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ГАЗРЫН ХАРИЛЦАА, БАРИЛГА, ХОТ БАЙГУУЛАЛТЫН ГАЗРЫН  
2019 ОНЫ 11  ДҮГЭЭР САРД ХИЙСЭН АЖЛЫН ТАЙЛАН 

 
2019.11.22 

 

1. ГАЗРЫН ХАРИЛЦААНЫ ЧИГЛЭЛЭЭР ХИЙСЭН АЖЛЫН ТАЙЛАН 

 
Газар зохион байгуулалт, өмчлөлийн чиглэлээр: 

 

 Газар эзэмшүүлэх эрхийн гэрчилгээний дуудлага худалдааг 2019 оны 11 

дүгээр сарын 04-ны өдрийн 01-А/329 дугаар захирамжийн дагуу 2019 оны 11 

дугаар сарын 18-ны өдөр цахимаар зохион байгуулсан боловч оролцогч 

ирээгүй.  

 

 

 Сумын Засаг даргын 2019 оны 09 дүгээр сарын 25 –ны өдрийн А/214 

дугаар захирамжийн дагуу Дархан сумын  2020 оны тухайн жилийн газар зохион 

байгуулалтын төлөвлөгөөний төслийг боловсруулах ажлын хүрээнд нийт 14 иргэн хуулийн 

этгээдийн саналыг хүлээн авч суурин болон хээрийн судалгааг хийж байна. 

 Сумын Засаг даргын 2019 оны 09 дүгээр сарын 24-ний А/212 дугаар  

захирамжийн дагуу Дархан сумын  3, 15 дугаар багт байршилтай 2 нэгж талбарыг газар 

эзэмших төсөл сонгон шалгаруулалт зохион байгуулахаар бэлтгэл ажил хангагдаж 2019 

оны 11 дүгээр сарын 25-ны өдөр 2 төсөл хүлээн авч, 17:30 цагт иргэн С.Чинбатыг гэрчээр 

байлган материал хүлээн авах хугацааг дуусгавар болгож тэмдэглэл бичсэн. 
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Мөн сумын Засаг даргын 2019 оны А/232 дугаар захирамжаар Дархан сум 10 

дугаар багт байрлах 1 нэгж талбарыг газар эзэмших эрхийн гэрчилгээний төсөл сонгон 

шалгаруулалт зохион байгуулах тухай захирамж гарсанг 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.  

Газар эзэмших, ашиглах, өмчлөх эрхийн мэдээллийн сан байгуулах ажлын талаар:  

 Аймгийн Улсын бүртгэлийн хэлтэст нийт 62 иргэн, хуулийн этгээдийн газар 

эзэмших эрхийн улсын бүртгэлийн дугаар илгээж 29 иргэн, хуулийн этгээдийн 

газар эзэмших эрхийн гэрчилгээ, гэрээ байгуулан ажилласан байна. 

 Гэр бүлийн хэрэгцээнд нэг удаа үнэ төлбөргүйгээр газар өмчилж авах эрхээ 

бусад орон нутагт хэрэгжүүлэхээр Дархан сумаас газар өмчилж аваагүй тухай 

лавлагааг 34 иргэнд гаргаж өгсөн.  

 Мөн нээллтэй хаалганы өдөрлөгт холбогдох мэргэжилтнүүдийн хамт нийт 20 

гаруй иргэн, аж ахуйн нэгж байгууллагад /газар эзэмших, ашиглах, өмчлөх 

эрхийн талаар өргөдөл, газар эзэмших эрхийн гэрчилгээ шинэчлэх тухай хүсэлт, 

лавлагаа, кадастрын зураг/ гэх мэт үйлчилгээ үзүүлсэн.  
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 Аймгийн Аудитын газрын албан шаардлагад орсон Дархан сумын 

1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 15, Малчин багуудад Газрын тухай хуулийн 40 дүгээр зүйлийн 40.1.6-д 

заасны дагуу 2 жил дараалан газраа ашиглаагүй  иргэн, хуулийн этгээдүүдэд утасаар 

болон бичгээр мэдэгдэж, тухайн газруудын тайлбарыг  газар эзэшигчээс авч ажиллаа. 

                              

 Газар өмчлөлийн улсын бүртгэлийн дэвтэр хөтлөлтийн талаар:  

11 дүгээр сарын байдлаар газар өмчлөгчийн улсын бүртгэлийн дэвтэрт 24 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.  

 

 

Газрын кадастрын чиглэлээр: 

Дархан суманд гэр бүлийн хэрэгцээний өмчлөх 71 иргэн, худалдсан, бэлэглэсэн 23, 

хамтран өмчлөгч хасуулсан 5,  эзэмших гэрээ байгуулсан 86 иргэн, хуулийн этгээдийн 

кадастрын зургийг тус тус гаргаж өгсөн. Мөн Шарын гол суманд  худалдсан, бэлэглэсэн 1 

иргэн, Хонгор суманд эзэмших 1 иргэн, Орхон суманд гэр бүлийн хэрэгцээний өмчлөх 1 

иргэний  кадастрын зураг гаргаж, мэдээллийн санд бүртгэн цахим архив үүсгэв. 

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 ашиглах 

талбайн солбицолын дагуу Чайна Гео инженеренг корпораци ХХК нь олборлолт хийж 

байгаа 6 карьерт хяналтын хэмжилт хийгэх хүсэлт ирүүлсэн. Түгээмэл дархацтай ашигт 

малтмал олборлох ордын хэмжилт хийж өглөө. Нийт 60750 м2 буюу 6 га газар ухагдсан 

байна.  
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 Зам , тээврийн хөгжлийн сайдтай аймгийн Засаг даргатай хамтын ажиллагааны 

гэрээний Засаг даргын хүлээх үүрэгт заагдсан “Ерөнхий зориулалтын нисэхийг хөгжүүлэх 

хөтөлбөр”-г үндэслэн Иргэний нисэхийн ерөнхий газартай хамтран Ерөнхий зориулалтын 

нисэхэд ашиглах агаарын хөлөг хөөрч, буух түр зурвасыг сонгон орон нутгийн тусгай 

хэрэгцээнд авах 6,5 га газрын байршлыг сонгон аймгийн Засаг даргад хүргүүлсэн. 

