
 

 

ГАЗРЫН ХАРИЛЦАА, БАРИЛГА, ХОТ БАЙГУУЛАЛТЫН ГАЗРЫН  
 2021 ОНЫ 02  ДУГААР САРД ХИЙСЭН АЖЛЫН ТАЙЛАН 

 

2021.02.22                                                                                                              Дархан 

 

1. ГАЗРЫН ХАРИЛЦААНЫ ЧИГЛЭЛЭЭР ХИЙСЭН АЖЛЫН ТАЙЛАН 

 

 Газар зохион байгуулалт, төлөвлөлтийн чиглэлээр: 

 2021 оны тухайн жилийн газар зохион байгуулалтын төлөвлөгөөнд тусгагдсан 

Дархан сумын 9, 12, 13 дугаар багийн нутаг дэвсгэрт нийт 8 байршилд газар 

эзэмшүүүлэх дуудлага худалдааг зохион байгуулахаар аймгийн Засаг даргын 

2021 оны 01-А/19 дугаар захирамжаар 2021-02-25 зохион байгуулахаар 

төлөвлөн ажиллаж байна.   

 

 

 

 

 

 

 Дархан-Уул аймгийн 2021 оны газар зохион байгуулалтын тухайн жилийн  

төлөвлөгөөг сурталчлах ажлыг байгууллагын www.darkhan.gazar.gov.mn  

цахим хуудас болон фэйс бүүк, www.Egazar.gov.mn цахим хуудсаар ил тод 

нээлттэй сурталчлах ажлыг зохион байгуулан ажиллаж байна. 

 Тухайн сард www.egazar.gov.mn цахим хуудаснаас 2021 оны тухайн жилийн 

газар зохион байгуулалтын төлөвлөгөөнд тусгагдсан байршлыг харах 

зааварыг орон нутгийн телевиз болох TV -12, RJB телевиз, DBS телевизээр 

иргэн, хуулийн этгээд, олон нийтэд мэдээллйг өгч ажилласан.  

 

  

     

 

 

 

http://www.darkhan.gazar.gov.mn/
http://www.egazar.gov.mn/
http://www.egazar.gov.mn/
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Монгол Улсын иргэнд газар өмчлүүлийн чиглэлээр: 

 Дархан-Уул аймгийн хэмжээнд  Монгол Улсын иргэнд газар өмчлүүлэх тухай 

хууль хэрэгжиж эхэлсэнээс хойших хугацаанд өмчлүүлсэн газрын судалгааг 

гаргаж ажилласан.  

 Аймгийн хэмжээнд 2021 онд 600 иргэнд  54.92 га буюу хуучин эзэмшиж 

байгаа газрыг газрыг өмчлүүлэхээр төлөвлөсөн. Дархан сумд 1, 2, 3, 5, 

Малчин багийн нутаг дэвсгэрт 121 иргэнд 15.53 га газрыг 2021 онд 

өмчлүүлэхээр батлагдсан. Харин бусад багууд дээр “Дахин төлөвлөлт” 

хийгдэх тул ерөнхий төлөвлөгөөтэй уяалдуулж өмчлүүлэх ажлыг түр 

зогсоосон. 

 Мөн Монгол Улсын Засгийн газрын иргэнд газар өмчлүүлэх тухай шийдвэр 

гараагүй тул газар өмчлөлийн захирамж энэ сарын байдлаар гаргаагүй 

байна.  

 Газар өмчлөлтэй холбоотой судалгаа гаргах зорилгоор дараах 

байгууллагуудад 2021 оны 2 дугаар сарын 18 -ны өдрийн 129, 130, 131, 132 

тоот албан бичгүүд хүргүүлсэн. 

  Аймгийн Цагдаагийн газар, Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх газар болон 

 Прокурорын газарт  шалгагдаж байгаа иргэн, хуутгээдийн  нийт 33 албан 

бичгийн лавлагааг мэдээллийн сан болон газар өмчлөх захирамжаас шүүж 

хариуг хүргүүлсэн. 

 2021 оны Эцэг эхийн зөвлөлийн төлөвлөгөөний дагуу албан хаагчдын 

 хүүхдийн судалгааг авч ажилласан. 

 Хаягийн мэдээллийн системд 7-р багийн Түлээт 1-3 дугаар гудамж, 

 Хангамжийн 1-5 дугаар багийн нэгж талбар болон барилгын хаягийг оруулсан 
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Суурь судалгаа, Мониторингийн чиглэлээр: 

Газрын төлөв байдал, чанарын хянан баталгааны чиглэлээр: 

 Газрын төлөв байдал, чанарын төлөвлөгөөт хянан баталгааны дүгнэлтын 11 

иргэнд хэвлэж өгсөн. 

 Эко хайрхан ХХК-ийн гүйцэтгэсэн Дархан зочид буудал ХК, Бурхан халдун 

групп ХХК-ийн газрын төлөв байдал, чанарын захиалгат хянан баталгааны 

тайлангуудыг цахимаар хүлээн авч шалган тайланг засуулахаар 2021.02.19-

ны өдөр буцааж, утсаар мэдэгдсэн. Мөн Гранд-Амур ХХК-ийн гүйцэтгэсэн 

Иргэн Б.Отгонгэрэлийн Дархан сумын 13-р багт байрлах үйлдвэрлэлийн 

зориулалттай 3 га газар, Дархан сумын  14-р багт байрлах мод үржүүлгийн 

зориулалттай 3,2 га газар, Дархан сумын 13-р багт байрлах үйлдвэрлэлийн 

зориулалттай 7978 м.кв газар, тус тус газрын төлөв байдал, чанарын 

захиалгат хянан баталгааны тайлангуудыг цахимаар хүлээн авч шалгаж 

байна. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Цахимаар ирүүлсэн тайлангийн харагдах байдал 

  

ЭБАТ: 
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 Байгууллагын 3 албан тушаалтны ХАСХОМ-ийг 2021.02.04-ны өдөр хүлээн 

авч АТГ-ын цахим бүрдүүлэлтийн системд бүртгэн баталгаажуулж, 2020 оны 

ХАСХОМ-ын тайлангуудыг гаргаж аймгийн Хууль, эрх зүйн хэлтсийн ахлах 

мэргэжилтэн Г.Энхсайханд 2021.02.17-ны өдрийн 140 тоот албан бичгээр 

хүлээлгэж өгсөн.  

