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ГАЗРЫН ХАРИЛЦАА, БАРИЛГА, ХОТ БАЙГУУЛАЛТЫН 
ГАЗРЫН 2019 ОНЫ 10  ДУГААР САРД ХИЙСЭН АЖЛЫН ТАЙЛАН 

 
2019.10.28 

1. ГАЗРЫН ХАРИЛЦААНЫ ЧИГЛЭЛЭЭР ХИЙСЭН АЖЛЫН ТАЙЛАН 

 
Газар зохион байгуулалт, өмчлөлийн чиглэлээр: 

 Газрын тухай хууль, Монгол Улсын иргэнд газар ємчлүүлэх тухай хуулийг 

хэрэгжүүлэх зорилгоор холбогдох хууль тогтоомж, Засгийн газрын тогтоол, шийдвэр, 

Барилга Хот Байгуулалтын яам болон Газар зохион байгуулалт, геодези зураг зүйн газрын 

даргын тушаал шийдвэрийн дагуу ажиллаа. 

Иргэнд газрын чиглэлээр эзэмшүүлэх, ашиглуулах, өмчлүүлэх үйл ажиллагаанд 

шаардлагатай тоног төхөөрөмж болох Total station, гар GPS техник хэрэгсэл, ArcGIS-9.3, 

Autocad,  UDIG, мэдээллийн баазтай ажиллах, ArcMap, QGIS2.18.2 программ,  хангамжууд 

дээр ажиллах болсноор иргэдэд чирэгдэлгүй хөнгөн шуурхай үйлчилж байна. 

 Газар эзэмшүүлэх эрхийн гэрчилгээний дуудлага худалдааг 2019 оны 09 

дүгээр сарын 16-ны өдрийн 01-А/269 дугаар захирамжийн дагуу 2019 оны 10 дугаар сарын 

03-ны өдөр цахимаар зохион байгуулсан боловч оролцогч ирээгүй.  

 

 Дархан сумын  2020 оны тухайн жилийн газар зохион байгуулалтын 

төлөвлөгөөний төслийг боловсруулах ажлын хэсгийг 2019 оны 09 дүгээр сарын 25 –ны 

өдрийн А/214 дугаар захирамжийг гаруулсан. 

 Газрын эрх зүйн харилцааг хянан шийдвэрлэх хурлаар нийт эрх 

шилжүүлэх 6 иргэн, хуулийн этгээд,  газар эзэмшүүлэх 7 иргэн, хуулийн этгээд, зориулалт 

өөрчлөх 1 хуулийн этгээд, талбайн хэмжээ өөрчлөх 7 иргэн, хуулийн этгээд, хугацаа 

сунгах 10 иргэн, хуулийн этгээдийн өргөдлийг танилцуулсан. 

 Газар эзэмших төсөл сонгон шалгаруулалт зохион байгуулах тухай 
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сумын Засаг даргын 2019 оны 09 дүгээр сарын 24-ний А/212 тоот захирамжийн дагуу 

Дархан сумын  3, 15 дугаар багт байршилтай 2 нэгж талбарыг төсөл сонгон шалгаруулалт 

зарласан. Мөн зарлан мэдээлэх үйл ажиллагаа байгууллагын цахим хуудас болон 

аймгийн Мэдээлэл технологийн албаны цахим хуудсанд, Дархан сумын Засаг даргын 

тамгын газрын самбар, 18 багийн төвийн зарын самбарт,  аймгийн Засаг даргын тамгын 

газар, Улсын бүртгэлийн хэлтэс нэг цонхны үйлчилгээ, биржийн зарын самбар, биржийн 

Нэг цонхны үйлчилгээ гэх мэт газруудад тус тус байршуулж зарлан мэдээлэх ажлыг 

хийсэн. Байгууллагын архивт нийт 63 иргэн, хуулийн этгээдийн хувийн хэрэг хүлээлгэн 

өгсөн. 

Газар эзэмших, өмчлөлийн мэдээллийн сан байгуулах ажлын талаар:  

 УБХ-д нийт 82 иргэн, хуулийн этгээдийн Е-дугаар илгээж, 82 иргэн, ААН 

байгууллагын газар эзэмших эрхийн гэрчилгээ, гэрээ байгуулаж ажилласан байна. 

 Гэр бүлийн хэрэгцээнд нэг удаа үнэ төлбөргүйгээр газар өмчилж авах эрхээ 

бусад орон нутагт хэрэгжүүлэхээр газар өмчилж аваагүй тухай лавлагааг 51 иргэнд гарган 

ажилласан.  

 Газар өмчлөлийн улсын бүртгэлийн дэвтэр хөтлөлтийн талаар:  

9 дүгээр сарын байдлаар газар өмчлөгч, эзэмшигч, ашиглагчийн улсын бүртгэлийн 

дэвтэрт 22 иргэний бүртгэлийн хөтлөж QGIS2.18.2  программ дээр үүсгэн давхардал 

гаргалгүйгээр иргэний мэдээллийг оруулж газар эзэмших гэрчилгээ болон гэрээ байгуулж 

газрыг нь баталгаажуулсан. 

Хамтран өмчлөх эрхээ сэрээсэн нийт 21 иргэний  бүртгэлийн хөтлөж QGIS2.18.2  

программ дээр мэдээллийг оруулж газрыг нь баталгаажуулсан 

Геодези, зураг зүйн чиглэлээр: 

 Өмчлөлийн газраа өвлүүлсэн, худалдсан 12 иргэний эрх шилжих бүртгэлийг хийж 

эзэмшил газартай 30 иргэн, аж ахуйн нэгжид  кадастарын зураг гаргаж үйлчилсэн. 