 

                            

 Дархан-Уул аймгийн Дархан сумын нутаг дэвсгэрт кадастрын мэдээллийн санд 

бүртгэгдээгүй байсан гаражын зориулалттай 324 газар, амины орон сууцны зориулалттай 

15 газрыг  ажлын нэгж талбар болгосон 

 



`       

 5  

                    

 Дархан суманд гэр бүлийн хэрэгцээний өмчлөх 71 иргэн, худалдсан, бэлэглэсэн 23, 

хамтран өмчлөгч хасуулсан 5,  эзэмших гэрээ байгуулсан 86 иргэн, хуулийн этгээдийн 

кадастрын зургийг тус тус гаргаж өгсөн. Мөн Шарын гол суманд  худалдсан, бэлэглэсэн 1 

иргэн, Хонгор суманд эзэмших 1 иргэн, Орхон суманд гэр бүлийн хэрэгцээний өмчлөх 1 

иргэний  кадастрын зураг гаргаж, мэдээллийн санд бүртгэн цахим архив үүсгэв. 

 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 ашиглах 

талбайн солбицолын дагуу Чайна Гео инженеренг корпораци ХХК нь олборлолт хийж 

байгаа 6 карьерт хяналтын хэмжилт хийгэх хүсэлт ирүүлсэн. Түгээмэл дархацтай ашигт 

малтмал олборлох ордын хэмжилт хийж өглөө. Нийт 60750 м2 буюу 6 га газар ухагдсан 

байна. 

 

Геодези, зураг зүйн чиглэлээр: 

     Өмчлөлийн газраа өвлүүлсэн, худалдсан 8 иргэний эрх шилжих бүртгэлийг хийж 

эзэмшил газартай 17 иргэн, аж ахуйн нэгжид  кадастарын зураг гаргаж үйлчилсэн. 

     Шинэчилсэн хаягийн зургийн дагуу 21 иргэн, аж ахуйн нэгжид  хаяг дугаар  олгож 

захирамжийн төсөлд оруулсан.   

      Хаягийн дугаарын тэмдэг байршуулах хүсэлт гаргасан Дархан-Уул аймгийн онцгой 

байдлын газрын Дархан суманд байрлах 3-н объектод байршуулах хаягийн тэмдгийн 

стандарт зургийг 762 тоот албан бичгийн хамт хүргүүлсэн. 

      

     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: 
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1. Дархан-Уул аймаг Хонгор сум 1 дүгээр баг 150-н хүүхдийн цэцэрлэгийн барилгын 

улаан шугам. Дархан-Уул аймаг Дархан сум 14 дүгээр баг “Дархан нэхий” ХХК-ны 

80 айлын орон сууцны холбооны гадна сувагчлалын улаан шугам. 

2. Дархан сум 9-р баг 4.3, 4.4-р байр, ОИЦ сургуулийн дундах авто замын 

шинэчлэлийн 1,2-р хэсгийн гүйцэтгэлийн зураг. 

3. Дархан сум 9,10 дугаар багийн нутаг дэвсгэрт хийгдсэн Ус зайлуулах шугам 

хоолойн гүйцэтгэлийн зураг. 

      Газар зохион байгуулалт геодези, зураг зүйн газрын даргын 2019 оны 10 сарын 25-ны 

өдрийн Н/33 тоотоор ирүүлсэн албан бичгийн хавсралт хүснэгтийн дагуу төрийн болон 

албаны нууцтай танилцах эрх бүхий албан тушаалтанд байгаа төрийн болон албаны 

нууцад хамаарах мэдээ, баримт, биет зүйл, комьютрийн диск, нууцад хамаарах файлын  

бүртгэлийг гарган ГЗБГЗЗГ, Тагнуулын газарт 687, 688 тоот албан бичгээр хүргүүлэв. 

       Дархан сумын иргэдийн төлөөлөгчдийн 7 дахь удаагийн сонгуулийн ээлжит бус 7 

дугаар хуралдааны 7/02 тогтоолоор баталагдсан хаягийн зурагт ороогүй Дархан сумын 5, 

8, 13, Малчин багуудад байрлах “ДИ БИ ЭС” ХХК , “ДСЦТС” ХК, “Мобиком” ХХК -уудын 

эзэмшлийн Холбоо мэдээлэл хүлээн авах станцын газар, “Монсуль” ХХК-ны ШТС-ын 

зориулалтын газарт хаяг дугаар олгуулах хүсэлтийг  Сумын ИТХ-д  689 тоот албан 

бичгээр  хүргүүлсэн.  

      2019 оны 11 сарын 19-ны өдөр хуралдсан Дархан сумын ИТХ-ын тэргүүлэгчдийн 

хуралд Дархан сумын 5, 8, 13, Малчин багуудад байрлах “ДИ БИ ЭС” ХХК , “ДСЦТС” ХК, 

“Мобиком” ХХК -уудын эзэмшлийн Холбоо мэдээлэл хүлээн авах станцын газар, 

“Монсуль” ХХК-ны ШТС-ын зориулалтын газрын хаяг дугаар олгуулах хүсэлтийг 

танилцуулж  Сумын ИТХ-ын тэргүүлэгчдийн 42  дугаар тогтоол гаргуулсан.    

    Монгол улсын “Газар зүйн нэрийн зөвлөл”- ийг Газар зохион байгуулалт геодези, зураг 

зүйн газрын дэргэд ажиллуулахаар 2019 оны 10 дугаар сарын 03-ны өдрийн А/211 тушаал 

гарсан. Уг тушаалын дагуу Дархан-Уул аймагт “Газар зүйн нэрийн салбар зөвлөл” 

байгуулах тухай Засаг даргын захирамжийн төсөл, 2020 онд газар зүйн нэрийн 

тодоруулалт хийхэд гарах зардлын төсвийн хамт ХОХБТХ-т 706 тоот албан бичгээр 

хүргүүлсэн. 

      Дархан-Уул аймгийн нутаг дэвсгэрт байрлах геодезийн байнгын цэг тэмдэгтийн 

тооллого судалгааг үргэлжлүүлэн хийж 50 цэг тэмдэгтийн хувийн хэргийг хөтөллөө.    

Газрын төлөв байдал, чанарын хянан баталгаа, 

бэлчээрийн фотомониторинг: 

 Хатуу төмөр ХХК газрын төлөв байдал, чанарын захиалгат хянан баталгааг 

хийлгэсэн тайлангаа 2019.11.04-ны өдөр, Үйзэн гүн ХХК газрын төлөв байдал, 
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чанарын захиалгат хянан баталгааг хийлгэсэн тайлангаа 2019.11.13-ны өдөр тус 

тус ирүүлсэн. Мөн Стилл вокс ХХК  нь Жемр ХХК-аар газрын төлөв байдал, 

чанарын захиалгат хянан баталгаа хийлгэж байгаа тухай албан хүсэлтээ 

2019.11.07-ны өдөр ирүүлсэн 

Газар зохион байгуулалтын чиглэлээр:  

 Улсын бүртгэлийн хэлтэсээс Э дугаар нь ирсэн 4 иргэн, 15 хуулийн этгээд газар 

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

Э дугаар авахаар 6 иргэн, 18 хуулийн этгээдийн материалыг цахимжуулан илгээсэн. 