 

Геодези, зураг зүйн чиглэлээр: 

 “Хаягийн мэдээллийн систем байгуулах ажлын хүрээнд ГЗБГЗЗГ-ын даргын 

2020 оны А/222 дугаар тушаалаар “ Хаягийн мэдээлэл шалгах, засварлах 

төлөвлөгөө, удирдамж” батлагдсан.  

 Мөн Барилга Хот байгуулалтын сайдын 2020 оны 12 сарын 16 нд Аймгийн 

Засаг  даргад ирүүлсэн “ Хаягийн мэдээллийн санг улсын хэмжээнд 

шинэчлэдсэн журманд нийцүүлэн бүрдүүлж 2020-2023 онд Монгол Улсын 

хаягийн мэдээллийн нэгдсэн систем бий болгох” тухай 1/4059 дугаар албан 

бичгийн дагуу хаягийн мэдээллийн систем дэх хаягийн мэдээллийг шалгах, 

засварлах, хянасан төлөвт шилжүүлэх ажлын хүрээнд Хонгор, Орхон, Шарын 

гол сумдын газрын даамалуудыг ирүүлж ажлуулах тухай албан бичгийг 

сумдад №96 тоотоор  хүргүүлсэн.Үүний дагуу сумдын даамалуудыг ирүүлж 

заавар зөвлөлгөө өгч хамтран ажиллаа. 

 Геодези, зураг зүй, кадастрын зураглалын ажил үйлчилгээ эрхлэх тусгай 

зөвшөөрөлтэй  “Гео од”, “Ёлт сүрвэй” ХХК-ний хийж гүйцэтгэсэн доорхи ажлыг 

шалгаж хүлээн авсан. Үүнд: 

 Хувийн байшингаа хэмжүүлсэн 8 иргэний кадастрын зураг 

 Малчин баг. Хөтөл хороололд баригдсан багийн хөгжлийн төв, халуун усны 

барилгын гүйцэтгэл.  
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 Дархан сум. 4 дүгээр баг 22-р хороолол 11,13,34-р байрнуудын дундах авто 

замын шинэчлэлийн гүйцэтгэл  

 Дархан сум 13-р баг “Дархан өргөө политехникийн коллежийн өргөтгөл”-ийн 

гүйцэтгэл  

 Дархан сум. 3 дугаар баг “Херо хүдэр” ХХК-ний төмрийн хүдрийг нойтон 

баяжуулах үйлдвэрийн гүйцэтгэлийн зураг 

 Хаягийн зургийн дагуу 12 иргэн, 5 аж ахуйн нэгжийн  эзэмшлийн газар, үл 

хөдлөх эд хөрөнгөд  хаяг дугаар олгосон.           

 Дархан-Уул аймгийн Дархан, Орхон, Хонгор, Шарын гол сумдын нутгийн 

удирдлагын ордон дээрхи солбицол, Салхит өртөө, Бүрэн толгойн багийн төв 

дээрхи солбицолыг, 2014 оны 01 сарын 28-ны Дархан сумын ИТХ-ын 

тэргүүлэгчдийн хурлын №18 дугаар тогтоолоор багуудын хилийн цэсийг 

батлахдаа Малчин багийн нутаг дэвсгэрийг 2 хэсэг болгон баталсан 

мэдээллийг ГЗЗ хэлтэстийн мэргэжилтэн Ундармаад “Able”-ээр хүргүүлсэн.   

 Дархан сумын ИТХ-ын тэргүүлэгчдийн хурлаар Дархан сумын 14 дүгээр баг 

Олимпийн 1 дүгээр гудамж  “Минж проперти” ХХК, “Бурхантын ирээдүй” ХХК, 

Нүүдэлчдийн 13 дугаар гудамж иргэн Д.Мөнхнасан, Б.Түшиг,Ч.Энхжаргал,  

М.Отгонжаргал, Э.Анар, Н.Нямцэрэн нарын эзэмшлийн газрын  хаяг, 

дугаарыг оруулж 2021 оны 02 сарын 10-ны өдөр №16 дугаар тогтоол 

гаргуулсан.  

 Одоо олгогдож байгаа үл хөдлөх эд хөрөнгийн хаяг дугаарыг 2019 оны 

Засгийн газрын 325 дугаар тогтоолоор батлагдсан журмын дагуу эзэмшил 

газрын хаяг дугаараас нь хамааруулан  программ хангамж шууд авахаар 

хийгдсэн байгаа тул цаашид шинэ журмын 6.10-д заасаны дагуу 

дугаарлагдаж явна. 

 “Минж проперти” ХХК-ны эзэмшил газар нь хаягийн төслийн зураг хийгдэж 

ИТХ-аар батлагдах үед Олимпийн 1 дүгээр гудамжны 102 гэсэн хаягтай  нэг 

нэгж талбар байсан ба сүүлд компаний хүсэлтийн дагуу 102, 104, 106, 108 

гэсэн 4 нэгж талбар болж хуваагдсан байна. “Минж проперти” ХХК-ны 

эзэмшил Олимпийн 1 дүгээр гудамж 106 дугаар нэгж талбар дээр баригдсан 

нийтийн орон сууцны барилгад 106/1 гэсэн дугаар олгогдсон. 

    Хаягийн мэдээллийн сангийн гудамж, нэгж талбар, үл хөдлөх хөрөнгийн 

мэдээлэл засварлалтын ажлын явцын тайланг chinzolboo.e@gazar.gov.mn 

цахим хаягаар ГҮБГЗЗГ-ын задастрын хэлтэсийн мэргэжилтэн Чинзолбоод 

хүргүүллээ.  
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Дархан-уул аймгийн хаягийн мэдээллийн сангийн гудамж, нэгж талбар, үл хөдлөх 

хөрөнгийн мэдээлэл засварлалтын ажлын явц 

д/д Аймгийн нэр Сумын нэр 
Хянасан төлөвт шилжүүлсэн 

Нэгж талбар байшин гудамж 

1 

Дархан-Уул 

Дархан 2470 1916 147 

2 Орхон 475 358 46 

3 Хонгор 293 248 98 

4 Шарын гол 1500 300 108 

 

Газрын төлбөрийн талаар:  

 Аймгийн Засаг даргын 2021.01.20-ны өдрийн 01-А/19 дүгээр захирамжийн 

дагуу 2021.02.25-ний өдөр болох газрын цахим дуудлага худалдааны мэдээллийг 

Ди би эс, Ар жи би телевизид 2021.02.02-ны өдөр өгсөн. 