 Геодези, зураг зүй, кадастрын зураглалын ажил үйлчилгээ эрхлэх тусгай 

зөвшөөрөлтэй “Гео Од” , “Гео глоб мэп” ХХК-ны хийж гүйцэтгэсэн доорхи ажлыг 

шалгаж хүлээн авсан. Үүнд: 

1. Дархан сум Малчин баг Хөтөл хорооллын айл өрхөд үйлчлэх багийн хөгжлийн төв, 

халуун усны барилгын   улаан шугам, 

2. 7 дугаар баг “Ус дулаан дамжуулах төвийн барилга-8”-ын  улаан шугам, 

3. 9 дүгээр баг 4-р хорооллын орон сууцны дундах авто замын хучилт авто зогсоолын 

гүйцэтгэлийн зураг   

4. Орхон сумын 82 айлын орон сууцны цэвэр бохир усны шугамын улаан шугам  
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5. Дархан сум 6 дугаар баг 3-р цэцэрлэгийн өргөтгөлийн барилгын гадна цахилгаан 

хангамжийн гүйцэтгэлийн зураг.  

6.  Дархан сум 13 дугаар багт “Хатуу төмөр” ХХК-ны Артатурын үйлдвэрийн барилгын 

улаан шугам 

7. Дархан-Уул аймаг Хонгор сумын нутаг дэвсгэрт баригдах “Дархан арьс ширний 

цогцолбор” ОНӨХК-ны цахилгаан дамжуулах шугам сүлжээ, цахилгаан дэд 

станцын барилгын улаан шугам  

8. Засгийн газрын гишүүн, Барилга хот байгуулалтын яамны сайд болон Дархан-Уул 

аймгийн Засаг даргын хооронд Засгийн газрын зарим чиг үүргийг орон нутагт 

төлөөлөн хэрэгжүүлэх талаар байгуулсан гэрээний  22-д заагдсан “Геодезийн 

байнгын цэг тэмдэгтийн хадгалалт хамгаалалтад хяналт тавьж, тооллого хийх” 

ажлын хүрээнд Дархан, Хонгор, Шарын гол, Орхон сумдад байрлах цэг тэмдэгтийн 

хээрийн судалгаа тооллогын ажилд шаардагдах зардлын тооцоог гаргаж хүргүүлэв. 

 Дархан суманд үйл ажиллагаа эрхлэж байгаа иргэн, аж ахуйн нэгжүүдийн эзэмшил, 

ашиглалтанд байгаа үл хөдлөх эд хөрөнгийн шинэ хаяг дугаарыг MNS5283:2014 

стандартын дагуу үйлдвэрлэх, байршуулах ажлыг хийж гүйцэтгэх хүсэлт ирүүлсэн “Бридж 

хангай” ХХК-тай материалтай Баянхонгор, Өвөрхангай аймгуудад хийж гүйцэтгэсэн 

хаягийн тэмдэг үйлдвэрлэх, байршуулах ажлын туршлагыг харгалзан хамтран ажиллах 

тухай хариуг хүргүүллээ. /617 тоот/ 

 Дархан сумын 6 дугаар багийн нутаг дэвсгэрт дахин төлөвлөлтөөр баригдсан 60-н 

айлын орон сууцанд олгогдсон хаяг дугаар нь 2 өөр байгаа тухай ХОХБТХ-ээс ирүүлсэн 

бичгийн дагуу тайлбарыг гаргаж аймгийн Засаг даргын орлогч Ганболдод хүргүүллээ. /623 

тоот/ 

           2019 оны 10 сарын 16 нд Байнгын ажиллагаатай станц дээр байрлах гэр 

интернетийн төхөөрөмжийг салгаж тохируулга хийж 10 сарын 17-ны өдөр буцааж залган 

хэвийн ажиллагаанд оруулсан.  

          Дархан-Уул аймгийн нутаг дэвсгэрт байрлах геодезийн байнгын цэг тэмдэгтийн 

тооллого судалгаа хийх ажлын төлөвлөгөө гарган байгууллагын даргаар баталуулсан. 

          Уг төлөвлөгөөний дагуу Дархан суманд байрлах 54 цэг тэмдэгтийн тооллого 

судалгааны ажлыг хийж гүйцэтгэлээ. 2019 оны 10 сарын 22-24-ны хооронд нийт 49 цэг 

тэмдэгтийг газар дээр нь очиж тооллого судалгаа хийж фото зургаар баталгаажууллаа. 

 

Кадастрын чиглэл: 

 Дархан-Уул аймгийн Мэргэжлийн хяналтын газар нь Монгол улсын Засгийн газрын 

2019-08-07-ны өдрийн 314 дугаар тогтоолоор 6 газарт дагуу Улаанбаатар Дархан 

чиглэлийн 202,4 км замын ажилд ашиглах түгээмэл тархацтай ашигт малтмал 
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ашиглах талбайн солбицолын дагуу Чайна Гео инженеренг корпораци ХХК нь 

олборлолт хийж байгаа 6 карьерт хяналтын хэмжилт хийлгэх хүсэлт ирүүлсэн. 3 

ордыг хэмжилт хийж, ирэх 7 хоногт хийж дүгнэлт гаргасан. 

