
 
ДАРХАН-УУЛ АЙМГИЙН ГАЗРЫН ХАРИЛЦАА, БАРИЛГА, ХОТ БАЙГУУЛАЛТЫН ГАЗРЫН 7 ХОНОГИЙН ТАЙЛАН 

 /2019.10.14 - 2019.10.18/ 

2019.10.18                                                                                                                                                                                  Дархан хот                                                                                                                                                                                                    

№ Ажлын чиглэл Гүйцэтгэлийн үр дүн 

Барилга хот байгуулалтын хэлтэс 

 
1 

Барилгын 
 Чиглэл 

-  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 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.  

 
2 
 

Инженер, дэд 
бүтцийн чиглэл 

- Дархан-Уул аймгийн Онцгой байдлын газраас зохион байгуулсан Аймгийн гамшгийн эрсдэлийн 
тойм судалгааг гаргах зорилгоор 2019.10.15-16-ны өдрүүдэд сургалтад хамрагдаж ажилласан. 

- Хот байгуулалтын кадастрын мэдээллийн сан бүрдүүлэх ажлын хүрээнд ГЗБГЗЗГ-ын холбогдох 
мэргэжилтэнгүүдэд ажлаа танилцуулаж мэдээллийн сан бүрдүүлэх материалыг танилцуулсан.  

- Дулааны техникийн нөхцлийн хуралд суусан.  

- 3 баг 13 цэцэрлэгийн өргөтгөлийн барилга, 3 баг Түвшин холбоо өрхийн эмнэлгийн өргөтгөл, 5 баг 
Грентлогийн барилга, 8 баг 6 цэцэрлэгийн өргөтгөлийн барилга, 12 баг 24 цэцэрлэгийн өргөтгөлийн 
барилгуудад инженерийн шугам сүлжээний захиалагчийн техник хяналтыг 1 удаа хийж 
хэрэгжүүлсэн 

3 
Барилгын 
лабораторын 
шинжээч 

- Байршилын зураг /Өргөө багийн 1А байрны урд авто замын засвар өргөтгөл/ 
- Оюуны ирээдүй сургуулийн урд авто машины зогсоолын зурагт өөрчлөлт 
- Байршилын зураг 2 иргэнд 
- Хот байгуулалт кадастрын мэдээлэл оруулах сургалт 
- Аймгийн засаг даргын тайлангийн хуралд суув 
- Дархан хот байгууллагадсны 58 хуралд суув 
- Архитекторын хуралд орох материалын судалгаа хийв 

Газрын удирдлагын хэлтэс 

1 

Инженер, 
хайгуул 

мониторингийн 
чиглэл 

Газар зохион байгуулалтын чиглэлээр: 
- УБХ руу Э дугаар авахаар 2 иргэний холбогдох мэдээллийг илгээж, Э дугаар ирсэн 1 иргэний  газар 

эзэмших гэрээг байгуулан гэрчилгээг олгосон. 
- Нэгж талбарын 3 хувийн хэрэгт баяжилт хийж архив хүлээлгэн өгсөн. 



- 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. 
Хянан баталгаа: 

- 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.  

-  

2 
Геодези зураг, 

зүйн чиглэл 

 Эзэмшил газартай 12 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: 

 Дархан сум 6 дугаар баг 3-р цэцэрлэгийн өргөтгөлийн барилгын гадна цахилгаан хангамжийн 
гүйцэтгэлийн зураг.  

 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/ 

 Цанын бааз байгуулах газрын улаан шугам тавьсан. 

 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/ 

 10 сарын 16 нд Байнгын ажиллагаатай станц дээр байрлах гэр интернетийн төхөөрөмжийг салгаж 
тохируулга хийж 10 сарын 17-ны өдөр буцааж залган хэвийн байдалд оруулсан.  