 Татварын нэгдсэн системээс газрын төлбөрийн төлөлт ирээгүй 288 нэгж 

талбарын төлвийг шалгаж засварласан. 

 2021 оны газрын төлбөрийн ногдуулалтыг аймгийн хэмжээнд сум тус бүрээр 

үүсгэв. Нийт 6849 нэгж талбарт ногдол үүсгэсэн. Үүнд: Дархан 4257нт, Хонгор 

1750нт, Шарын гол 256нт, Орхон 586нт 

 Газар зохион байгуулалт, геодези, зураг зүйн газраас жил бүр уламжлал 

болгон шалгаруулдаг Газрын харилцааны 2020 оны “Шилдэг ажил”-аар Газрын 

төлбөр, татварын систем шалгарлаа.  

 2020 оны газрын төлбөрийн тайланг ГТМ-02, ГТ-8 маягтаар нэгтгэн гаргаж 

дуусаж ГЗБГЗЗГ-т цахимаар хүргүүлсэн. Сум тус бүрээр газрын төлбөрийн 

тайлангийн үр дүн, болон 2021 оны ногдол, нэхэмжлэлийг үүсгэсэн байдал: 

Шарын гол сумын хувьд: 

 2020 онд 85.0 сая төгрөгийг төвлөрүүлэх төлөвлөгөөтэй ажиллаж, 98.6 сая 

төгрөгийн нэхэмжлэл үүсгэж, 99.8 сая төгрөгийг төвлөрүүлж, гүйцэтгэл 117.4 

хувьтай биелэсэн. Өмнөх оны дутуугаас 3.2 сая төгрөгийг барагдуулахаас 

21340 төгрөгийг судалгааны дагуу барагдуулсан ба 7.5 сая төгрөгийг нөхөн 

авч барагдуулсан байна.  

 2021 онд газрын төлбөрийн орлогоос 85.0 сая төгрөгийг төвлөрүүлэх 

төлөвлөгөөтэй ажиллана. 2021.02.04-ний өдөр 256 хүчинтэй гэрээний 256 

гэрээнд ногдлыг 100 хувь үүсгэсэн бөгөөд 221 гэрээнд 4.5 сая төгрөгийн 

нэхэмжлэлийг амжилттай үүсгэсэн. Үүнд: Шарын голын уурхайн газрын 

төлбөрийн ногдол ороогүй байгаа тул 1-р улиралдаа багтаан үүсгэнэ. 

Орхон сумын хувьд: 
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 2020 онд 23.5 сая төгрөгийг төвлөрүүлэх төлөвлөгөөтэй ажиллаж, 22.8 сая 

төгрөгийн нэхэмжлэл үүсгэж, 20.1 сая төгрөгийг төвлөрүүлж, гүйцэтгэл 85.6 

хувьтай биелэсэн. Өмнөх оны дутуугаас 1.6 сая төгрөгийг барагдуулахаас 

1.4 сая төгрөгийг судалгааны дагуу барагдуулсан ба 1.5 сая төгрөгийг нөхөн 

авч барагдуулсан байна.  

 2021 онд газрын төлбөрийн орлогоос 33.5 сая төгрөгийг төвлөрүүлэх 

төлөвлөгөөтэй ажиллана. 2021.02.02-ний өдөр 591 хүчинтэй гэрээний 469 

гэрээнд ногдлыг 79.4 хувьтай үүсгэсэн бөгөөд 469 гэрээнд 18.9 сая төгрөгийн 

нэхэмжлэлийг амжилттай үүсгэсэн.  

Хонгор сумын хувьд: 

 2020 онд 267.6 сая төгрөгийг төвлөрүүлэх төлөвлөгөөтэй ажиллаж, 268.4 сая 

төгрөгийн нэхэмжлэл үүсгэж, 239.0 сая төгрөгийг төвлөрүүлж, гүйцэтгэл 89.3 

хувьтай биелэсэн. Өмнөх оны дутуугаас 180.7 сая төгрөгийг барагдуулахаас 

71.1 сая төгрөгийг судалгааны дагуу барагдуулсан ба 3.7 сая төгрөгийг нөхөн 

авч барагдуулсан байна. 2021 онд газрын төлбөрийн орлогоос 361.0 сая 

төгрөгийг төвлөрүүлэх төлөвлөгөөтэй ажиллана. 2021.02.04-ний өдөр 1681 

хүчинтэй гэрээнд ногдол  үүсгэсэн бөгөөд 1347 гэрээнд 67.2 сая төгрөгийн 

нэхэмжлэлийг үүсгэсэн. Үүнд уурхайн төлбөрүүд ороогүй болно 

 Дархан-Уул аймгийн хэмжээнд хүчинтэй гэрээний 98.1 хувьд газрын 

төлбөрийн ногдол үүссэн байна.  

Нийт хүчинтэй гэрээний тоо: 6759 

Ногдол үүссэн гэрээний тоо: 6629 

 Ногдол үүссэн гэрээний 80.8 хувьд газрын төлбөрийн нэхэмжлэл үүссэн 

байна. 

Нэхэмжлэл үүсэх боломжтой гэрээний тоо: 6629   

Нэхэмжлэл үүссэн гэрээний тоо: 5356 

 Нэхэмжлэлийн тоо:   10856   

Нэхэмжлэлийн мөнгөн дүн:         739,364,955.00  төгрөг 

 2021.02.19-ний байдлаар 187 гэрээний алдааг засварлаж 284.8 сая төгрөгийн 

нэхэмжлэлийг шинээр үүсгэж, нийт 1024.1 сая төгрөгийн нэхэмжлэл үүсгэн ажиллаж 

байна. 