 Дархан суманд гэр бүлийн хэрэгцээний өмчлөх-21 иргэн, худалдсан, бэлэглэсэн-5, 

өвөлсөн-1, хамтран өмчлөгч хасуулсан-1,  эзэмших гэрээ байгуулсан-23 иргэн, 

хуулийн этгээдийн кадастрын зургийг тус тус гаргаж өгсөн.   

 Шарын гол суманд   бэлэглэсэн 1 иргэн,  

 Орхон суманд гэр бүлийн хэрэгцээний өмчлөх газар худалдсан 1 иргэн 

 Хонгор суманд гэр бүлийн хэрэгцээний өмчлөх 5 иргэний кадастрын зураг гаргаж, 

мэдээллийн санд бүртгэн цахим архив үүсгэв. 

Газрын төлөв байдал, чанарын захиалгат хянан баталгаа, фотомониторингийн 

чиглэлээр: 

Улсын бүртгэлийн хэлтэсээс Э дугаар нь ирсэн 5 иргэн, 5 хуулийн этгээд газар 

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

дугаар авахаар 4 иргэн, 1 хуулийн этгээдийн материалыг цахимжуулан илгээсэн. 

Нэгж талбарын 7 хувийн хэрэгт баяжилт хийж архивт хүлээлгэн өгсөн. 

Морин хуур трейд ХХК-ий газрын талбайн хэмжээ өөрчлөх тухай захирамжийн 

төслийг бэлдэж аймгийн Засаг даргын захирамж гаргуулсан. 

ГТМ-4 газрын төлбөрийн тайлангийн дагуу цахим системд шилжүүлэхтэй 

холбоотой  амины орон сууцны 500 иргэний мэдээллийг шинэчилсэн. 

Иргэн, хуулийн этгээдээс ирсэн газар эзэмших хугацаа сунгах-5, талбайн хэмжээ 

өөрчлөх-2, газар эзэмших эрх шилжих-4, эзэмших-1, шинэчлэх-2  өргөдөлүүдийг Газрын 

эрх зүйн харилцааг хянан шийдвэрлэх захирамжийн хуралд танилцуулахаар бэлдсэн. 

Дархан-уул аймгийн 2019 оны бэлчээрийн газрын өөрчлөлтийг фото 

мониторингийн аргаар үнэлсэн ажлын тайланг Газар зохион байгуулалт, геодези, зураг 

зүйн газарт хүргүүлсэн. 

Дархан-Уул аймгийн 2019 оны бэлчээрийн газрыг экологийн чдавхаар зураглах 

ажлыг ландсант 7 хиймэл дагуулын 8 сарын мэдээг ашиглан хийж байна.  

Газрын төлөв байдал чанарын захиалгат хянан баталгаа хийлгэсэн Горгаз ХХК, 

Дархан төмөрлөгийн үйлдвэр ХК, Эко ноос ХХК-ний хянан баталгааны тайланг хүлээн 

авсан. Мөн Дархан Сэлэнгийн цахилгаан түгээх сүлжээ ХК, Мэдээлэл холбооны сүлжээ 

ТӨХК-ний Дархан-Уул аймгийн газар, Гранд як ХХК, Дархан нэхий ХХК нь газрын төлөв 

байдал, чанарын захиалгат хянан баталгааг 2020 оны төсөвтөө суулган хийх тухай тус тус 

албан бичиг ирүүлсэн. Мөн Жаст ойл ХХК газрын төлөв байдал чанарын захиалгат хянан 

баталгаа хийлгэсэн тухай дүгнэлтийг ирүүлсэн бөгөөд тайлангаа удахгүй хүргүүлэхээ 

мэдэгдсэн. 

Монгол Улсын Үндэсний мониторингийн сүлжээ байгуулах ажлын гүйцэтгэгч АТТП 

ХХК 2019 оны 10 дугаар сарын 07-ны өдөр Дархан-Уул аймагт тус компаний ургамал 

судлаач Б.Болортуяа, газрын кадастрын инженер Г.Мягмар нар ажиллаж Дархан суманд 
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мониторингийн 5 цэг, Хонгор, Орхон суманд тус тус 1 цэг дээр хөрсний зүсэлт хийж дээж 

авсан.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Улсын төсвийн хөрөнгө оруулалтаар 2018 онд Дархан-Уул аймгийн Тариалангийн 

болон атаршсан газрын газрын төлөв байдал чанарын улсын хянан баталгааны ажил 

хийгдсэн ажлын  тайлан болон холбогдох материалыг авахаар Газар зохион байгуулалт, 

геодези, зураг зүйн газарт 2018.10.16-ны өдөр албан бичгийг хүргүүлсэн.  

Сургалт: 

Гамшгийн эрсдалийн удирдлагын үндэсний болон орон нутгийн түвшинд 

хэрэгжүүлэхтэй холбоотой эрх зүйн баримт бичгийн хэрэгжилтийг хангах, засаг захиргаа, 

нутаг дэвсгэрийн нэгжийн түвшинд гамшгийн эрсдэлийн түвшинг анхан шатанд 

тодорхойлох зорилгоор Онцгой байдлын ерөнхий газрын “Гамшгийн эрсдэлийн тойм 

судалгаа хийх сургалт”-ыг Дархан-Уул йамагт энэ сарын 15-16-ны өдөр зохион байгуулж уг 

сургалтад барилгын асуудал хариуцсан мэрэгжилтэн С.Ундрахын хамт оролцсон. 

