаж өгсөн 

               

               ЗАХИРГАА АЖ АХУЙ ЧИГЛЭЛЭЭР: 
 

Мэдээлэл технологийн хүрээнд: 

Мэдээлэл: 

1. 70376471 нээлттэй утсаар 11 иргэн, ААНБ-ын асуултанд хариулт өгөв. 

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

Facebook хуудсанд иргэнээс асуусан 1 асуултанд хариулсан. 

3. Төлбөрийн үлдэгдэлтай аж ахуйн нэгж байгууллагуудыг хаяг, утастай нь 

шүүж файл болгон бэлтгэв. 

4. Номын сангийн програмд 16 ширхэг номын хавтасны зургийг сканердаж 

оруулан, Handy Library Manager 2.5 програм дээр 16 ширхэг номын цахим 

каталог үүсгэн бүртгэж, 16 ширхэг номын бар код, каталогийг хэвлэж наав. 

               

5. Handy Library Manager 2.5 номын сангийн програмд шинээр номууд 

бүртгэгдсэнтэй холбогдуулан номын сангийн програмд бүртгэлтэй байгаа 

номуудыг төрөл, ангилалаар нь нэгтгэсэн судалгааг шинэчлэн гаргав. 

6. Орхон сумын газрын даамал Үүрийнтуяад бичиг баримт, бараа материал, 

файлуудыг хүлээлгэн өгөв.  

7. Байгууллагын эцэг эхийн зөвлөлийн эхний хагас жилийн ажлын 

хэрэгжилтийн тайланг бичиж, АЗДТГ-ын ТЗУХ рүү хүргүүлэв.  
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8. Монгол улсын үндсэн хуулийн нэмэлт, өөрчлөлтийн төслийн танилцуулгын 

хэлэлцүүлэгт суув.  

    
9. БХБЯ болон ГЗБГЗЗГ-ын хийж хэрэгжүүлж буй төсөл хөтөлбөрүүдийн 

талаарх мэдээллийг орон нутагт сурталчилсан ажлын тайланг цахимаар 

илгээв.  

 
10. Бичиг хэрэг, архивын эрхлэгчийг амрах үед ажлыг нь орлохоор болсон тул 

ажил хүлээлцэв. 

     

Мэдээлэл технологийн чиглэлээр: 
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1. Байгууллагын цахим хуудсанд Дархан сумын газар эзэмшүүлэх дахин 

дуудлага худалдаа, БХБЯ болон ГЗБГЗЗГ-ын хийж хэрэгжүүлж буй төсөл 

хөтөлбөрүүдийн талаарх мэдээллийг байрлуулав. 

2. Байгууллагын Facebook хуудсанд Дархан сумын газар эзэмшүүлэх дахин 

дуудлага худалдаа, БХБЯ болон ГЗБГЗЗГ-ын хийж хэрэгжүүлж буй төсөл 

хөтөлбөрүүдийн талаарх мэдээллийг байрлуулан сурталчлав. 

3. Шарын гол сумын газрын даамал Оюундарийн гэр интернэтийн симийг 

сэргээлгэж, тохиргоог нь юнитель компаниар хийлгэж, хэвийн ажиллагаанд 

нь оруулав.  

4. Цахим хуудасны асуудлаар Үндэсний дата төвийн мэргэжилтэн 

Төгсжаргалтай холбогдож, шалгуулахан, байгууллагын цахим хуудасны 

дутагдалтай талын талаар мэдээлэл авав. Анх хийсэн хүнээр нь 

засварлуулах шаардлагатай болохыг тодрууллаа.  

5. АЗДТГ-ын МТА-аас 2009-2019 оны хооронд Дархан-Уул аймгийн ГХБХБГ-т 

цахим шилжилттэй холбоотой хэрэгжсэн төсөл арга хэмжээний талаар 

судалгааг гаргаж хүргүүлэв.  

6. “Цахим бодлого” хэрэгжилтийн талаарх судалгааг гаргаж АЗДТГ руу илгээв. 

 
7. Онлайнаар байгууллагын цахим гарын үсэг авах албан хаагчдад цахим 

гарын үсэг авах хүсэлт гаргав.  

     
8. Орхон сумын даамал Ч.Үүрийнтуяагаар цахим гарын үсэг авах өргөдөл, 

гэрээ бичүүлж аван, ГЗБГЗЗГ-ын ОЗМТХ-т шуудангаар илгээв. Үүрийнтуяад 
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албаны цахим шуудангийн хаяг нээж, цахим гарын үсэг авах хүсэлтийн 

онлайнаар гаргав.  

9. Орхон сумын даамал Үүрийнтуяад Brother ADS 2200 сканерыг таниулагч 

CD-н хамт 2019-07-01-нд компьютерт нь таниулан хүлээлгэн өгч, 2019-07-

05-нд буцааж хүлээн авав.  

10. Номын сангийн програмын өгөгдлийн сангийн Backup-ийг үүсгэж хадгалав.  

11. Серверийн өрөөний кондишны илүүдэл усыг асгаж цэвэрлэв. 

12. АЗДТГ-ын МТА-нд БХБЯ болон ГЗБГЗЗГ-ын хийж хэрэгжүүлж буй төсөл 

хөтөлбөрүүдийн талаарх мэдээллийг  хүргэж өгч цахим орчинд 

сурталчлуулав.  