СУМДЫН ГАЗРЫН ДААМЛУУДЫН ТАЙЛАН 

Орхон сум: 

Газрын харилцаа, газар зохион байгуулалтын чиглэлээр 
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 Орхон сумын 2021 оны тухайн жилийн төлөвлөгөө болон газартай холбоотой 

мэдээллийг 59 иргэнд өгч ажиллаа. 

Газрын кадастр, бүртгэл чиглэлээр 

 Газар эзэмших эрхийн гэрээ гэрчилгээ шинэчлэх хүсэлтэй 23 иргэний газарт Э 

дугаар авахаар Дархан-уул аймгийн улсын бүртгэл рүү илгээж  18 иргэний Э 

дугаар ирсэн үүнээс 18 иргэний газар эзэмших эрхийн гэрчилгээг бичиж гэрээ 

байгуулсан. Газрын гэрээ гэрчилгээ шинэчлэх хүсэлтэй  36 иргэнд зөвлөгөө 

мэдээлэл өгч үйлчилсэн. 

 Газар зохион байгуулалт, геодези, зураг зүйн газраас ирүүлсэн 2021 оны 01 

дүгээр сарын 12-ны өдрийн 2/70 ажил эрчимжүүлэх тухай албан тоотод туссан 

“хаягийн мэдээллийн нэгдсэн систем байгуулах төсөл, архга хэмжээг 

эрчимжүүлэх” төлөвөгөөний хүрээнд газрын кадастрын хаягийн системд 

шинээр 48 гудамжыг шинээр хянасан төлөвт оруулж, 15 нэгж талбар, 14 

барилга  бүртгэж оруулсан байна.  

 Сумын ИТХ-аас ирсэн Гарнет орион ХХК-ны бумбатын булан гэх газарт 

түгээмэл тархацтай ашигт малтмал хайгуулын тусгай зөвшөөрөл хүссэн тухай  

бичгийг судалж Сумын ИТХ-ын Тэргүүлэгчдын хуралд танилцууллаа. 

Газрын төлбөр болон газар эзэмших дуудлага худалдааны чиглэлээр: 

 Тайлант хугацаанд 14 иргэнтэй  газрын төлбөрийн тооцоо нийлж газрын 

төлбөр 25 630 төгрөг төлүүлсэн.  

 Сумын ИТХ-ын 2020 оны 10 сарын 18-ны өдрийн 06 тоот тогтоолоор 

баталсан тухайн жилийн газар зохион байгуулалтын төлөвлөгөөний дагуу 

2021 онд дуудлага худалдаагаар олгох 10 нэгж талбарын байршлын схем 

зураг хийгдэж дууссан байна. 

Хонгор сум: 

Газрын харилцаа, газар зохион байгуулалтын чиглэлээр 

 Газар эзэмших эрхийн гэрчилгээг бусдад шилжүүлжх тухай 8, талбайн хэмжээ 

өөрчлөх тухай 2, Газар эзэмших эрхийн гэрчилгээний хугацааг сунгах тухай 3, 

Хамтран өмчлөх эрхээсээ татгалзаж, шинээр газар өмчлөх эрхээ 

сэргээлэхийг хүссэн 1, Өмчилсөн газрын талбайн хэмжээнд өөрчлөлт орсон 2 

нийт 18  иргэдийн өргөдөл хүсэлтийг хүлээн авч сумын Засаг даргад 

танилцуулан захирамжийн төсөл боловсруулан шийдвэр гаргуулсан.  
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Үнэт цаас буюу газар эзэмших гэр бүлийн хэрэгцээний зориулалтаар газар 

эзэмших эрхийн гэрчилгээ, кадастрын үнэт цаас, хувийн хэргийн хавтасны 

тайлан 

 545641- 545700, 545971- 548090, 546511- 546570 нийт 240 ширхэг кадастрын үнэт 

цаасаар үйлчилж ажилласан байна.  

 Гэр бүлийн хэрэгцээний зориулалтаар газар эзэмших эрхийн гэрчилгээ 

107091- 107150, 107301- 107330 ниийт 90 ширхэг гэрчилгээг зарлагдаж 

тайланг гаргаж хүлээлгэн өгсөн.  

Газрын кадастр, бүртгэл чиглэлээр 

 Гэр бүлийн хэрэгцээний зуслан, өвөлжөө  хаваржаа, төмс хүнсний ногооны 

зориулалтаар газар эзэмшүүлэхээр шийдвэр гарсан э- дугаар унасан 90 

иргэн, гэр бүлийн хэрэгцээний зориулалтаар газар өмчилж авахаар шийдвэр 

гарсан 5 иргэнтэй гэрээ байгуулж кадастрын зургаар үйлчилж ажилласан 

байна.  

Шарын гол  сум: 

 Хүндэтгэн үзэх шалтгаангүйгээр гэрээнд заасан зориулалтын дагуу тухай 

газраа 2 жил ашиглаагүй иргэн , хуулийн этгээдийн судалгааг гаргасан.  

Кадастр, бүртгэлийн чиглэлээр: 

 Газар эзэмших эрхийн гэрээ гэрчилгээ шинэчлэх хүсэлтэй 3, 

ААНБайгууллагын 5 нэгж талбарт Э дугаар авахаар Дархан-уул аймгийн 

улсын бүртгэл рүү илгээж  газар эзэмших эрхийн гэрчилгээг бичиж гэрээ 

байгуулсан. 

 Газар зохион байгуулалт, геодези, зураг зүйн газраас ирүүлсэн 2021 оны 01 

дүгээр сарын 2/70 ажил эрчимжүүлэх тухай албан тоотод туссан “ хаягийн 

мэдээллийн нэгдсэн системд 87 гудамж, 819 нэгж талбар, 1029 барилга 

бүртгэж оруулсан.  