Газрын төлбөр, татвар, үнэлгээний чиглэлээр: 

2019.10.27-ний өдрийн байдлаар Газрын төлбөрийн орлогоос 581.4 сая төгрөг 

төвлөрүүлж гүйцэтгэл 78.0 хувьтай явж байна. 

2019 оны 3-р улирал /2019.01.01-2019.09.30/-ын байдлаар Газрын төлбөрийн 

орлогоос 558.9 сая төгрөг төвлөрүүлэхээс 466.2 сая төгрөг төвлөрүүлж, гүйцэтгэл 83.4 

хувьтай биелэсэн байна. 

Сумын нэр  

 2019 он  

 Нийт  орлого  

 
Төлөвлөгөөний 
гүйцэтгэлийн 

хувь  

 4-р улиралд 
хүлээгдэж 

байгаа орлого 
/төгрөг/  

 Төлөвлөгөө 
/Жилээр/  

 1-9 сарын 
төлөвлөгөө  

 Шарын гол  
   

60,000,000.00  
    

45,000,000.00  
         

49,353,136.63  
                   

109.67  
              

10,646,863.37  

 Хонгор  
 

240,000,000.00  
  

180,000,000.00  
         

64,207,386.86  
                     

35.67  
            

175,792,613.14  
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 Орхон  
   

20,000,000.00  
    

15,000,000.00  
         

14,589,828.40  
                     

97.27  
                 

5,410,171.60  

 Дархан  
 

425,200,000.00  
  

318,900,000.00  
       

338,120,269.74  
                   

106.03  
              

87,079,730.26  

 НИЙТ  
 

745,200,000.00  
  

558,900,000.00  
       

466,270,621.63  
                     

83.43  
            

278,929,378.37  

 

Хонгор  сум 

 Газар эзэмших эрхийн гэрчилгээний хугацаа сунгах 1, Газар эзэмших эрхийн 

гэрчилгээг бусдад шилжүүлэх 3 , Газар өмчлөх , Газар эзэмших 1 нийт 5 өргөдөл 

хүсэлтийг хүлээн авсан. Хариу өгөх хугацаа болоогүй. 

 Э дугаар авсан 13 ИААНБ-тай газрын гэрээ хийж гэрчилгээ олгосон байна.  Мөн 

худалдах худалдан авах гэрээ, монгол улсын иргэнд газар өмчлүүлэх тухай 

захирамж шийдвэрийг үндэслэн 8 иргэнтэй газар өмлүүлэх гэрээ байгуулж ЛМ 

программд бүртгэж оруулсан байна 

 Улсын бүртгэлийн хэлтэс рүү нийт 12 иргэн , аж ахуй нэгж байгууллагын 

материалыг бүрдүүлж Э дугаар авахаар дундын баазаар явуулсан байна. 

 12 ИААНБ-тай газрын төлбөрийн акт үйлдэж 656372 төгрөг ногдуулсан байна 

Орхон  сум 

 Тайлант хугацаанд СЗД-ын газрын харилцаатай холбоотой  газар өмчлүүлэх 

захирамж 2, газар эзэмшүүлэх тухай 2, газар эзэмших эрх шилжүүлэх 1, Газрын 

талбай хэмжээ өөрчлөх тухай 1, газрын дуудлага худалдаа зохион байгуулах тухай 

1, газар эзэмших эрхийг хүчингүй болгох 1  нийт  8  захирамж гарсан байна.  

 2020 оны Газар зохион байгуулалтын төлөвлөгөөнд  4 иргэний санал өгсөн. 

Аймгийн үл хөдлөх хөрөнгийн тасаг руу “Э” дугаар авахаар 12 ИААНБ-ын 

материалыг дундын баазаар илгээсэн. 

 Сумын ИТХ-ын 2019 оны 05 дугаар сарын 22- ны өдрийн 18/04 тоот батлагдсан 

ГЗБТ-ний нэмэлт тодотголоор Дархан-Уул аймгийн Дархан сумын туслах аж 

ахуйтай айлуудыг Орхон сумын Ноёнхонгорт Спиртны үйлдвэрийн баруун талд  15 

га газар төлөвлөгөөнд орсон ба нэг өрхөд 0.5 га буюу нийт 30 өрхөд олгохоор 

төлөвлөсөн байна.  Суурь судалгааны ажил болон бусад мэдэгдэл өгөх  анхан 

шатны ажлууд  хийгдсэн ба дэд бүтэц шийдэгдсэний дараа газар олголт хийгдэнэ. 

 

2. БАРИЛГА, ХОТ БАЙГУУЛАЛТЫН ЧИГЛЭЛЭЭР ХИЙСЭН АЖЛЫН ТАЙЛАН 

Барилга угсралтын техник хяналтын ажлын хүрээнд /ЗГ-ын 68, 171-р тогтоол/: 

2019.10.03-ны өдөр Барилгын хөгжлийн төвийн Захиалагчийн техник хяналтын 

хэлтсийн инженер Долгорсүрэн, Золбоот нартай хамтран, баригдаж буй дараах барилга 

байгууламжуудад хяналт тавьж ажиллалаа. Үүнд:  

