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

 /7 дугаар сарын 29-ноос 8 дугаар сарын 02-ны хооронд/ 

2019.08.02                                                                                                                                                                                   Дархан хот                                                                                                                                                                                                    

№ Ажлын чиглэл Гүйцэтгэлийн үр дүн 

Барилга хот байгуулалтын хэлтэс 
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Инженерийн дэд 
бүтцийн 
чиглэлээр 

 Дархан хотын бохир усны менежмент сайжруулах МОН3244/3245 төслийн ажлын хэсгийн 
хуралд оролцсон. 

 Дархан сумын 3 баг, 13 цэцэрлэгийн өргөтгөл 100 хүүхдийн цэцэрлэгийн барилгын ажлын явцад 
2 удаа захиалагчийн хяналт хийж зураг төсөл зохиогчтой 1 удаа уулзалт зохион байгуулж 
тулгарсан асуудлуудыг шийдвэрлэсэн.  

 Дархан сумын 7 баг, 6 цэцэрлэгийн өргөтгөл барилгад 1 удаа захиалагчийн хяналт хийж гадна 
дулааны шугам болон цэвэр бохир усны хуучин шугам шилжүүлэх ажлуудад зөвөлгөө өгсөн. 

 Дархан сум 9 баг, 9 10 дугаар багийн төвийн барилгын гадна шугам сүлжээний ажлууд хийж 
гүйцэтгэхэд зөвөлгөө өгч ажиллаа.  

 Дулаанд холбогдох хүсэлттэй 2 иргэний хүсэлтийн дагуу шаардлагатай дулааны тооцоог хийж 
хүргүүлсэн 
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Барилгын 
чиглэлээр 

  Дархан-Уул аймаг, Орхон сум,  82 айлын амины орон сууцны хорооллын цэвэр, бохир усны 
инженерийн шугам сүлжээний ажилд эхлүүлэх хүсэлтийн дагуу холбогдох барилгын техникийн 
бичиг баримтыг хянаж үзэн зөвшөөрлийг олгосон.  

 Дархан-Уул аймаг, Дархан сум, 3-р багт байршилтай “Тэс петролиум” ХХК-ний 2000м3 бүхий 
агуулахын өргөтгөлтийн нөөцийн саванд барилгын ажил эхлүүлэх хүсэлтийн дагуу зөвшөөрлийг 
олгосон.  
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Барилгын 
лабораторийн 
чиглэлээр 

 Миний монгол цэцэрлэгт хүрээлэнгийн хаалганы загвар гаргах судалгаа 

 Байршилын зураг 3 

 Архитектур төлөвлөлтийн даалгавар 1 

 Найрамдал талбайн тохижилтын загвар зураг 

 Гэрэлтүүлэг хийх байшингийн судалгаа хийж гүйцэтгэсэн 

Газрын удирдлагын хэлтэс 
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Геодези зураг 
зүйн чиглэлээр 

 Өмчлөлийн газраа өвлүүлсэн, худалдсан 19 иргэний эрх шилжих бүртгэлийг хийж эзэмшил 
газартай 23 иргэн, аж ахуйн нэгжид  кадастарын зураг гаргаж үйлчилсэн. 

 Геодези, зураг зүй, кадастрын зураглалын ажил үйлчилгээ эрхлэх тусгай зөвшөөрөлтэй “Гео Од” 
ХХК-ны хийж гүйцэтгэсэн доорхи ажлыг шалгаж хүлээн авсан. Үүнд: 
1. Дархан сум 13 дугаар багийн нутаг дэвсгэрт “Дашваанжил” ХХК-ны хий цэнэглэх 
агуулахын барилга, түгээгчийн барилгын тэг тэнхлэгийг газар шилжүүлсэн акт 



 Газар эзэмшлийн гэрээ гэрчилгээгээ шинэчлэх хүсэлт гаргасан 9 иргэн 15 аж ахуйн нэгжид хаяг 
дугаар олгосон.    
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Газар зохион 
байгуулалтын 
төлөвлөлт, 
өмчлөлийн 
чиглэлээр 

 Улсын бүртгэлийн хэлтэсээс Э дугаар нь ирсэн 3 иргэний газар эзэмших гэрээ,   гэрчилгээг 
бичиж цахимжуулсан. Мөн Улсын бүртгэлийн хэлтэс руу Э дугаар авахаар 15 иргэний 
материалыг цахимжуулан илгээсэн. 

Дархан суманд газар өмчилж, эзэмшиж байгаагүй талаарх лавлагааг 5 иргэнд гаргаж өгсөн.  

 Дархан сумын ЗДТГазараас ирсэн албан бичгийн дагуу хашаагаа зөвшөөрөлгүй сунгасан 1 
иргэн, газар хүссэн 1 иргэний өргөдөлийн дагуу газар дээр нь очиж судалсан. 
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Газрын төлбөр, 
татвар, 
үнэлгээний 
чиглэл 

 

 2019 оны 07-р сарын 31-ний өдрийн байдлаар 388.5 сая төгрөг төвлөрүүлж, гүйцэтгэл 52.1 
хувьтай явж байна 
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Хонгор сум 

 Газар өмчлөх, Газар эзэмших эрхийн гэрчилгээний хугацааг сунгах, Газар эзэмших эрхийн 
гэрчилгээний дуудлага худалдаа зохион байгуулах тухай захирамжийн төслийг боловсруулж 
батлуулсан. 