 Нэгж талбарын 2 хувийн хэрэгт баяжилт хийж архив хүлээлгэн өгсөн. 

 Монгол Улсын Засгийн газар, Оросын холбооны Улсын Засгийн газрын хооронд 

ноот бичиг солилцох замаар байгуулсан хэлэлцээрийн хавсралтын дагуу газар 

ашиглах эрхийн гэрчилгээг олгох захирамжийн төслийг аймгийн Хууль эрх зүйн 

хэлтсийн даргаар хянуулж захирамжийг гаргуулсан. Аймгийн Засаг даргын 

2019.11.18-ны өдрийн  01-А/344 захирамжийг үндэслэн газар ашиглах гэрээ, 

гэрчилгээг бичиж хүлээлгэн өгсөн.   

 Төрийн аудитын 2016.06.05-ны өдрийн 43/16, 42/15, 41/14 албан шаардлагын дагуу 

73 иргэн, хуулийн этгээдэд сонсох ажиллагааг хийсэн. 

 Аймгийн Нийгмийн бодлогын хэлтэст газар эзэмших эрхийн гэрчилгээтэй сүм 

хийдийн тайлбар дүгнэлтийг гаргаж хүргүүлсэн.  

 Газар эзэмших эрхийн гэрчилгээний барьцаалсан 6 иргэн, хуулийн этгээдийн газар 

эзэмших эрхийн гэрчилгээ, зээлийн гэрээнд бүртгэл хийсэн. 

  Иргэн, хуулийн этгээдээс ирсэн газар эзэмших хугацаа сунгах-15, талбайн хэмжээ 

өөрчлөх-4, газар эзэмших эрх шилжих-3, шинэчлэх-2, зориулалт өөрчлөх-2  өргөдлүүдийг 

Газрын эрх зүйн харилцааг хянан шийдвэрлэх захирамжийн хуралд 

танилцуулахаарбэлдсэн. 

Газрын төлбөр, татвар, үнэлгээний чиглэлээр: 

 2019.11.28-ний өдрийн байдлаар 762.9 сая төгрөгийн газрын төлбөр орлого 

төвлөрүүлж, гүйцэтгэл  102.3 хувьтай явж байна.  

 Газрын төлбөрийн ихээхэн хэмжээний өртэй 12 иргэн хуулийн этгээдийн 97.3 сая 

төгрөгийн тооцоо нийлсэн актыг тухайн иргэн, аж ахуйн нэгж байгууллагад 2019.11.18-ний 

өдрийн дотор төлөх тухай албан бичгийг хүргүүллээ. Мөн судалгааг Татварын хэлтэст 

2019.11.07-ны өдрийн 676 тоотоор төлбөр төлөлтөд хяналт тавьж, хамтран ажиллах 

албан бичиг хүргүүллээ.  

 Санхүү, төрийн сангийн хэлтэс, Татварын хэлтэс, газрын төлбөрийн мэргэжилтэн 

нар 2019.11.07-ний өдөр газрын төлбөрийн орлого, хуулга боловсруулалтын талаар 

харилцан мэдээлэл солилцох чиглэлээр байгууллагын мэргэжилтнүүд болон өөр 

хоорондоо хэрхэн мэдээлэл солилцох талаар уулзалт хийж ажиллалаа. Газрын төлбөр 

төлсөн иргэн, аж ахуйн нэгж байгууллагын мэдээллийг зөвхөн регистрийн дугаараар 
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аймгийн Татварын хэлтсээс авах боломжтой ба мэдээллийг ГХБХБГ-т хуулгыг өдөр бүр  

өгч байхаар харилцан тохиролцлоо. 

 2019.11.11-2019.11.15-ний өдрүүдэд 21 аймаг, Нийслэлийн 5 дүүргийн газрын 

төлбөрийн мэргэжилтнүүд Орхон аймагт газрын төлбөр, газрын эдийн засгийн үнэлгээ 

хийх програмын сургалтад хамрагдлаа. Сургалтаар 2020.01.01-с эхлэн газрын төлбөр 

Татварын цахим системд шилжихтэй холбоотой газрын төлбөрийн ногдлыг ГХБХБГазар 

хийж, төлбөрийн хураалтыг аймгийн Татварын Ерөнхий газар хариуцахаар Газрын 

төлбөр, Газрын тухай хуулинд нэмэлт өөрчлөлт орсон байна.  

 Газрын тухай хуулинд аймаг, сумын Засаг даргын бүрэн эрхэд өөрчлөлт орж Засаг 

даргын захирамж гарснаас хойш ажлын 15 хоногт багтаан газрын гэрээ байгуулах, 

байгуулаагүй тохиолдолд Засаг дарга хариуцлага хүлээхээр нэмэлт өөрчлөлт орсон 

байна. 2020.01.01-с эхлэн газрын төлбөрийн орлогын 40 хувийг суманд, 60 хувийг  

аймгийн төсөвт өгөхөөр хуульд нэмэлт өөрчлөлт орсон. 

 

Орхон сум 

 

Газар зохион байгуулалт, газар өмчлөлийн чиглэлээр: 

ТЖГЗБТөлөвлөгөөнд тусгагдсаны дагуу Сумын Засаг даргын газар өмчлүүлэх 

тухай захирамж 2, газрын талбайн хэмжээ өөрчлөх тухай захирамж 1, Эзэмшлийн газрыг 

хүчингүйд тооцох тухай 1, Хугацаа сунгах 1,  шийдвэр  гарсан байна. 

  Мөн 2020 оны Газар зохион байгуулалтын төлөвлөгөөны саналыг авч дууссан.   

Газар эзэмшигч ашиглагчийн гэрээ, гэрчилгээ шинэчлэх ажил дээр газрын 

төлбөрийн ГТМ-д нийт 87 иргэн хуулийн этгээдийн гэрээ гболон газрын төлбөрийг тулгаж 

шалгасан.   