- 2200 хүний суудалтай спорт цогцолборын барилга 

- Хүслийн хотхоны хажууд 24-р цэцэрлэгийн 100 хүүхдийн өргөтгөлийн барилга  

- 10, 11-р багийн 3-н байршилд хийгдсэн далд сувгийн ажил  

- 6-р цэцэрлэгийн 100 хүүхдийн өргөтгөлийн барилга  

- 6,7-р багийн инженерийн шугам сүлжээний ажил  

- Түршин холбоо өрхийн эмнэлэгийн өргөтгөлийн барилга  

- 13-р цэцэрлэгийн 100 хүүхдийн өргөтгөлийн барилга  
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- Ахмадын геронтологийн барилга  

 

 Барилга угсралт, зураг төслийн тусгай зөвшөөрөл хүссэн ААНБ талаар: 
 
 “Ариун мөнхийн гэрэл” ХХК-ний хүсэлтийн дагуу Барилгын зураг төслийн ЗТ-3,6 

заалт / Цахилгаан дамжуулах шугам сүлжээ / дагуу тусгай зөвшөөрөл хүссэн 

тодорхойлолтыг “Монголын барилгын үндэсний ассоциаци”-д хүргүүлж ажилласан.  

 

Сургалтад хамрагдсан талаар: 

 Дархан-Уул аймгийн Онцгой байдлын газраас зохион байгуулсан Аймгийн 

гамшгийн эрсдэлийн тойм судалгааг гаргах зорилгоор 2019.10.15-16-ны өдрүүдэд 

сургалтад хамрагдаж ажилласан. 

 

 

 Дархан-Уул аймгийн нийгмийн даатгалын хэлтэсээс ирүүлсэн бичгийн дагуу 

Дархан-Уул аймгийн хэмжээнд барилгын ажил эхлүүлэх, үргэлжлүүлэх зөвшөөрөл авсан 

иргэн, хуулийн этгээдийн судалгааг хүргүүлж ажилласан. 

Барилгын ажил эхлүүлэх, үргэлжлүүлэх зөвшөөрөл олгосон талаар: 

 Дархан сумын 14-р багт байршилтай “Сонголон хайрхан” ХХК-ний 16-н давхар 

зочид буудал, үйлчилгээний зориулалттай барилгад барилгын ажил эхлүүлсэн зөвшөөрөл 

хүссэний дагуу барилгын техникийн бичиг баримтыг хянаж үзэхэд захиалагч, гүйцэтгэгч 

нарын хооронд байгуулсан гэрээ дутуу байсан тул барилгын ажил үргэлжлүүлэх 

зөвшөөрөл олгох боломжгүй тухай албан бичгийг хүргүүлсэн. 

http://www.mnca.mn/
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 Барилга байгууламжийн ашиглалтад оруулах комиссыг ажиллуулсан талаар:  

 Засгийн газрын 317 дугаар тогтоолын дагуу Барилга байгууламжийн ашиглалтад 

оруулах комиссыг доорх зохион байгуулж ажилласан. Үүнд:  

- Дархан-Уул аймаг, Хонгор сум, 2-р багт байршилтай “Уулс ноён” ХХК-ний 70-

80м3/цаг хүчин чадалтай чулуу бутлан ангилах үйлдвэрийн барилга 

- Дархан-Уул аймаг, Дархан сум, 13-р баг өмнөд үйлдвэрийн раойнд байршилтай 

“Дашваанжил” ХХК-ний 100м3 хүчин чадалтай хий агуулах зориулалттай барилга.  

 

 

 

 

 

 

 

Инженерийн дэд бүтцийн чиглэлээр: 

 

 6.7 багийн гэр хорооллыг инженерийн шугам сүлжээнд холбох ажил 

 10.11 дүгээр багийн үерийн ус зайлуулах шугамын ажил  

 3 дугаар багийн 13 дугаар цэцэрлэгийн өргөтгөлийн барилгын гадна дотор 

инженерийн шугам сүлжээ  

 3 дугаар багийн Түвшин холбоо өрхийн эмнэлэгийн барилгын гадна дотор 

инженерийн шугам сүлжээ 

 7 дугаар баг 6 дугаар цэцэрлэгийн өргөтгөлийн барилгын гадна дотор инженерийн 

шугам сүлжээ 

 12 дугаар баг 24 дүгээр цэцэрлэгийн өргөтгөлийн барилгын гадна дотор 

инженерийн шугам сүлжээ 

 Геронтологийн барилгын барилгын гадна дотор инженерийн шугам сүлжээний 

ажилд 7 хоног бүр 2 удаа захиалагчийн хяналт хийж 1 удаа Барилга хөгжлийн 

төвийн инженерийн техникийн хяналт 1 удаа УИХ гишүүн Б.Баттөмөр гишүүнд 

ажлын явцыг танилцуулж тулгамдаж буй асуудыг шийдвэрлэж бүтээн 

байгуулалтын хуралд 7 хоног бүр танилцуулсан.  
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 Дархан сумын 5 дугаар баг гэр хорооллыг инженерийн шугам сүлжээнд холбох 
ажилд айлын хашаа дайрсан хэсгийн айлтай уулзаж зөвшилцөх ажлыг зохион 
байгуулсан.  
 

