
 
Дархан-Уул аймгийн Газрын харилцаа, барилга, хот байгуулалтын газрын 7 хоногийн тайлан 

 /7 дугаар сарын 22-25-ны хооронд/ 

2019.07.25                                                                                                                                                                                  Дархан хот                                                                                                                                                                                                    

№ Ажлын чиглэл Гүйцэтгэлийн үр дүн 

Барилга хот байгуулалтын хэлтэс 
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Инженерийн дэд 
бүтцийн 
чиглэлээр 

 Дархан сумын 7 дугаар баг, 6 цэцэрлэгийн өргөтгөл барилгад захиалагчийн техник хяналт хийж 
инженерийн шугам сүлжээний оролт гаралт анхаарах зүйлийг зөвөлгөө өгч ажиллаа. Мөн 3 багт 
баригдаж буй цэцэрлэгийн барилгын явцын үзлэг хийж анхаарах зүйлийг ярилцаж шийдвэрлээ.  

 Миний Монгол цэцэрлэгт хүрээлэнгийн хөдөлгөөнт тоглоомын ашиглалтанд оруулах дүгнэлтийг 
тойруулах, материал бүрдүүлэлтийн ажил хийгдэж байна. 

 15 багийн 9 хэсэгт хийгдэж байгаа авто замын трассд орсон айл өрхтэй дахин уулзаж шаардах 
хуудас тараах ажил хийгдэж байна.  
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Барилгын 
чиглэлээр 

 Дархан-Уул аймгийн Мэргэжлийн хяналтын газартай хамтран барилгын ажил эхлүүлсэн 12 

иргэн, хуулийн этгээдэд барилга угсралтын явцад нь хяналт шалгалтыг хийсэн. Үүнээс 5 

барилгад барилгын доорх зөрчлүүд илрэн холбогдох заавар зөвлөгөөг өгч ажиллалаа. Үүнд:  

 

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

2 давхарын барилгад иргэдэд худалдааны үйл ажиллагаа явуулж байсан.  

 Дархан сумын өмнөд үйлдвэрийн районд байрлалтай “Чуань мон арматур” ХХК-ний 

арматур боловсруулах үйлдвэрийн барилгад барилгын осол гарч 2 хүн гэмтсэн.  

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

төсөлгүй барилга угсралтын ажил явагдаж байсан.  

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

эхлүүлэх зөвшөөрөлгүй нийтийн орон сууцны барилгын ажил эхэлсэн.  

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

зөвшөөрөлгүй спортын заалны барилгын ажил эхэлсэн.  
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Барилгын 
лабораторийн 
чиглэлээр 

 Миний монгол цэцэрлэгт хүрээлэнгийн хаалганы загвар гаргах 
 Байршилын зураг  
 Найрамдал талбайн тохижилтын загвар зураг гаргах 
 Дархан сумын хэмжээнд гэрэлтүүлэг хийх объектыг сонгож судлах 



Газрын удирдлагын хэлтэс 
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Геодези зураг 
зүйн чиглэлээр 

 Өмчлөлийн газраа өвлүүлсэн, худалдсан 35 иргэний эрх шилжих бүртгэлийг хийж эзэмшил 
газартай 29 иргэн, аж ахуйн нэгжид  кадастарын зураг гаргаж үйлчилсэн. 

 Геодези, зураг зүй, кадастрын зураглалын ажил үйлчилгээ эрхлэх тусгай зөвшөөрөлтэй “Гео 
Глоб Мэп” ХХК-ны хийж гүйцэтгэсэн доорхи ажлыг шалгаж хүлээн авсан. Үүнд: 
1. Дархан сум 5 дугаар багийн нутаг дэвсгэрт “Уулс ноён” ХХК-ны гүйцэтгэсэн цахилгаан 

дамжуулах газар доорхи шугам сүлжээ 1030 метр, цахилгаан дамжуулах агаарын шугам 725 
метр, 16ш тулгуурын гүйцэтгэлийн зураглалын ажил  

 Шарын гол сумын Засаг даргын 2018 оны 06 сарын 18-ны өдрийн А/83 дугаар захирамжаар 
Ашигт малтмал ашиглалтын тусгай зөвшөөрлийн /МҮ-012049/ 49,57 га талбайгаас усан сангийн 
хамгаалалтын 50 метр бүсийг хасаж 2 нэгж талбар болгон хуваасан мөн Шарын гол сумын 
Засаг даргын 2011 оны 04 сарын 21-ны өдрийн 110 дугаар захирамжаар иргэн Д.Батжавт 
олгосон 7700 м2 газрын эргэлтийн цэгийн солбицол байхгүй байгаа тул зурагт оруулж 
давхацалыг харуулах боломжгүй байгаа тухай Захиргааны хэргийн анхан шатны шүүхэд 
тайлбар хүргүүлсэн.  