      Аудитаар илэрсэн эзэмшлийн газраа 2-оос дээш жил ашиглаагүй 81 иргэн хуулийн 

этгээдийн 279,6 га газар Үүнээс: 

 72 иргэн хуулийн этгээдийн  246,165 га газрын газар эзэмших эрхийг хүчингүй 

болгох  судалгаа гаргаж захирамжийн төсөлд оруулсан байна.  

 7 иргэн хуулийн этгээдийн  16,5 га газар нь  ашигладаг буюу газар дээрээ тодорхой 

хэмжээний хөрөнгө оруулалт хийсэн  хашаа барьсан болон зарим жил төлбөрөө 

төлсөн иргэн хуулийн этгээдүүд байна. Эдгээр иргэн хуулийн этгээдээс газартай 

холбоотой тайлбар нотлох баримтуудыг шаардсан боловч одоогийн байдлаар 2 

иргэний газартай холбоотой нотлох баримтыг хүлээн авч  сонсох  ажиллагаа 

хийсэн. 

Геодези зураг зүй, Кадастрын чиглэлээр: 

Кадастрын чиглэлээр нийт 37 иргэнд үл хөдлөх улсын бүртгэлээс гэрчилгээ авах 

материалыг бүрдүүлж кадастрын зураг гаргаж өгсөн. 

Газрын төлбөр, татвар, үнэлгээний чиглэлээр: 
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 Дархан-Уул аймаг дахь төрийн аудитын газрын 2019 оны 06 дугаар сарын 05-ны 

өдрийн 33/06 тоот зөрчил арилгуулах албан шаардлагын дагуу  19 иргэнтэй тооцоо нийлж  

уг газартай холбоотой зөрчлийг арилгасан. 

Нийт газрын төлбөр төлөөгүй 380  иргэн хуулийн этгээдийн 56,212,150 төгрөг байна. 

Үүнээс:  

 Нийт  380 иргэн хуулийн этгээдээс 314 иргэн хуулийн этгээдэд утсаар 

мэдэгдсэн. 

 Газрын төлбөр төлүүлсэн: 96 ИААНБ 13,152,800  төгрөг төлөгдсөн байхыг 

шүүж баримтжууллаа. 

 Хүчингүй болсон болон нэр нь давхардсан 25 ИААНБ-ын 3,872,900 төгрөг 

төлөгдөх боломжгүй байна. 

 Өргөдөл гомдол шийдвэрлэлтийн талаар: 

11 дүгээр сард газар өмчлүүлэх 25, талбайн хэмжээ өөрчлөх 2, Тухайн жилийн газар 

зохион байгуулалтын төлөвлөгөөнд санал өгсөн 6 өргөдөл ирсэн  ба шийдвэрлээгүй 

болон хугацаа хэтэрсэн өргөдөл байхгүй.  

 

Хонгор сум 

     1. Өргөдөл, албан бичгийн хариу, тайлан мэдээ гаргаж хүргүүлсэн талаар       

1. Газрын эрх зүйн харилцааг хянан шийдвэрлэх комиссын хуралд: Газар эзэмших 

эрхийн гэрчилгээний хугацааг сунгуулах тухай сунгах-27, Газар эзэмших эрхийн гэрчилгээг 

бусдад шилжүүлэх тухай -13, Газрын талбайн хэмжээ  өөрчлөх тухай -13,  нийт 53 өргөдөл 

хүсэлтийг  иргэн аж ахуйн нэгж байгуулагаас ирүүлснээс   

-Газар эзэмших эрхийн гэрчилгээний хугацаа сунгах-27 

-Газар эзэмших эрхийн гэрчилгээг бусдад шилжүүлэх- 13 

-Талбайн хэмжээг өөрчлөх тухай-13 нийт 53 иргэн хуулийн этгээдийн материалыг 

газрын тухай хууль тогтоомжид нийцүүлэн захирамжийн төсөл боловсруулан ГХБХБГ-ын 

удирдлагын хэлтсийн дарга, сумын Засаг даргад танилцуулж шийдвэрийг гаргуулсан 

байна.  

Дээрх Сумын Засаг даргын 2019 оны 11 дүгээр сард сумын засаг даргын захирамж 

шийдвэрийг үндэслэн 102 ИААНБ-ын Э дугаар авахаар явуулсан материалыг үндэслэн 

ЛМ программд бүртгэж газрын гэрээ байгуулж гэрчилгээ олгосон байна.  

Газрын кадастрын үнэт цаас 353377-353456 ний 80 ширхэг үнэт цаас, Иргэний 

газар эзэмших эрхийн гэрчилгээ 43161-43220 нийи 60 ширхэг гэрчилгээний тооцоог гаргаж 

ГХБХБГ-ын няравтай тооцоо нийлж ажилласан байна.  .  

Газрын кадастр, бүртгэл чиглэлээр 
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 Зуслан, Үйлдвэр үйлчилгээ төмс хүнсний ногоо бусад  зориулалтаар 102 иргэнтэй 

газар эзэмшүүлэх гэрээ байгуулж газрын кадастрын зураг үйлдэн хэвлэж өгсөн. 

Газрын төлбөрийн талаар 

2018 оны Газрын төлбөрийн дутуу төлөлттэй  39 Иргэн, аж хауй нэгж 

байгууллагатай тооцоо нийлж 14128 711 төгрөгийн  газрын төлбөрийн акт тооцоог нийлж  

барагдуулах талаар мэдэгдэж ажилласан байна.   

Бусад ажлын талаар 

Хонгор сумын Төсөвт төвлөрүүлэх тухай 2019.06.05-ны 40/02, Зөрчил арилгуулах 

тухай 38/11, Зөрчил арилгуулах тухай 37/10, Зөрчил арилгуулах тухай 36/09, Зөрчил 

арилгуулах тухай 39/12 дугаартай албан хүрээнд:   

/ 2019.06.05-ны 40/02 / актын хүрэээнд 31 иргэний 6.760 мян төгрөгийн акт тосгтоосон 

байна. Үүнээс Хонгор сумын засаг даргын захирамжаар эзэмших эрхээ шилжүүлсэн 31 

иргэний 6.760 мянган төгрөгийн акт тогтоосон. Үүнээс: 11 иргэн буюу төрсөн аав охин, ах 

дүү нар хуулийн дагуу хувь хүний ОАТатвар төлөхгүй  чөлөөлөгдөх ба нийт 110.6 га буюу 

1962.9 мянган төгрөг эрх шилжүүлэх ХХОАТатвараас чөлөөлөгдөнө.  Үлдсэн: 10 ИААНБ 

иргэний нийт 1381.9 мянган төгрөгийг төлсөн. Актаар 3398.8 мянган төгрөг тогтоосоноос 

зөрүү 2016,9 мянган төгрөгийн зөрүү гарсан байна. Хувь хүний ОАТатвараас 

чөлөөлөгдсөн 1962,9 мянган төгрөг, 9 иргэн, хуулийн этгээдтэй газар эзэмших эрхийг 

шилжүүлэхдээ  5.1 га газрын  1398.2 мяган төгрөгийг төлөөгүй тухай утсаар мэдэгдэж 

ажилласан байна. 