 Сургалтанд хамрагдсан байдал:  
 
 Дархан-Уул аймагт Хот байгуулалтын кадастрын мэдээллийн санд барилга 
байгууламж, тохижилт, нийгмийн болон инженерийн дэд бүтцийн өгөгдөл оруулах ажил 
хийгдэж, Дархан сумын хэмжээнд цахилгааны шугам 100, цэвэр бохир усны шугам 100, 
салбар шугамын мэдээлэл 30, ногоон байгууламж 60, авто замын мэдээлэл 40 хувь тус 
тус холбогдох байгууллагуудаас цаасан мэдээлэл авсан. Цаашид Дарханы Дулааны 
сүлжээ ТӨХК-ий Arcgis програмд мэдээлэл оруулж бүртгэх тул 2 байгууллагын 
мэдээллийн санг уялдуулах ажлын хүрээнд програм хангамжийг нэвтрүүлэх нягтлах 
зорилгоор ГЗБГЗЗГ-аас Хот байгуулалтын кадастрын мэдээллийн сангийн хэлтсээс 
мэргэжилтэнгүүд ирж ажлын явцтай танилцаж сургалт явуулсан.  
 
Барилга, байгууламжын зураг төсөл: 

 Дархан-Уул аймгийн Онцгой байдлын газраас зохион байгуулсан Аймгийн 

гамшгийн эрсдэлийн тойм судалгааг гаргах зорилгоор 2019.10.15-16-ны өдрүүдэд 

сургалтад хамрагдаж ажилласан.  

 Барилга байгууламжийн зураг төсөл зөвшилцөх, батлах, нэгж талбарын зориулалт, 

талбайн хэмжээ, байршилын зурагт өөрчлөлт оруулах эсэхэд дүгнэлт гаргах 

хуралд орох материалыг бэлтгэж судалгаа хийж 2019.10.24 ны өдөр хуралдав. 

Үүнд: 

1. Дархан-Уул аймаг, Дархан сум, 12-р баг, ОБГ-н баруун талд Иргэн Д.Чинбат 

1800 мкв газар “Үйлчилээ, орон сууц” –ны зориулалтыг өөрчлүүлэх /Орон 

сууцны зориуллалттай болгох/ 

2. Дархан-Уул аймаг, Дархан сум, 10-р баг, 12-р хороолол “Хаяа Үүр” ХХК 1000 

мкв газар “Нийтийн орон сууц” –ны зориулалтыг өөрчлүүлэх /Үйлчилгээний 

зориулалттай болгох/ 

3. Дархан-Уул аймаг, Дархан сум, 5-р баг “Дашваанжил” ХХК 630 мкв газрын 

кадастарт өөрчлөлт оруулах 

4. Дархан-Уул аймаг, Дархан сум, 13-р баг ШУТИС-н оюутны байрны хойд 

талд Иргэн Д.Батжаргал 400 мкв газар “Үйлчилгээ”-ны зориулалт 

5. Дархан-Уул аймаг, Дархан сум, 8-р баг Ардын өргөн чөлөөний 4 “Өгөөж 

гурил” ХХК Нийтийн орон сууцны зориулалттай 1200 мкв кадастрт өөрчлөлт 

оруулах 

6. Дархан-Уул аймаг, Дархан сум, 13 баг Анагаах ухааны сургуулийн 

эмнэлэгийн барилгын загвар зураг батлах 

7. Дархан-Уул аймаг, Дархан сум, Малчин баг 11-р км-ийн 5-р зуутад баригдах 

гармын жижүүрийн байрны зураг 

8. Дархан-Уул аймаг, Хонгор сум,1-р баг Цайдам Иргэн Д.Батмагнай 

үйлчилгээний зориулалттай газрын кадастрт өөрчлөлт оруулах хүсэлт 

зэрэг асуудлыг хэлэлцэж зохих шийдвэрийг гаргав.  

Дархан сумын ЗДТГ-н үйл ажиллагааны хүрээнд хийгдэх ажлын хүрээнд 

байрны урдах авто машины замын өргөтгөлийн байршилын зураг 3 –ыг хийв. 

 

 Аймгийн Архивын тасагт барилга байгууламжийн хувийн хэрэгтэй танилцаж Хот 

байгуулалтын кадастрын санд мэдээлэл оруулах материал судлав. 

 Хот байгуулалтын кадастрын мэдээллийн санд оруулах барилга байгууламжийн 

материалыг судлаж эхний ээлжинд барилгын мэдээллийг хүснэгт хэлбэрээр 

боловсруулж байна. 
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 Хот байгуулалтын кадастрын мэдээллийн санд инженерийн шугам сүлжээний 

мэдээлэл оруулах инженерийн байгууллагын мэргэжилтэнгүүдтэй уулзалт хийж 

мэдээлэл хүргэв. 

 Дархан сум, 5-р багт баригдаж байгаа цэцэрлэгийн гадна талбайн тохижилттой 

танилцаж газрын асуудлын талаар зөвшилцөв. 

           

ДОТООД АЖИЛ: 

 Мэдээлэл: 

1. 70376471 нээлттэй утсаар 9 иргэн, ААНБ-ын асуултанд хариулт өгөв. 

2. Дархан-Уул аймгийн ГХБХБГ-ын фэйсбүүк хуудсанд ирсэн 1 иргэний асуултанд 

хариулав. 

3. Хөгжлийн бэрхшээлтэй хүний эрхийн тухай хуулийн 12-р зүйлийн 12.1 дэх заалтад 

“Монгол дохионы хэл бол сонсголгүй хүний эх хэл мөн бөгөөд сонсголгүй хүн 

дохионы хэлээрээ нийгмийн бүхий л харилцаанд оролцох эрхтэй” гэж заасан 

байдаг. Төрийн албан хаагчдад зориулсан сонсголгүй иргэдийн дохионы хэлний 

анхан, дунд шатны сургалтанд долоо хоног бүрийн Мягмар гаригийн 10:00-12:00 

цагт хамрагдан суралцав.  