 Дархан сумын мал бүхий иргэдийг нүүлгэн шилжүүлэх ажлын хүрээнд 1-3, 5-8, 15, Малчин 
багуудын агаарын зургийг А3 форматаар хэвлэн Дархан сумын Засаг даргад хүргүүлсэн. 
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Газар зохион 
байгуулалтын 
төлөвлөлт, 
өмчлөлийн 
чиглэлээр 

 Улсын бүртгэлийн хэлтэсээс Э дугаар нь ирсэн 4 иргэний газар эзэмших гэрээ,   гэрчилгээг 
бичиж цахимжуулсан. Мөн Улсын бүртгэлийн хэлтэс руу Э дугаар авахаар 6 иргэний 
материалыг цахимжуулан илгээсэн 

 Дархан суманд газар өмчилж, эзэмшиж байгаагүй талаарх лавлагааг 3 иргэнд гаргаж өгсөн 
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Газрын төлбөр, 
татвар, 
үнэлгээний 
чиглэл 

. 
 2020 оны газрын төлбөрийн орлогын төсөөллийг аймгийн Санхүү, төрийн сангийн хэлтэст 

2019.07.25-ний өдөр хавсралт хүснэгтийн дагуу сум тус бүрээр гаргаж хүргүүлсэн. Үүнд: 

 
Сумын 

нэр 

Орлогын 
төсөөлөл 
/мян.төг/ 

Хамрагдах 
талбайн хэмжээ 

/га/ 

1 Хонгор 260932.4 36852.9 

2 Шарын 
гол 

73522.3 2652.8 

3 Орхон 9,836.90 1,028.17 

4 Дархан 519055.1 1518.8 

  863346.7 42052.7 

 
Мөн газрын төлбөрийн ТТ-20 тайлан /662 иргэн, аж ахуйн нэгж байгууллагын 185.8 сая 



төгрөгийн орлогын мэдээ/-г аймгийн Татварын хэлтэст цахимаар илгээсэн.  

 2019 оны 07-р сарын 25-ний өдрийн байдлаар 375.4 сая төгрөг төвлөрүүлж, гүйцэтгэл 50.3 
хувьтай явж байна 

Захиргаа аж ахуйн хэлтэс 
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Мэдээлэл 
технологийн 

чиглэлээр 

 
Архив, бичиг хэрэг: 

1. Явуулах албан бичиг 25 ширхэгийг хэвлэж, гарын үсэг зуруулан тамга дарж илгээв. 
2. Ирсэн бичиг 11 ширхэгийг Able системд бүртгэж, хяналтын карт хэвлэж, даргаар цохуулан 

холбогдох мэргэжилтнүүдэд тарааж өгөв.  
3. Иргэдээс ирсэн 10 ширхэг өргөдлийг Able системд бүртгэж, хяналтын карт хэвлэж, даргаар 

цохуулан холбогдох мэргэжилтнүүдэд тарааж өгөв.  
4. Албаны хурлын тэмдэглэл, 7-р сарын захирамжийн хурлын тэмдэглэл хөтлөв. 
5. Архиваас Нэгж талбарын хувийн хэрэг 1 ширхэг, Хурлын тэмдэглэл 1 ширхэгийг татаж 

мэргэжилтнүүдэд өгөөд, хэрэглэж дууссаных нь дараа хураав. 
Нярав:  

1. “Мөнхийн үсэг” хэвлэлийн газраас өмнө нь захиалж бэлэн болсон байсан А5 бланк 500 
ширхэгийг авчрав.  

2. Газрын удирдлагын хэлтсийн мэргэжилтнүүдэд 93 ширхэг кадастрын цаас,  5 ширхэг НТХХ, 9 
ширхэг газар эзэмших гэрчилгээ /Иргэн/, 0 ширхэг газар эзэмших гэрчилгээ /ААНБ/, Хонгор 
сумын даамалд 60 ширхэг кадастрын цаас, Орхон сумын даамалд 60 ширхэг кадастрын цаас 
олгов.  

3. Шаардах хуудсаар 1 төрлийн 1 ширхэг бараа материал олгов.   
Ирэх 7 хоногийн ажлын төлөвлөгөө: 

1. Бичиг хэрэг, архивын эрхлэгчийг орлон ажлыг гүйцэтгэх 
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Хууль эрх зүй, 
дотоод ажил  

Шүүх хурал: 

  Нэхэмжлэгч Дархан сумын иргэн Г.Бямбажавын нэхэмжлэлтэй Захиргааны хэргийн анхан 
шатны шүүх хуралдаан 2019 оны 07 дугаар сарын 25-ны өдөр хуралдаж, шүүхээс 
нэхэмжлэгчийн хүсэлтийн дагуу нэхэмжлэлийн шаардлагаа дахин шинээр гаргах болсонтой 
холбогдуулан шүүх хуралдааны дахин 2019 оны 08 дугаар сарын 22-ны өдөр хүртэлх 
хугацаагаар хойшлуулхаар шийдвэрлэсэн.  

 Дархан-Уул аймгийн Захиргааны хэргийн Анхан шатны шүүхийн 2019 оны 06 дугаар  сарын 27-
ны өдрийн Дугаар 19 тоот шийдвэрийн дагуу 8 иргэний итгэмжлэгдсэн төлөөлөгч Ч.Атарболдод 
“Хянан балалгааны дүгнэлтийн хуулбар”-ыг хүлээлгэн өгч гарын үсэг зуруулсан.  

Дотоод ажил: 

 Газрын харилцаатай холбогдох Захирамжын хуралд оролцов.  

 Ажилд томилох, чөлөөлөх, жирэмсний амралт болон амаржсаны амралтын тушаалын төслийг 



бэлтгэж даргад танилцуулав 

 Сануулах арга хэмжээ авах шаардлагатай албан хаагчдын тушаалын төслийг бэлтгэн дарга 
хурал дээр танилцуулж, сонсох ажиллагааг хийж үүнтэй холбоотой тайлбараа гаргуулан өгч 
эргэн харж дахин оруулхаар болов. 

 Ээлжийн амралтаа авах албан хаагчдад тойрох хуудсыг боловсруулж өгөв.  
 

 

Тайлан нэгтгэсэн: 

ХАХМэргэжилтэн                                                Б.Золбаясах 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