/2019.06.05-ны Зөрчил арилгуулах тухай 37/10/-актын хүрээнд Аудитаар 101 иргэн, 

хуулийн этгээд 17.6 га газрыг гэрээ, гэрчилгээнд заасан зориулалтын дагуу 2-оос дээш 

ашиглаагүй зөрчилийн талаар хийсэн ажлын талаар: 

• Газар эзэмших эрхийн гэрчилгээний хугцааг сунгуулж гэрээ хийсэн 31 иргэн 

• Газар эзэмших эрхийн гэрчилгээний хугацаа дууссан газраа зориулалтын дагуу 

ашиглаагүй, гэрээ байгуулаагүй 46 иргэн  

• Газрын гэрээтэй хугацаа дууссан 21 иргэн  

• Газрын эрхийг шилжүүлсэн 1 иргэн  

• Газар эзэмших эрхийн гэрчилгээг өвлөх эрхийн гэрчилгээгээр шилжүүлж авахаар 

сумын Засаг даргын шийдвэр гаргуулсан 1 иргэн  

• Газрын мэдээллийн санд байхгүй бүртгэлгүй, 2 иргэн  байна. 



`       

 11  

 Төсөвт төвлөрүүлэх тухай 2019.06.05-ны 38/11 албан шаардлагын дагуу хийсэн 

ажлын хүрээнд газрын төлбөрийн дутуу төлбөртэй ИААНБ-тай утсаар холбогдож 

төлбөрийн тооцоо нийлж ажиллаж байна.  

Мөн ЛМ прогрраммд гэрээтэй ИААНБ-ын гэрээг нягталж төлбөрийн мэдээллийг 

идэвхжүүлэх ажлын хүрээнд 555 ИААНБ-ын мэдээллийг шинэчилж оруулсан байна.  

Мөн 2020 оны тухай жилийн газар зохион байгуулалтын төлөвлөгөөний төслийг 

боловсруулж байна.  Газар өмчлөлийн 4 улирлын мэдээг Газар өмчлөл хариуцсан 

мэргэжилтэнд гаргаж өгсөн байна.  

 

2. БАРИЛГА, ХОТ БАЙГУУЛАЛТЫН ЧИГЛЭЛЭЭР ХИЙСЭН АЖЛЫН ТАЙЛАН 

Барилга байгууламжийг ашиглалтад оруулсан талаар: 

Засгийн газрын 317 дугаар тогтоол, Аймгийн засаг даргын 2019 оны 01-А/26 тоот 

захирамийн 5 удаа барилга байгууламжийг ашиглалтад оруулах үйл ажиллагааг зохион 

байгуулж ажилласан. Үүнд:  

БСШУСЯам, ЭМЯамнаас орон нутагт эрх шилжсэн 2 барилга байгууламжид ашиглалтад 

оруулах комиссыг зохион байгуулж ажиллалаа. 

 Дархан-Уул аймаг, Дархан сум, 9-р багийн нутаг дэвсгэрт баригдсан гүйцэтгэгч 

“Дархан хөлөг” ХХК-ний   9, 10-р багийн төвийн барилга 

 Дархан-Уул аймаг, Дархан сум, 6-р багийн нутаг дэвсгэрт баригдсан гүйцэтгэгч 

“Дархан трейд” ХХК-ний 3-р цэцэрлэгийн 100 хүүхдийн өргөтгөлийн барилга 

 Дархан сумын 3-р баг 13-р цэцэрлэгийн 100 хүүхдийн өргөтгөлийн барилга  

 Дархан сумын 3-р багт Түвшин холбоо өрхийн эмнэлэгийн өргөтгөлийн барилга  

 Иргэн Х.Латифийн барилгын материалын дэлгүүр  

Барилгын ажил эхлүүлэх, үргэлжлүүлэх зөвшөөрөл олгосон талаар:  

Засгийн газрын 2017 оны 67 дугаар тогтоол, 2018 оны 317 дугаар тогтоолын дагуу 4 

барилга байгууламжид барилгын ажлын эхлүүлэх, үргэлжлүүлэх зөвшөөрлийг олгосон. 

Үүнд:  

 Дархан-Уул аймгийн Хонгор сумын 1-р багт Төрийн бодлого зохицуулалтын газраас 

тендерт шалгарсан Сайн КОНСТРАКШН ны 150 ортой цэцэрлэгийн  барилгын ажил 

эхлэх зөвшөөрлийг олгосон.  

 Дархан-Уул аймаг, Дархан сум, 14-р баг, 2-р хороолол “Дархан нэхий” ХК-ний 80 

айлын нийтийн орон сууцны гадна холбооны 160м сувагчлалын ажилд барилгын 

ажил эхлүүлэх зөвшөөрлийг 7 хоногийн хугацаатай олгосон байна. 

 Дархан-Уул аймаг, Орхон сумд “Ресайкл продукт монголиа” ГХОХХК-ний хүсэлтийн 

дагуу хог хаягдал, хоёрдогч түүхий эд дахин боловсруулах үйлдвэрийн 35*20 

хэмжээтэй 1 давхар барилгад барилгын ажил эхлүүлэх зөвшөөрлийг олгосон.  
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 АШУҮИС-ийн Дархан-Уул аймаг дахь салбар анагаах ухааны сургууль 18*15.6 

хэмжээтэй өргөтгөлийн барилга  

 

Засгийн газрын 2016 оны 282 дугаар тогтоолоор батлагдсан Газар хөдлөлтийн гамшгаас 

урьдчилан сэргийлэх байнгын ажиллагаатай зөвлөлийн 2019 оны үйл ажиллагааны 

төлөвлөгөөний биелэлтийг ирүүлсэн хавсралтын дагуу ХОХБТХэлтэст хүргүүлсэн.  