   
4. 2019-10-03-ны өдөр болох “Дархан сумын газар эзэмшүүлэх цахим дуудлага 

худалдааны зар”-ын эхийг бэлтгэж 20 хувь, “Газрын төлөв байдал, чанарын улсын 

хянан баталгаа гэж юу вэ?” брошурыг 10 хувь хэвлэв.  

  
5.  2019-09-27-нд Шарын гол суманд болсон Шарын гол сумын нээлттэй хаалганы 

өдөрлөгт оролцож, иргэдэд газрын харилцааны чиглэлийн мэдээлэл өгч, асуултанд 

хариулан, брошур тарааж ажиллав. 
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6. Handy Library Manager 2.5 номын сангийн програмд 27 ширхэг номын хавтасны 

зургийг сканердаж оруулан, 27 ширхэг номын цахим каталог үүсгэн бүртгэж, 27 

ширхэг номын бар код, каталогийг хэвлэж наав. 

 
7. 1 уншигчаас 1 ном буцааж аван, цахим каталогт бүртгэж, хураав.  

8.  2019 оны 1-р сараас 10-р сар хүртэл ГХБХБГ-ын мэргэжилтнүүдийн шаардах 

хуудсаар авсан бичгийн хэрэгслийн дүнг нэгтгэж, судалгааг хийв.        

Мэдээлэл технологийн чиглэлээр: 

1. Байгууллагын цахим хуудсанд байгууллагын 9-р сарын 2, 3, 4-р долоо хоногийн 

ажлын тайлан, 9-р сарын ажлын тайлан, 8-р сарын төсвийн гүйцэтгэлийн мэдээ, 

“Дархан сумын газар эзэмшүүлэх цахим дуудлага худалдааны зар”, “Дархан 

суманд газар эзэмшүүлэх төсөл сонгон шалгаруулалтын зар”, “Газрын төлөв 

байдал, чанарын улсын хянан баталгаа”-ны талаарх мэдээллийг байрлуулав. 

 
2. Байгууллагын Facebook хуудсанд “Дархан сумын газар эзэмшүүлэх цахим дуудлага 

худалдааны зар”, “Дархан суманд газар эзэмшүүлэх төсөл сонгон шалгаруулалтын 

зар”, “Газрын төлөв байдал, чанарын улсын хянан баталгаа”-ны талаарх 

мэдээллийг байрлуулав. 
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3. Байгууллагын цахим хуудас болон фэйсбзүүк хуудсан дээр Канадад болох “The 

building show-2019” мэдээллийг байрлуулж, барилгын салбарт үйл ажиллагаа 

явуулж буй аж ахуйн нэгж, байгууллага, иргэдэд сурталчлав. 

 
4. Г.Нямдоржийн компьютерт хорт кодын эсрэг шинэ програм суурилуулж 

идэвхжүүлэв.   

5. Компьютер форматласны улмаас байгууллагын номын сангийн програмд 

бүртгэлтэй номуудын хавтасны зургийн програмтай холбосон холбоос устсан тул 

608 ширхэг номын хавтасны зургийг дахин холбож, програмд оруулав. 

 
6. 2016 оны ГХБХБГ-ын даргын “Б” тушаалуудыг сканердаж цахим архивт оруулахад 

бэлтгэв. 

Нярав: 

1. Газрын удирдлагын хэлтсийн мэргэжилтнүүдэд 658 ширхэг кадастрын цаас, 87 

ширхэг НТХХ, 58 ширхэг газар эзэмших гэрчилгээ /Иргэн/, 44 ширхэг газар эзэмших 

гэрчилгээ /ААНБ/, 14 ширхэг газар эзэмших гэрчилгээ /ТБ/,  Хонгор сумын даамалд 

160 ширхэг кадастрын цаас, 200 ширхэг НТХХ, Орхон сумын даамалд 100 ширхэг 

кадастрын цаас, 20 ширхэг газар эзэмших гэрчилгээ /Иргэн/, 15 ширхэг газар 

эзэмших гэрчилгээ /ААНБ/ үнэт цаас олгов.    

2. Шаардах хуудсаар 24 төрлийн 108 ширхэг бараа материал олгов. 

3. 80 ширхэг Нэгж талбарын хувийн хэргийн хавтас нугалж, мэргэжилтнүүдэд олгоход 

бэлтгэв. 

4. 9-р сарын үнэт цаасны зарцуулалтын болон шаардахаар олгосон бараа 

материалын нэгтгэлийг гаргаж, ня-бо Мөнхзулд өгөв. 

5. Агентлагаас ирсэн болон шинээр авсан бараа, материалыг хүлээн авч, бүртгэн 

агуулах доторх шинээр ирсэн бараа материал, үнэт цааснуудыг цэгцлэв.  