Газрын төлбөр болон газар эзэмших дуудлага худалдааны чиглэл: 

 Сумын ИТХ-ын 2020/12/30-ны өдрийн 15 тоот тогтоолоор баталсан тухай 

жилийн газар зохион байгуулалтын төлөвлөгөөний дагуу 2021 онд дуудлага 

худалдаагаар олгох 19 нэгж талбарын судалгаа гаргаж, дуудлага худалдааны 

анхны үнийг тодорхойлж, сумын Засаг даргын захирамжийн төсөл бэлтгэж,  

хүлээлгэн өгсөн.  
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Дархан сум: 

 Улсын бүртгэлийн хэлтэсрүү Эзэмших эрхийн дугаар авахаар 99 иргэний 

холбогдох мэдээллийг илгээсэн. 

 Эзэмших эрхийн дугаа ирсэн 100 иргэнтэй газар эзэмших гэрээг байгуулан 

гэрчилгээг бичиж олгосон 

 Газар өмчлөх захирамж шийдвэр гарсан 11 иргэний өмчлөх эрхийг үүсэгсэн 

 

2. БАРИЛГА, ХОТ БАЙГУУЛАЛТЫН ЧИГЛЭЛЭЭР ХИЙСЭН АЖЛЫН ТАЙЛАН 

Инженерийн дэд бүтцийн хүрээнд: 

 Аймгийн Засаг даргын 2021 оны 01 сарын 14 өдрийн 01-А/06 дугаартай 
ажлын хэсэг байгуулах тухай захирамжын хүрээнд Дархан сумын 4.5.6.7.8-р 
баг, Орхон сумын нутаг дэвсгэрт байрлах нийтийн орон сууцны барилгын 1 
давхарт үйлчилгээ үзүүлж байгаа иргэн, аж ахуй нэгжүүд, сургууль 
цэцэрлэгийн барилга байгууламжид  хяналт шалгалт, үзлэгээр явж 
ажилласан.  

 
 Улаанбаатар Дархан чиглэлийн 2-р ээлжийн замын угсралтын ажил эхлэхтэй 

холбоотойгоор газар чөлөөлөлтийн зураг төслийг хийж Аймгийн Захирагчийн 

ажлын албанд өгсөн. Улаанбаатар Дархан чиглэлийн авто замын 2020 онд 

хийгдсэн угсралтын ажилд орхигдсон 4 байршилд орц гарц гаргаагүй тул 

аймгийн ХОХБТХ-т зураглал гаргаж өгсөн.  

 150 мянган айлын орон сууц хөтөлбөрийн 2020 оны хэрэгжилтийг гаргаж 
ХОХБТХ-т хүргүүлсэн.  

 Зам тээвэр, барилга хот байгуулалтын сайдын 2010.12.13 өдрийн 402 дугаар 
тушаалаар “Хот тосгоны ерөнхий төлөвлөгөөний жижүүрийн хөтлөлт хийх 
үлгэрчилсэн заавар”-ын дагуу 2020 оны Дархан-Уул аймгийн нутаг дэсвгэрт 
шинээр баригдсан шугам сүлжээ, барилга байгууламжийн мэдээллийг 
оруулсан тайланг ГЗБГЗЗГ-т хүргүүлсэн.  

 Барилга хот байгуулалтын яамны 2021.01.11 өдрийн 1/86 тоот ирсэн албан 
бичгийн хариуг судалгаа гарган хүргүүлсэн.  

 Удирдлагын академиас зохион байгуулж буй Монгол Улсын хөгжлийн 
бодлого төлөвлөлт хэрэгжилт Алсын хараа 2050  сургалтанд 2021.01.28 
өдрөөс 2021.02.19 хооронд онлайн сургалтанд сууж төгссөн.   

 Дархан сум 14-р баг Музей номын сангийн барилгын шугам сүлжээний зураг 

төслийг хянаж дахин трасс гаргахаар шийдвэрлэсэн.  

Барилга материалын үйлдвэрлэл, хөгжүүлэлтийн хүрээнд: 

 Барилгын материалын үйлдвэрлэл эрхэлж байгаа 30 ААНБ-уудаас  Барилга, 

Хот байгуулалтын сайд, Үндэсний статистикийн хорооны даргын хамтарсан 

2019.12.18-ны өдрийн 206,А/184 тоот тушаалаар батлагдсан маягтын дагуу 

2020 оны мэдээг хүлээн авсан. 2021 оны 1 сарын 20-ны байдлаар 21 

үйлдвэрлэгчээс мэдээ ирсэн байна. 4 ААНБ тайлант хугацаанд үйлдвэрлэл 

явуулаагүй тухай албан тоот, 8 ААНБ бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэлийн мэдээ 
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ирүүлээгүй байна. Мэдээг №62 тоотоор Барилга, хот байгуулалтын яам-нд 

Барилгын хөгжлийн төвд, Барилгын материал үйлдвэрлэгчдийн холбоонд 

нэгтгэн хүргүүлсэн. 

  

 

 Аймгийн Засаг даргын 2021.02.04-ний бдрийн 1-10/107 тоот албан бичгийн 

дагуу Үндэсний хөгжлийн газраас зохион байгуулж буй “Аж үйлдвэрийн 

салбарын цахим мэдээллийн систем”-ийг бий болгох ажлын хүрээнд аймгийн 

хэмжээнд Барилгын материалын үйлдвэрлэл эрхэлж байгаа 43 ААНБ-ын 

судалгааг гаргаж хүргүүлэв. 

 2021.02.05-нд нд Дарханаас Улаанбаатар руу явах иргэдийн нийтийн болон 

хувийн унаагаар гарах бүртгэлд ажиллав. Автовокзал дээр. 51 иргэний 

бүртгэл хийв. 

 2021.02.18-нд Аймгийн Засаг даргын тамгын газарт Барилгын материалын 

чиглэлээр бичил, жижиг, дунд үйлдвэр, үйлчилгээ эрхлэгчдийн нэгдсэн 

бүртгэл мэдээллийг хүргүүлэв. 