       

Нярав:  

1. 6-р сарын үнэт цаас, шаардах хуудсаар олгосoн бараа, материалуудын 

нэгтгэл тайланг гаргав. 

2. Нэгж талбарын хувийн хэрэг 40 ширхэгийг нугалж мэргэжилтнүүдэд олгоход 

бэлэн болгов.  

3. Газрын удирдлагын хэлтсийн мэргэжилтнүүдэд 449 ширхэг кадастрын цаас,  

41 ширхэг НТХХ, 66 ширхэг газар эзэмших гэрчилгээ /Иргэн/, 3 ширхэг газар 

эзэмших гэрчилгээ /ААНБ/, төрийн байгууллагын газар эзэмших гэрчилгээ 1  

олгов.  

4. Шаардах хуудсаар 3 төрлийн 63 ширхэг бараа материал олгов.          

Хууль,эрх зүй болон  дотоод ажил: 

Шүүх хурал: 

 2019 онд Захиргааны хэргийн анхан, давах, хяналтын шатны шүүхээр  

шийдвэрлэгдсэн хэргийн жагсаалтыг хагас жилийн байдлаар бэлтгэн 

боловсруулсан.  

 Захиргааны хэргийн Анхан шатны шүүхэд 8 иргэний итгэмжлэгдсэн 

төлөөлөгч Ч.Атарболдын нэхэмжлэлтэй шүүх хуралдаан  2019 оны 06 

дугаар сарын 27-нд хуралдан нэхэмжлэгчийн талд шийдвэр гарсан. Дархан-

Уул аймгийн Захиргааны хэргийн Анхан шатны шүүхийн 2019 оны 06 дугаар  

сарын 27-ны өдрийн Дугаар 19 тоот шийдвэрийн дагуу 8 иргэний 
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итгэмжлэгдсэн төлөөлөгч Ч.Атарболдод “Хянан балалгааны дүгнэлтийн 

хуулбар”-ыг хүлээлгэн өгч гарын үсэг зуруулсан.  

 Иргэн Г.Бямбажавын нэхэмжлэлтэй Захиргааны хэргийн Анхан шатны шүүх 

хурал 2019 оны 06 дугаар сарын 18-ны өдөр болох байсныг нэхэмжлэгчийн 

талаас  өмгөөлөгч авхаар хүсэлт гарган шүүх хуралдааны 25-ны өдөр 

хүртэл хойшлуулхаар шийдвэрлэсэн боловч,  нэхэмжлэгчийн талаас  

нэхэмжлэлийн шаардлагаа дахин шинээр гаргах болсонтой холбогдуулан 

шүүх хуралдааыг 2019 оны 08 дугаар сарын 22-ны өдөр хүртэлх хугацаагаар 

дахин хойшлуулхаар шийдвэрлэсэн.  

 

Дотоод ажил: 

 Улсын архивын үзлэг шалгалтанд баримт бичгийн бүрдлийг хангуулхаар 

бэлтгэн ажиллаж байна.  

 Аймгийн Засаг даргын орлогч Т.Ганболд, Хууль зүйн хэлтсийн дарга 

Л.Алтанчимэг нараас ирүүлсэн  ГХБХБГазрын мэргэжилтэн У.Энхбатад 

хариуцлага тооцуулах тухай албан бичгийн  дагуу Сахилгын шийтгэл 

ногдуулах, бусад 10 албан хаагчдад мөн үүрэг даалгавар, тайлан мэдээг 

хугацаанд гаргаж өгөөгүй зэргээр сануулах арга хэмжээ авах тухай 

тушаалын төслийг боловсруулж байна. Ажилд томилох, чөлөөлөх, 

жирэмсний амралт болон амаржсаны амралтын тушаалын төслийг бэлтгэж 

даргад танилцуулав 

 Сануулах арга хэмжээ авах шаардлагатай албан хаагчдын тушаалын 

төслийг бэлтгэн дарга хурал дээр танилцуулж, сонсох ажиллагааг хийж 

үүнтэй холбоотой тайлбараа гаргуулан өгч эргэн харж дахин оруулхаар 

болов. 

 Газар зохион байгуулалт, геодези, зураг зүйн газраас  2019 онд зохион 

байгуулах “Хөгжлийн бэрхшээлтэй хүний эрхийг хангах чиглэлээр 

хэрэгжүүлэх арга хэмжээний төлөвлөгөө”-ний хэрэгжилтийг хангуулхаар 

ажиллаж байна, “Жендэрийн эрх тэгш байдлыг хангах үйл ажиллагааны 

төлөвлөгөө”-ний хэрэгжилтийг хагас жилийн байдлаарх тайланг ГЗБГЗЗГ-т 

хүргүүлсэн. 

 Газрын харилцаатай холбогдох Захирамжын хуралд оролцов.  

 Ээлжийн амралтаа авах албан хаагчдад тойрох хуудсыг боловсруулж өгөв.  

 

ТАЙЛАН БОЛОВСРУУЛСАН: 

ХУУЛИЙН АСУУДАЛ  

ХАРИУЦСАН МЭРГЭЖИЛТЭН                                     Б.ЗОЛБАЯСАХ 

 

 

 

 