ГАЗРЫН ХАРИЛЦАА, БАРИЛГА, ХОТ БАЙГУУЛАЛТЫН ГАЗРЫН 

ӨРГӨДӨЛ, ГОМДОЛ, САНАЛ, ХҮСЭЛТИЙН АГУУЛГА /%-ААР/                                                                                                                                      

          

№ Байгууллагын 
нэр  

Зонхилж байгаа асуудал /тоо, нийт өргөдөл, гомдолд эзлэх хувь/ 

1 
Дархан-Уул 

аймаг 
ГХБХБГ 

 
Нийт 726 өргөдлөөс     1. Хүсэлт    365     98.6% 
                                       2. Санал     7         1.1% 
                                       3. Гомдол   2         0.3% 
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- Тухайн байгууллагаас үзүүлдэг төрөлжсөн үйлчилгээнд хамрагдахыг хүссэн 
өргөдөл, хүсэлт                                                                   688   /94.7%/                                              

- Газар хүссэн                                                                        34    /4.8%/ 
- Улсын тэмдэгтийн хураамж буцаан олгох тухай                1     / 0.1%/ 
- Байгууллагын ажилтнаас ирүүлсэн                                   3      / 0.4%/ 

Тайлбар: 2 гомдол нь газар олголттой холбоотой гомдол болно. 

 
ӨРГӨДӨЛ, ХҮСЭЛТ ШИЙДВЭРЛЭЛТИЙН МЭДЭЭ  

        

№ 

Байгуулла
-гын нэр  

Нийт 
ирсэн 

өргөдөл  

Шийдвэрлэлт  Шийдвэрлэгдээгүй  

Шийд-
вэрлэл

тийн 
хувь 

Шийдвэрлэж 
хариу өгсөн 

Хугацаа 
хэтрүүлж 

шийдвэрлэсэн 

Хугацаа 
болоо-

гүй  

Хугацаа 
хэтэрсэн ч 
шийдвэр-
лэгдээгүй 

байгаа  

1 ГХБХБГ 726 593  0 133 0 81.7 

 
ӨРГӨДӨЛ, ХҮСЭЛТИЙГ ХҮЛЭЭН АВСАН ХЭЛБЭР 

 
 

№ 
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с
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1 ГХБХБГ 726 725 1   0  0  0 0 

 

Хүний нөөц, хууль эрх зүй: 

Шүүх хурал: 

 Иргэн Г.Бямбажавын нэхэмжлэлтэй захиргааны Захиргааны хэргийн давж заалдах 

шатны шүүх хуралдаан 2019 оны 10 дугаар сарын 09-нд хуралдаж, шүүхээс 2019 

оны 08 дугаар сарын 22-ны өдрийн Дугаар 27 тоот Анхан шатын шүүхийн 

шийдвэрийг хүчингүй болгон шийдвэрлэсэн.  

 Нэхэмжлэгч Б.Ганболдын шаардлагыг Захиргааны хэргийн анхан шатны шүүхээс 

2019 оны 10 дугаар сарын 11-ны өдрийн 155 тоот шүүгчийн захирамжаар Аймгийн 

Засаг даргыг хариуцагчаар татсан хэргийг хэрэгсэхгүй болгон, нэхэмжлэлийн 

шаардлагыг хүлээн авахаас татгалзсан шийдвэр гаргасан.  

Дотоод ажил: 

 2019 оныг Монгол Улсын Ерөнхийлөгчөөс 60 дугаар зарлигаар “Хүүхдийн хөгжил, 

хүүхэд хамгааллын  жил”  болгон зарласан Аймгийн Засаг даргаас 0-18 насны 

хүүхдийн эрх, эрх чөлөөг хангах үүднээс албан хаагчдад үр хүүхэддээ цаг гаргахыг 

дэмжиж “ хүүхдийн “Мэндэлсэн өдөр” –өөр цалинтай чөлөөл олгохыг хөдөлмөрийн 
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дотоод журамдаа тусгахыг уриалсан шийдвэрийг дэмжиж байгууллагын хүүхдийн 

судалгааг гаргаж ажиллаа.  

 Мэргэжлийн хяналтын газраас ирүүлсэн Төлөвлөгөөт хянан шалгалт хийх 

удирдамжын дагуу 2019 оны 10 дугаар сарын 10-ны өдөр тус байгууллага дээр ирж 

холбогдох мэргэжилтнүүдийн ажлыг шалган үнэлгээний нийлбэр оноогоор 93 

хувьтай дүгнэгдсэн. 

 Иргэнд чиглэсэн төрийн үйлчилгээ” мэргэшүүлэх чиглэлээр Хүний нөөцийн 

мэргэжилтэнгүүдэд сургалтыг  Удирдлагын академиас  аймгийн ЗДТГ-т  зохион 

байгуулагдсан  16 цагийн 2 өдрийн сургалтанд хамрагдсан.  

 Аймгйин ЗДТГ-т гүйцэтгэлийн төлөвлөгөөг хэрхэн хийх, тайланг гаргах чиглэлээр 

сургалтанд хамрагдсан.  

 Лэнд менежер програмийн эрхийн сургалтанд хамрагдах 2 иргэний мэдээллийг 

ГЗБГЗЗГ-т хүргүүллээ. 

 Барилга, хот байгуулалтын хэлтсийн ахлах мэргэжилтэнгээр томилуулхаар 

С.Ундрах, Газрын удирдлагын хэлтсийн ахлах мэргэжилтнээр томилуулхаар  

Б.Баярмаа нарыг ямар нэг эрүүгийн гэмт хэрэгт холбогдож байсан эсэх тухай 

лавлагааг Цагдаагийн газраас авхаар албан бичиг хүргүүллээ. 

 

 

 

ТАЙЛАН БОЛОВСРУУЛСАН: 

ХУУЛИЙН АСУУДАЛ  
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