Барилгын материал үйлдвэрлэл: 

 2019.10.22-нд Дархан хотын бохир усны менежментийг сайжруулах Мон-3244 

төсөл эрүүл мэндийн урд шинэчлэх ариутгах татуургын шугам А5 хэсэг Ажлын 

кураг төсөл, 15-р баг ДСЦТС ХК-ийн үйлчилгээтэй 10 давхар 63 айлын орон сууцны 

барилга ашиглалтанд оруулсан баримтын бүрдлийг цахимжуулан архивлалаа. 

Засгийн газрын 317 дугаар тогтоолын дагуу Барилга байгууламжийн ашиглалтад 

оруулах комиссыг зохион байгуулж ажилласан. Үүнд: 

 2019.10.23-нд Анто-од ХХК–ны Дархан-Уул аймаг, Хонгор сум 2-р баг Хадат нэр 

бүхий газар 70-80 м3/цаг хүчин чадалтай Чулуу бутлан ангилах үйлдвэрийг 

ашиглалтанд авах улсын комисст ажиллаа. Ашиглалтанд хүлээж авлаа  

 

 

 

 

 

 

 

 2019.10.23-нд Дашваанжил ХХК–ны Дархан-Уул аймаг, 

Дархан сум 13-р баг Өмнөд үйлдвэрийн районд байрлах 

100м3 хүчин чадалтай Хий цэнэглэх станцыг ашиглалтанд 

авах улсын комисст ажиллаа. Комиссын шаардлагын дагуу 

төлөвлөсөн ажил дутуу байсан тул ашиглалтанд авахаас 

татгалзаж хойшлуулав. 
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 2019.10.25-нд Оргил худалдааны төвийн барилгын 1, 2-р 

хэсгийн ашиглалтанд оруулах комисс ажилласан ажлын 

барилгын баримтын бүрдлийг шалгаж буцаалаа. Баримтын 

бүрдэл дутуу байсан.  

 2019.10.29-30-нд Дархан хотын бохир усны менежементийг 

сайжруулах төсөл 3244/3245-ийн 5-р багийн Гэр хорооллын 

айл өрхийг бохир усны шугам сүлжээнд холбох боломжын 

тухай сургалтанд мэдээлэл өгөв. 

 2019.11.06-нд Аймгийн нийт 25 ААНБ Барилгын материал 

үйлдвэрлэгч нар руу албан тоот хүргүүлэв. Үүнд Япон улсын Токио хотын цэвэрлэх 

байгууламжийг үйл ажиллагаатай танилцах, шинэ техник технологийг судлах 

/2019.11.24-2019.12.01-ний хооронд зохион байгуулагдана/ албан тоот уламжлав.  

 2019.11.06-нд Капитал банкны барилгын 

суурийн цутгалтын ажлыг зогсоохоор 

Дархан 50 цогцолбор дээр С.Ундрахын 

хамт ажилласан. Хүйтний улирал эхэлсэн 
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үед -6 градусаас дooш хүйтэнд бетон цутгаж болохгүйг МХГ-ын Цэвэлравжаа 

байцаагч анхааруулаад ажиллагааг зогсоов. Мөн уг барилга нь угсралт зогсоод 1 

жилээс илүү байсан, энэ хугацаанд арматур зэвэрсэн байгаа нь бетон цутгах болон 

суурийн чанарт муу тул уг зэврэлтийг арилгах шаардлагатайг мэдэгдсэн.  

   

 

 

 

 

 

 

 

 2019.11.07-нд БХБЯамны 2019,11,06-ны №09/4170 албан тоотын дагуу Дотоод 

аудит хийх ажлын бэлтгэл ажил хийв. Барилга, байгууламжийн захиалагчийн 

хяналтын зардлын төсвийн зориулалт, зарцуулалт болон үйл ажиллагаанд дотоод 

аудит хийх удирдамжийн дагуу ажиллаа. 

 

 

3.  

4.  

5.  

6.  

7.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 2019.11.11-нд Бурхантын есүс сүмийн ашиглалтанд орсон барилгын баримт 

бичгийг сканердаж цахимжуулав. Архивын дугаар №145-д бүртгэв. 
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 2019,11,12-нд Нэг суурин-нэг 

бахархал аян-ыг эхлүүлэн брэнд 

бараа бүтээгдэхүүн, ажил үйлчилгээг 

олон нийтэд таниулах, сурталчлах 

үндэсний бахархалт бүтээгдэхүүн, 

орон нутгийн үйлдвэрлэл, үйлчилгээг 

дэмжих, экспортын чиг баримжаатай 

үйлдвэрлэлийг хөгжүүлэх зорилгоор 

орон нутгийн хөгжлийн сангийн 

хөрөнгө оруулалтаар “Дарханд үйлдвэрлэв" ном бүтээхээр ажлын хэсэг 

байгуулагдан ажиллаж байна. Иймээс Барилга, барилгын материалын 

үйлдвэрлэлийн чиглэлээр үйл ажиллагаа явуулж буй 24 аж ахуйн нэгж 

байгууллагын  бүтээгдэхүүн, ажил үйлчилгээний 

мэдээллийг авахаар 2019,11,08-ний №696 албан тоот 

хавсралт маягтын хамт хүргүүлэв.   

 2019.11.22-нд Барилга хот байгуулалтын яамнаас Германы 

олон улсын хамтын ажиллагааны нийгэмлэг /GIZ/ болон 

Хөдөлмөр, нийгмийн хамгааллын судалгааны институттэй 

хамтран манай аймагт сургалтыг 2019 оны 11 дүгээр сарын 

22-ны өдөр 8.30 цагт Уул уурхай Эрчим хүчний Политехник 

коллеж дээр зохион байгуулагдлаа. Сургалтанд 

байгууллагын захирал, менежер, хүний нөөц хариуцсан 

төлөөллийг оруулсан. Нийт 55 ААНБ ирэхээс ирц 65 хувь 

оролцсон. Сургалтын зорилго: МУ-ын хэмжээнд барилгын салбарын ажиллах 

хүчний эрэлтийг тодорхой болгох, үйлдвэр аж ахуй нэгж байгууллагын судалгаа, 

цаашид хэрэгцээт мэргэжлүүдийн мэдээлэл, тендерт оролцоход тухайн 

байгууллагын судалгааг уг сайтнаас харах зэрэг үйл ажиллагаанд ашиглана. 

 

Инженерийн дэд бүтцийн чиглэлээр. 

 

 Дархан сумын 10-р баг 11.12 дугаар хороолол, 13-р баг Их сургуулийн гудамж, 15-р 

баг Хабитат гэр хороолол, 12-р баг 7.14 дүгээр хороолол, 13-р баг Их сургуулийн 

гудамж хэсгүүдийн хэсэгчилсэн ерөнхий төлөвлөгөө хийхээр суурь судалгааг хийж 

байна.  