 2021,02,22-нд  БХТөв рүү (БХБЯамны 2021.01.05-ний №9/27 тоот)-ын дагуу 

Барилгын материалын үйлдвэрүүдийн /2019-2020 оны мэдээнээс одоо байгаа 

нөөцийг тодорхойлж мэдээллийг хүргүүлэв.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Барилгын хяналт шалгалтын хүрээнд: 

Барилга байгууламжийн ашиглалтад оруулах комиссыг зохион байгуулсан 

талаар:  
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 Засгийн газрын 2018 оны 317-р тогтоолоор батлагдсан Барилга 

байгууламжийг ашиглалтад оруулах дүрэм, Дархан-Уул аймгийн засаг даргын  

2019 оны 01-A/26 тоот томилогдсон захирамжийн дагуу барилгын техникийн 

бичиг баримтыг хянаж үзэн ашиглалтад оруулах үйл ажиллагааг зохион 

байгуулж ажилласан. Үүнд: 

 Дархан сум, 13-р багт байрлалтай Дархан өргөө политехникийн коллежийн 2 

давхар өргөтгөлийн барилгыг БХБЯамны цар тахалын үед барилга 

байгууламжийг ашиглалтад оруулах зөвлөмжийн дагуу ажиллуулсан.  

Дархан сумын 13-р багт байршилтай Дархан өргөө 

политехникийн коллежийн 2 давхар өргөтгөлийн барилга 

Мөн ашиглалтад ороход бэлэн болж байгаа 95%-иаас дээш гүйцэтгэлтэй 2 

нийтийн орон сууцны барилгад холбогдох хууль тогтоомжийн мэргэжил арга зүйн 

зөвлөгөөг өгч ажилласан. Үүнд:  

- Дархан сумын 12-р багт байрлалтай иргэн Т.Мөнхжаргалын 35 айлын 

нийтийн орон сууцны барилга 

- Дархан сум, 12-р багт байрлалтай Төрийн албан хаагчийн 216 айлын 108 

айлын нийтийн орон сууцны барилга 

Судалгаа, тайлан хүргүүлсэн талаар: 

 Дархан-Уул аймгийн Гамшгаас урьдчилан сэргийлэх, эрсдэлийг бууруулах 

арга хэмжээний 2021 оны үйл ажиллагаанд төлөвлөгөөнд тусгах саналыг 

Онцгой байдлын газарт албан бичгээр хүргүүлсэн. 

 

Нийтийн орон сууцны өргөтгөлийн барилгын хяналт шалгалт хэрэгжүүлсэн 

талаар:  

 Аймгийн Засаг даргын 2021 оны 01-А/06 тоот захирамжийн дагуу Гамшгийн 

эрсдлээс урьдчилан сэргийлэх нэгдсэн арга хэмжээний хүрээнд Мэргэжлийн 
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хяналтын газар, Онцгой байдлын газар, Захирагчийн ажлын алба, 

Цагдаагийн газар, багийн нийгмийн ажилтангуудтай хамтран Шарын гол сум, 

Хонгор сум, Дархан сумын 9,10,11,12-р багийн нутаг дэвсгэрт нийтийн орон 

сууцны доор өргөтгөл хийсэн иргэн, хуулийн этгээдийн барилгуудад хамтран 

хяналт шалгалтыг хэрэгжүүлж ажилласан.  

Ирүүлсэн албан бичигт хариу өгсөн талаар:  

 

 “ДАРХАН-ХОТ БАЙГУУЛАЛТ БАРИЛГА ЗАХИАЛАГЧИЙН ГАЗАР” 

ОНӨААТҮГАЗАР ирүүлсэн Хонгор сумд байрлалтай “Ахмадын байрны 

өргөтгөлийн ажил”, Орхон сумд байрлалтай “Эрүүл мэндийн төвийн 

өргөлтгөлийн ажил”, малчин багт байрлалтай багийн хөгжлийн төв, халуун 

усны барилга байгууламжуудыг ашиглалтад хүсэлтийн холбогдох барилгын 

техникийн бичиг баримтыг хянаж үзэн дутуу бичиг баримтыг жагсаалтыг 

гарган албан бичгээр хариу өгсөн.  

 Дархан сум, 9-р багт байршилтай “Минж проперти” ХХК-ний барьж 

ашиглалтад оруулсан 13-р байрны 15, 18-р тоот оршин суугчдаас ирүүлсэн 

өргөдөлийн дагуу холбогдох арга хэмжээг авах тухай хугацаатай албан 

бичгийг хүргүүлсэн.  

 Дархан сум, 10-р багт байршилтай иргэн Д.Баярсайханы барьж ашиглалтад 

оруулсан 11-р байрны 13-р тоот оршин суугчаас ирүүлсэн өргөдөлийн дагуу 

холбогдох арга хэмжээг авах тухай хугацаатай албан бичгийг хүргүүлсэн.  

 “Бурхан халдун грүпп” ХХК-ний Дархан сум, 12-р багт байрлалтай  оффисын 

барилгын ажил эхлүүлэх зөвшөөрөл хүссэний дагуу холбогдох бичиг 

баримтыг хянаж үзэн Барилгын тухай хуулийн 30 дугаар зүйлийн 30.4 дэх 

заалт “Энэ хуулийн 30.2-т заасны дагуу хүсэлт гаргаагүй, барилгын ажлын 

зөвшөөрлийн хугацаа дууссан бол энэ хуулийн 27.2, 28.2-т заасны дагуу 
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барилгын ажлын зөвшөөрлийг шинээр авна” гэж заасны дагуу барилгын ажил 

эхлүүлэх зөвшөөрлийн бичиг баримтаа дахин шинээр бүрдүүлэн хүсэлтээ 

ирүүлэх тухай албан бичгийг хүргүүлсэн.  

 

3. ДОТООД АЖИЛ: 

Сургалтын чиглэлээр: 

 Удирдлагын академийн онлайн хичээлийн хуваарийн дагуу Алсын хараа 2050 

сэдвийн хүрээнд багш Дэд профессор Б.Хэрлэн, Доктор Ж.Жаргал нар 

заавар, зөвлөмжөөр хэлэлцүүлэг, асуулт хариултаар хичээлийг 19 өдөр 

цахимаар зохион байгууллаа. Захиргаа, хуулийн асуудал хариуцсан 

мэргэжилтэн Б.Золбаясах, Инженерийн дэд бүтэц хариуцсан мэргэжилтэн 

Б.Төмөр шалгалт өгч тэнцсэн. 