 Улсын бүртгэлийн хэлтсээс Э дугаар нь ирсэн 5 ААНБ, 7 иргэний газар эзэмших гэрээ, 
гэрчилгээг бичиж цахимжуулсан. 

 Улсын бүртгэлийн хэлтэс рүү Э дугаар авахаар 6 ААНБ, 7 иргэний материалыг цахимжуулан 
илгээсэн.  
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Орхон сум  

 Сумын Засаг даргын газар өмчлүүлэх 2, Газрын талбайн хэмжээ өөрчлөгдөх 1, Газар эзэмших 
эрхийн гэрээ гэрчилгээ сунгах 1, Газар ашиглуулах тухай захирамж гарсан. 

 Улсын бүртгэлийн хэлтэс рүү Э дугаар авахаар 10 ИААНБ-ын материалыг цахимжуулан 
илгээсэн. 

 Төмс хүнсний ногооны зориулалттай 8 иргэний газарт  хяналтын хэмжилт хийлгэж газрын 
мэдээллийн санд оруулсан.  

 Бэлчээрийн газарт фотомониторинг хийх ажлын хүрээнд  удирдамж гарган сумын засаг 
даргаар батлуулсан. 

 Газрын төлбөр 4 иргэнтэй тооцоо нийлж 268,000 төгрөгний төлбөр барагдуулсан байна. 

Захиргаа аж ахуйн хэлтэс 

 
 
 
 

Мэдээлэл 
технологийн 

чиглэлээр 

Архив, бичиг хэрэг: 
1. Явуулах албан бичиг 4 ширхэгийг хэвлэж, гарын үсэг зуруулан тамга дарж илгээв. 
2. Ирсэн бичиг 17 ширхэгийг Able системд бүртгэж, хяналтын карт хэвлэж, даргаар цохуулан 

холбогдох мэргэжилтнүүдэд тарааж өгөв.  



1 3. Иргэдээс ирсэн 14 ширхэг өргөдлийг Able системд бүртгэж, хяналтын карт хэвлэж, даргаар 
цохуулан холбогдох мэргэжилтнүүдэд тарааж өгөв.  

4. Able системд 7 ширхэг албан бичиг хааж, хураав.  
Нярав:  

1. Нэгж талбарын хувийн хэрэг 20 ширхэгийг нугалж бэлтгэв.  
2. Газрын удирдлагын хэлтсийн мэргэжилтнүүдэд 105 ширхэг кадастрын цаас,  17 ширхэг НТХХ, 

16 ширхэг газар эзэмших гэрчилгээ /Иргэн/, 10 ширхэг газар эзэмших гэрчилгээ /ААНБ/ үнэт 
цаас олгов.    
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Хууль эрх зүй, 
дотоод ажил  

  Шүүх хурал: 

  Нэхэмжлэгч Дархан сумын иргэн Г.Бямбажавын нэхэмжлэлтэй Захиргааны хэргийн анхан 
шатны шүүх хуралдаанд холбогдох Шүүгч З.Энхтуяа нь нотлох баримттай танилцахаар 
Г.Бямбажав болон МСS Кока Кола ХХК-ны хувийн хэрэгтэй танилцаж, хуулбарлан авч, хэрэгтэй 
холбоотой газар эзэмшүүлсэн газрын байршлыг 13,15 гэж зөрүүтэй заасан, байршлын зургийг 
үйлдэж ирүүлэх, газрын солбицол зургийг үйлдэж давхцаж буй талаарх кадастрын зургийг 
нотлох баримтыг албан бичигтээ хугацаа зааж ирүүлхийг  шаардсан. Үүнтэй холбоотой албан 
бичгийг боловсруулж байна. 

 Нэхэмжлэгч Дархан сумын иргэн Г.Бямбажавын нэхэмжлэлтэй Захиргааны хэргийн анхан 
шатны шүүх хуралдаанд хариуцагчаар оролцож буй аймгийн Засаг даргын итгэмжлэгдсэн 
төлөөлөгчөөр томилуулхаар Газрын татвар, төлбөр, үнэлгээ хариуцсан мэргэжилтэн 
Ц.Чулуунцэцэгийг итгэмжлэлийн төслийг АЗДТГазарт  хүргүүлэв.  

Дотоод ажил: 

 Төрийн аудитын шалгалтаар “Зөрчилгүй” гэж үнэлгээгээр дүгнэгдсэн аймгуудын  нягтлан бодогч 
нарт   Газар зохион байгуулалт, геодези, зураг зүйн газрын даргын  2019 оны 07 дугаар сарын 
01-ний өдрийн А/130 тоот тушаалаар Нягтлан бодогч Б.Мөнхзулд нэг сарын цалингийн 
урамшуулал олгуулхаар  болсон.  

 Төрийн албаны шинэ хууль хэрэгжиж байгаатай холбогдуулан ажилдаа эргэж орж буй Газар 
зохион байгуулалтын төлөвлөлт, газар өмчлөлийн асуудал хариуцсан мэргэжилтэн Б.Баярмаад 
ажлын чиглэл өгч, хувийн хэргийг шинэчлэх, гүйцэтгэлийн төлөвлөгөө боловсруулах, 7 хоног, 
сарын тайлангуудыг хугацаанд нь хүргүүлж байхыг зөвлөсөн. 

 

Тайлан боловсруулсан: 

ХАХМэргэжилтэн                                                Б.Золбаясах 

 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