 Төсөл сонгон шалгаруулалт зарлагдах 2 байршилын зурагт инженерийн хангагч 

байгууллагуудтай зөвшилцсөн.  

 Шинээр хийгдсэн дулаан, цэвэр бохир усны шугам, цахилгаан, холбооны шугамын 

гүйцэтгэлийн зургийг шалгаж мэдээллийн санд оруулсан.  
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 Дулаан техникийн нөхцөл авах хүсэлтэй 8 иргэн 3 аж ахуй нэгжүүдийн хүсэлтийн 

дагуу тодруулах хуудас гаргаж хүргүүсэн.  

 

Захиалагчийн техник хяналт 

 

 Дархан-Уул аймгийн хэмжээнд хэрэгжиж буй 9 төсөл хөтөлбөрт хоног бүр 

захиалагчийн техник хяналтыг хийж гарсан алдаа дутагдалыг засуулж 7 хоног 

бүрийн 2 дахь өдөр аймгийн ХОХБТХ –т танилцуулсан.  

 Мөн барилга хөгжлийн төвийн инженерүүдтэй хамтарч 2 удаа хяналт тавьсан.   

 БХБЯамны 2019.11.06-ны №09/4170 албан тоотын дагуу 2019.11.07-нд Дотоод 

аудит хийх ажлын бэлтгэл ажил хийв. Барилга хот байгуулалтын яамнаас хэрэгжиж 

буй 6.7 дугаар багийн гэр хорооллыг инженерийн шугам сүлжээнд холбох ажил, 

Дархан сумын 10.11 дүгээр багт хэрэгжиж буй үерийн сувгийн ажилтай 

танилцуулсан.  

 

 

 

 

 

 

 

 

3.ЗАХИРГАА УДИРДЛАГЫН ЧИГЛЭЛЭЭР ХИЙСЭН АЖЛЫН ТАЙЛАН 

Мэдээлэл: 

1. 70376471 нээлттэй утсаар 23 иргэн, ААНБ-ын асуултанд хариулт өгөв. 

2. Дархан-Уул аймгийн ГХБХБГ-ын фэйсбүүк хуудсанд ирсэн 2 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.   
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4. 2019-10-03-ны өдөр болох “Дархан сумын газар эзэмшүүлэх цахим дуудлага 

худалдааны зар”-ын эхийг бэлтгэж 10 хувь хэвлэв.  

 

5. Дархан-Уул аймгийн ГХБХБГ-ын даргын 2014, 2015 онуудын “Б” тушаалууд, 2017 

оны байгууллагын даргын “Б” тушаалын зарим хэсгийг сканердаж, Дархан-Уул 

аймгийн ГХБХБГ-ын даргын 2014, 2015 оны “А” тушаалуудын хамт цахим архив 

үүсгэж буй өгөгдлийн санд оруулан, эх файлуудыг өгөгдлийн санд холбов.  

6. 2019-11-04-ний өдөр Залуучууд театрын үүдний танхимд зохион байгуулагдсан 

“Иргэн төвтэй соён гэгээрүүлэх өдөрлөг”-т оролцож, иргэдэд газрын харилцааны 

чиглэлийн мэдээлэл өгч, асуултанд хариулан, брошур тарааж ажиллав. 

         

Мэдээлэл технологийн чиглэлээр: 
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1. Байгууллагын цахим хуудсанд байгууллагын 10-р сарын 2, 3, 4-р долоо хоногийн 

ажлын тайлан, 10-р сарын ажлын тайлан, 9-р сарын төсвийн гүйцэтгэлийн мэдээ, 

“Иргэн төвтэй соён гэгээрүүлэх өдөрлөг”-ийн зар, Дархан сумын дахин дуудлага 

худалдааны зар, “Дархан суманд газар эзэмшүүлэх төсөл сонгон шалгаруулалтын 

зар”, “Иргэн төвтэй соён гэгээрүүлэх өдөрлөг”-ийн талаарх мэдээллийг байрлуулав. 

 

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

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

зар”, “Иргэн төвтэй соён гэгээрүүлэх өдөрлөг”-ийн зар, “Иргэн төвтэй соён 

гэгээрүүлэх өдөрлөг”-ийн талаарх мэдээллийг байрлуулж аж ахуйн нэгж, 

байгууллага, иргэдэд сурталчлав. 

3. Кадастрын мэргэжилтэн, Орхон, Хонгор сумын даамлуудын компьютерт хорт кодын 

эсрэг Kaspersky Endpoint Security 11 програмыг суулгаж, идэвхжүүлэв.  

4. Орхон, Хонгор сумдын даамлуудын компьютерт АВВҮҮ Finereader програм суулгаж, 

идэвхжүүлэв. 

5. Байгууллагын цахим хуудасны Төрийн үйлчилгээ цэсний Газрын харилцаа хэсгийн 

мэдээллийг шинэчлэн ГЗБГЗЗГ-аас ирсэн шинэ маягтуудыг иргэд татан авах 

боломжтой болгож, Ил тод байдал цэсний Үйл ажиллагааны стратеги, Үйл 

ажиллагааны төлөвлөгөө, Хүний нөөц, Бүтээгдэхүүн цэсний Хот байгуулалтын 

кадастр хэсгийн мэдээллийг нөхөн оруулж, Бүтээгдэхүүн цэсний Барилга, хот 

байгуулалт, Төрийн үйлчилгээ цэсний Маягтын загвар, Хураамж дансны мэдээлэл  

хэсгийн мэдээллийг шинэчлэн засварлаж, Бүтээгдэхүүн цэсэнд Газрын үнэлгээ, 

төлбөр хэсгийг нэмж, холбогдох мэдээллийг оруулав.  



`       

 19  

 

6. Дархан сумын даамлаар шинээр томилогдсон Э.Гүрхандын хурууны хээг цаг 

бүртгэлийн програмд оруулж, Able системд эрх нээж өгөв. 

Нярав:  

1. Газрын удирдлагын хэлтсийн мэргэжилтнүүдэд 664 ширхэг кадастрын цаас, 90 

ширхэг НТХХ, 79 ширхэг газар эзэмших гэрчилгээ /Иргэн/, 18 ширхэг газар эзэмших 

гэрчилгээ /ААНБ/, 11 ширхэг газар эзэмших гэрчилгээ /ТБ/,  14 ширхэг газар 

ашиглах гэрчилгээ/ААНБ/, Хонгор сумын даамалд 80 ширхэг кадастрын цаас, 60 

ширхэг газар эзэмших гэрчилгээ /Иргэн/ үнэт цаас олгов.    