Шүүхийн мэдээлэл: 

 “Даймонд гүүдс” ХХК нь 2016 онд аймгийн Засаг даргын А/272 захирамжаар 

55987 метр квадрат газрыг үйлдвэрлэлийн зориулалттай 15 жилийн 

хугацаагаар эзэмшүүлснийг 2016 оны аймгийн Засаг даргын А/440 

захирамжаар хүчингүй болгосныг үндэслэлгүй гэж үзсэн байна, энэхүү 

гомдлын хариуг хүргүүлж, хавсралтаар аймгийн ЗДТГ-т хуулбарыг хүргүүлэв. 

 Сос хүүхдийн хотхоны нэхэмжлэлтэй шүүх хуралдааны 2021 оны 01 дүгээр 

сарын 20 өдрийн Дугаар 04 шүүгчийн захирамжаар нэхэмжлэлийн 

шаардлагыг хангуулхаар шийдвэрлэсэн. /Аймгийн Засаг даргын 2016 оны 

А/179 захирамжыг хүчингүй болгосон/ Дархан-Уул аймаг дахь Захиргааны 

хэргийн  Анхан шатны  Шүүхийн шийдвэрт гомдол гаргаж хүргүүлсэн.  

Бусад ажлын  чиглэлээр: 

 Байгууллагын 2021 оны сургалт, зөвлөгөөнийн төлөвлөгөө, 2021 оны албан 

хаагчдын нийгмийн баталгааг хангах хөтөлбөрийн хүрээнд хэрэгжүүлэх үйл 

ажиллагааны төлөвлөгөөг батлуулж, нийт албан хаагчдад танилцуулсан. 

 Байгууллагын албан хаагчид нь 02 дугаар сарын 11-14 ийг хүртэлх хугацаанд 

“Сар шинэ”-ийн өдрүүдэд ажиллах хариуцлагатай жижүүрийн хуваарийг 

батлуулж, тайланг холбогдох байгууллага, албан тушаалтанд мэдээллийг 

хүргүүлж ажилласан.  

 Байгууллагын 2020 гүйцэтгэлийн төлөвлөгөө, албан хаагчдын гүйцэтгэлийн 

төлөвлөгөө, тайлан, ХШҮБагийн тайлан бүхий 13 боть материалыг архивын 

санд хүлээлгэн өглөө. 

 Өргөдөл, гомдол шийдвэрлэлтийн талаар: 
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 ГХБХБГ-т 2021 оны 1 сарын 23-ний өдрөөс 2 сарын 20-ны өдрийн хооронд 

абле программд нийт 80 албан бичиг /хариутай 61/, 6 өргөдөл /хариутай 6/ ирсэнээс 

33 албан бичиг, 3 өргөдөл шийдвэрлэн, 28 албан бичиг, 3 өргөдөл хяналтанд 

бүртгэжээ. 

Албан бичиг, өргөдлийн шийдвэрлэлтийг графикаар харуулбал: 

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

  

 

Мэдээлэл технологийн чиглэлээр: 

1. 70376471 нээлттэй утсаар 17 иргэн, ААНБ-ын асуусан асуултанд хариулсан. 

Дархан-Уул аймгийн Газрын харилцаа, барилга хот байгуулалтын газрын 

Facebook хуудсанд иргэнээс асуусан 15 асуултанд хариулсан. 

2. Байгууллагын цахим хуудсанд “Дархан суманд газар эзэмшүүлэх дуудлага 

худалдааны зар”, “АЗД-ын орлогч байгууллагын ажилтай танилцсан”, Албан 

хаагчид нийтийн эргүүл хийсэн талаарх мэдээллүүдийг байрлуулав. Мөн Төрийн 

үйлчилгээ цэсний Маягтын загварууд хэсэгт “Тусгай зөвшөөрөлтэй байгууллага, 

аж ахуйн нэгжүүдийн мэдээ, тайлан"-ийн маягт”-ын загварыг үзэж, татаж авах 

боломжтойгоор, Ил тод байдал цэсэнд Дархан-Уул аймгийн 4 сумын 2020 оны 

ТЖГЗБТ-ий хэрэгжилт, 2021 оны ТЖГЗБТ, 2021 оны 1-р сарын төсвийн 

гүйцэтгэлийн мэдээ, 2020 оны жилийн эцсийн тайлан, 2021 оны 1-р сарын 7 

хоногийн тайлан, сарын тайлангуудыг байрлуулав. 
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3. Байгууллагын Facebook хуудсанд “Дархан суманд газар эзэмшүүлэх дуудлага 

худалдааны зар”, хуудсанд “АЗД-ын орлогч байгууллагын ажилтай танилцсан”, 

Албан хаагчид нийтийн эргүүл хийсэн талаарх мэдээллүүдийг байрлуулав. 

БХБЯ, ЭМЯ, БХТ-ийн мэдээлэл 1 ширхэг, ГЗБГЗЗГ-ын мэдээлэл 3, Орон нутгийн 

ТВ-ын мэдээлэл 2, Дархан-Уул АОК-ын мэдээлэл 3-г хуваалцаж түгээв. 

   
4. ГЗБГЗЗГ-аас цахимаар зохион байгуулсан “Удирдах ажилтны зөвлөгөөн”-ий 

бэлтгэлийг хангаж, холбож өгөв. 

5. Албан хаагчдын ширээний хаягийн эхийг шинэчлэн бэлтгэв.  

  
6. Шарын гол сумын газрын даамлыг VPN сүлжээнд холбох сүлжээний утас татаж, 

толгой хавчиж өгөв. Өнгөт хэвлэгч Epson 1390-н тоолуур дууссан тул авч явж 

тоолуур тэглүүлэх програм уншуулж ирэв.  

Нярав: 

1. 100 ширхэг Нэгж талбарын хувийн хэргийн хавтас нугалж, мэргэжилтнүүдэд 

олгоход бэлтгэв.  

2. Газрын удирдлагын хэлтсийн мэргэжилтнүүд болон сумдын газрын 

даамлуудад дараах үнэт цаас тус тус олгов.    