2. Шаардах хуудсаар 24 төрлийн 46 ширхэг бараа материал олгов. 

3. 90 ширхэг Нэгж талбарын хувийн хэргийн хавтас нугалж, мэргэжилтнүүдэд олгоход 

бэлтгэв. 

4. 10-р сарын үнэт цаасны зарцуулалтын болон шаардахаар олгосон бараа 

материалын нэгтгэлийг гаргаж, ня-бо Мөнхзулд өгөв. 

5. Шинээр авсан бараа, материалыг хүлээн авч, бүртгэн агуулах доторх шинээр ирсэн 

бараа материалуудыг цэгцлэв.  

Архив, бичиг хэрэг: 

1. Хүлээж авсан өргөдөл 17 өргөдөл, 26 албан бичиг, 12 албан бичиг явуулсан, 

хаасан бичиг 7 байна. 

2. Газрын эрх зүйн харилцааг хянан шийдвэрлэх хуралд оролцож, хурлын тэмдэглэл 

хөтлөв 

Хүний нөөц, дотоод ажил: 

 2020 онд Нээлттэй хэлэлцүүлэг зохион байгуулах саналыг албан хаагчдаас авахаар 

ажиллаж байна. Газрын удирдлагын хэлтсийн мэргэжилтэнгүүд ирүүлсэн хүснэгтийн 

дагуу боловсруулж хүргүүлсэн.  
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 Байгууллагын гүйцэтгэлийн төлөвлөгөөг агентлагаас жишиг шинэчилсэн загварын 

дагуу дахин боловсруулж албан хаагчдаас хөтөлбөр, зорилго,  чиг үүрэгтэй холбоотой 

саналаа тусгуулахыг даалгаж, боловсруулсан төслөө агентлагт хүргүүлсэн.  

 Төрийн аудитын шалтгалтын хүрээнд  зөрчил арилгах дүгнэлтийн дагуу хийгдэх 

шаардлагатай тодорхой ажлуудыг хувааж авч, зохион байгуулж, мэдээллийг 

боловсруулан ажиллаж байна. Аймгийн ЗДТГ-ын төрийн аудитын газарт ГХБХБГ-аас 

9 гишүүн, төрийн аудитаас 3 гишүүний бүрэлдэхүүнтэй зөрчил арилгах шаардлагын 

талаарх хуралд оролцсон. 

 ГЗБГЗЗГ-аас 2019 оны 08 дугаар сарын 20-ны өдрийн 2/1913 тоот албан бичгээр 

ирүүлсэн зөвлөмжийн дагуу ГХБХБГДаргын 2019 оны 10 дугаар сарын 24-ны өдрийн 

А/31 тоот тушаалаар ажил эрчимжүүлэх үүрэг даалгавар авч , удирдамжыг батлуулан 

сумын даамлуудад хяналт, үнэлгээ хийж үүрэг даалгавар өгч, гүйцэтгэл сайжруулах 

ажлын төлөвлөгөөний дагуу тайлан мэдээг агентлагт хүргүүллээ. 

 АЗДҮА-ны  2017-2020 хөтөлбөр арга хэмжээний хэрэгжилтийн тайланг аймгийн ЗДТГ-

ын Хөрөнгө оруулалт, хөгжлийн бодлого төлөвлөлтийн хэлтэст хүргүүллээ.  

 Хөдөлмөрийн дотоод журамдаа Хүүхдийн эрхийн тухай хуулийн 18 дугаар зүйлийн 

18.1.5 дахь заалтын дагуу “Байгууллагын 0-18 хүртэлх насны хүүхэдтэй эцэг, эхчүүдэд 

хүүхдийн “Мэндэлсэн өдөр” –өөр тухайн өдрийн цалинтай чөлөөг олгож, албан 

хаагчдын нийгмийн баталгааг хангана”- гэж нэмэлт өөрчлөлт оруулхаар тушаалын 

төслийг боловсруулж батлуулсан. 

 Сонсгох ажиллагааны мэдэгдэлийг загварыг боловсруулан Аудитын шалгалтаар 

зөрчил илэрсэн Иргэн, ААНБ-д албан бичгээр  мэдэгдэл хүргүүлж ажиллаж байна. 

 Лэнд менежерийн програмын шалгалтанд тэнцсэн Дархан сумын Газрын даамал 

Э.Гүрханд, Шарын гол сумын Газрын даамал Д.Ганцэцэг нарт ЛМ-ийн эрх 

нээлгүүлхээр албан бичиг, тушаалын хамт ГЗБГЗЗГ-т хүргүүллээ. 

 Аймгийн Прокурорын газарт “Зөрчлийн тухай хууль”, “Захиргааны ерөнхий хууль”-ийн 

чиглэлээр албан хаагчдад эрх зүйн мэдлэгийг нэмэгдүүлэх зорилгоор сургалт зохион 

байгуулах тухай хүсэлтийг хүргүүллээ. 

 Албан хаагчдын ажиласан цагийн бүртгэлийг хүснэгтийг дагуу гаргаж даргад 

хүргүүллээ. 

 2019 оны  гүйцэтгэлийн тайланг албан хаагчдаас боловсруулж авхаар ажиллаж байна. 

Шүүх хурал: 

 

 Нэхэмжлэгч Ч.Отгонбат нь шинээр илэрсэн нөхцөл байдал бий боллоо гэж гомдолоо  

Нийслэлийн захиргааны хэргийн шүүхэд гаргасан. Шүүх хурал 2019 оны 11 дүгээр 

сарын 14-ний өдөр хуралдаж Захиргааны хэргийн давж заалдах шатны шүүхээс 

нэхэмжлэгчийн гомдлыг хангахгүй үлдээсэн. 

 Захиргааны хэргийн анхан шатны шүүхээс “Сонголон хайрхан” ХХК-ний нэхэмжлэлтэй, 

аймгийн Засаг даргад холбогдох хэрэгт Гуравдагч этгээдийн итгэмжлэгдсэн 
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төлөөлөгчийн өмгөөлөгч Ө.Эрдэнэ-Очироос /нотлох баримтаас хасуулах/ ирүүлсэн 

хүсэлтийг дагуу хэлэлцээд шүүхээс нотлох баримтыг хасуулах боломжгүй үзээд 

хүсэлтийг хэрэгсэхгүй болгож шийдвэрлэсэн. 
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