   Сумд Кадастр Газар Газар Газар Газар НТХХ 
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эзэмших 
/Иргэн/ 

эзэмших 
/ААНБ/ 

эзэмших 
/ТБ/ 

ашиглах 
/ААНБ/ 

Дархан 344 118 9 9 0 116 

Хонгор 120 60 0 0 0 0 

Орхон 150 70 15 3 0 0 

Шарын гол 50 20 0 0 0 0 

3. Шаардах хуудсаар 13 төрлийн 72 ширхэг бараа материал олгов. 

4. 1-р сарын үнэт цаас, улсын тэмдэгтийн хураамж, бараа материалын 

зарцуулалтын тайланг нэгтгэж ня-бод өгөв. 

5. Шарын гол сумын газрын даамлаас 2020 оны НТХХ-ны тайлан, Хонгор сумын 

газрын даамлаас 2021 оны Иргэний гэрчилгээ, УТХ-ын тайланг хүлээн авч, 

тулгаж шалгав. 

6. 2020 оны 9-12-р сарын газар эзэмших иргэний гэрчилгээ, УТХ-ын тайлан, 

2020 оны 10-12-р сарын кадастрын үнэт цаас, НТХХ-ны зарцуулалтын 

тайлангуудыг үдэж, хавтаслан, хуудсуудыг дугаарлаж, архивт хүлээлгэн 

өглөө.   

Онцгой байдлын мэдээлэл: 

Ковид-19-ийн чиглэлээр: 
 

 Аймгийн онцгой комиссын шийдвэрийн дагуу 2020 оны 02 дугаар сарын 05-ны 

өдөр тус байгууллагаас 2 ээлж болгон 8 албан хаагчид автотээврийн газраас 

буюу автовогзалаас 08:30 цагаас эхлэн Дархан-Уул аймгаас Сэлэнгийн 

сумдад , дотроо Орхон, Шарын гол, Хонгор  сум,  Улаанбаатар явах иргэдийг 

хувийн тээврийн хэрэгсэл, нийтийн тээврийн хэрэгслээр бүртгэлийн дагуу 

зөвлөмж өгч, асуумжын хуудас бөглүүлж ажилласан. 

 Дархан сумын хойд постонд 2021.02.15-16-ны өдрүүдэд 08:00-16:00 цагийн 

хооронд  ажиллаж Дархан сумаас Сэлэнгэ аймаг руу гарч байгаа болон 

Сэлэнгэ аймгаас  Дархан сум руу орж байгаа болон дайран өнгөрч байгаа 

авто тээврийн хэрэгсэл болон зорчигч нарт хяналт тавьж ажилласан. 

 Аймгийн шуурхай штаб, агентлагийн хариуцлагатай жижүүрт  мэдээллийг 7 

хоног бүр тогтмол хүргүүлж ажиллаа. /цахим хайгт 

www.darkhan.nema.gmail.com/ 

 Байгууллагын нийт албан хаагчид 1-р хэсэг 10:00-14:00 цаг, 2-р хэсэг 14:00-

18:00 цаг хүртэлх хугацаанд 4,5 дугаар багийн нутаг дэвсгэрт “Нийтийн 

эргүүл”-ийн хуваарийн дагуу 1 өдөр ажилласан.  

http://www.darkhan.nema.gmail.com/
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 2021-02-15-ны өдрийн 10:00-14:00 цагийн хооронд амны хаалтгүй хөдөлгөөнд 

оролцож байсан 35 иргэнд амны хаалт зүүх сануулга өгч зүүлгэх, золголт 

хийхээр явж байсан 11 иргэнд сануулга өгч буцаах, согтууруулах ундаа 

хэрэглэсэн 22 иргэнд гэрээ харих зөвлөмж өгч ажиллалаа. 18-аас доош насны 

хүүхдүүд дэлгүүр орох, ус авах, үс засуулах зэргээр хөдөлгөөнд оролцохдоо 

амны хаалт зүүхгүй явж байгаа тохиолдол 17 байлаа. 
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 Байгууллагын хариуцлагатай жижүүрийн бүртгэлийн дэвтэрт 2020 оны 02 

дугаар сарын 01-ээс 22-нийг хүртэлх хугацаанд 352 иргэнд төрийн үйлчилгээ 

үзүүллээ, ариутгал халдваргүйжүүлж, 1,5-2 метр зай хооронд барьж, 

бөөгнөрөл үүсгэхгүй, халуун, болон бүртгэлийг хариуцлагатай жижүүрт 

томилогдсон албан хаагч нар өдөр бүр хяналтыг хэрэгжүүлж ажилласан. 

 

 2021.02.05-нд нд Дарханаас Улаанбаатар руу явах иргэдийн нийтийн болон 

хувийн унаагаар гарах бүртгэлд ажиллав. Автовокзал дээр. 51 иргэний 

бүртгэл хийв. 

 2021.02.06-нд Дарханаас Улаанбаатараас бусад аймаг руу явах иргэдийн 

хувийн унаагаар гарах бүртгэлд ажиллав. Автовокзал дээр 69 иргэнийг 8 

аймаг руу бүртгэв. 

 2021.02.11-нд Дархан-Уул аймгийн Захирагчийн ажлын албаны 2021,02,09-ны 

№03/27 тоотын дагуу байгууллагын ойр орчмын 2062м2  талбай бүхий газрын 

цас цэвэрлэгээг нийт албан хаагчдыг хамруулж  цэвэрлэгээг хийлээ. Иргэд 

нийтийн халтиргаа гулгаанаас хамгаалж ажиллаа. Тайланг Дархан-Уул 

аймгийн Захирагчийн ажлын албанд хүргүүллээ. 

 

ЗАХИРГАА, ХУУЛИЙН АСУУДАЛ  

ХАРИУЦСАН МЭРГЭЖИЛТЭН                               Б.ЗОЛБАЯСАХ 

ХЯНАСАН: 

  ГАЗРЫН УДИРДЛАГЫН  

  ХЭЛТСИЙН ДАРГА              Г.НЯМДОРЖ 

 

 