3 

Газар зохион 
байгуулалтын 
төлөвлөгөө, 

газар 
өмчлөлийн 

чиглэл 

 УБХ-д нийт 8 иргэн, хуулийн этгээдийн Е-дугаар илгээж 16 иргэн, ААН байгууллагын газар эзэмших 
эрхийн гэрчилгээ, гэрээ байгуулаж ажилласан байна. 
Байгууллагын архивт нийт 22 иргэн, хуулийн этгээдийн хувийн хэрэг хүлээлгэн өгсөн  /2019-08-29 
өдөр төлбөр/ 

 Аймгийн Цагдаагийн газарт шалгагдаж байгаа 6 лавлагааг хүргүүлсэн 

 Дархан сумын нутаг дэвсгэрт гэр бүлийн хэрэгцээний зориулалтаар газар өмчилж аваагүй тухай 
лавлагааг нийт 33 иргэнд гаргаж өгсөн. 

 Дархан хот байгуулагдсаны 58 жилийн ойн баярт Газрын төлбөр, татварын асуудал хариуцсан 
мэргэжилтэнтэй хамтран урлагийн номер үзүүлсэн.   

 

4 
Газрын төлбөр, 
татвар үнэлгээ 

 2019.10.18-ний өдрийн байдлаар газрын төлбөрийн орлого 548.4 сая төгрөг, гүйцэтгэл 73.5 хувьтай 
хувьтай байна.  Газрын төлбөрийн тооцоог 376 иргэн, аж ахуйн нэгж байгууллагатай нийлсэн 
байна. Төрийн аудитын албан шаардлагын дагуу хамгийн их өртэй аж ахуйн нэгж болох Бадрал 
өргөө ХХК /39.6 сая төгрөг/, Агч трейд ХХК-ний 60.6 сая төгрөгийн газрын төлбөрийн тооцоог 
гаргаж, Татварын хэлтэст хүргүүлж өр барагдуулах тал дээр хамтран ажиллаж байна.  



5 Хонгор сум 

 Аймгийн үл хөдлөх хөрөнгийн тасаг руу “Э” дугаар авахаар 10 ИААНБ-ын материалыг дундын 
баазаар илгээсэн.  “Э” дугаар ирсэн 7 ИААНБ-ын гэрээ гэрчилгээг шинээр бичиж өгсөн 

 Газрын төлбөр төлөөгүй болон эзэмшлийн газраа 2 жил дараалан ашиглаагүй  4 ААНБ-руу 
мэдэгдэл хүргүүлсэн.  

6 Орхон сум  

 Аймгийн үл хөдлөх хөрөнгийн тасаг руу “Э” дугаар авахаар 8 ИААНБ-ын материалыг дундын 
баазаар илгээсэн. Үүнээс 5 “Э” дугаар хүлээн авч гэрээ гэрчилгээг шинээр бичиж өгсөн 

 Газрын төлбөр төлөөгүй болон эзэмшлийн газраа 2 жил дараалан ашиглаагүй  12 иргэн 3 ААНБ-
руу утасдаж мэдэгдэл хүргүүлсэн. Мөн Дархан-Уул аймаг дахь төрийн аудитын газрын 2019 оны 06 
сарын 05-ны өдрийн 33/06 тоот албан шаардлагын дагуу 6 иргэний  359800 төгрөгийн газрын 
төлбөрийг төлүүлсэн. 

Захиргаа аж ахуйн хэлтэс 

 
1 

Мэдээллийн 
технологи 

Мэдээлэл: 
1. 70376471 нээлттэй утсаар 1 иргэний асуултанд хариулт өгөв. 
2. Дохионы хэлний сургалтанд хамрагдав.  
3. 2019 оны 1-р сараас 10-р сар хүртэл ГХБХБГ-ын мэргэжилтнүүдийн шаардах хуудсаар авсан 

бичгийн хэрэгслийн судалгааг хийв.  
Нярав:  

1. 20 ширхэг Нэгж талбарын хувийн хэргийн хавтас нугалж, мэргэжилтнүүдэд олгоход бэлтгэв.  
2. Шинээр ирсэн бараа, материалыг хүлээн авч, агуулах доторх шинээр ирсэн бараа материал, үнэт 

цааснуудыг цэгцлэв. 
3. Газрын удирдлагын хэлтсийн мэргэжилтнүүдэд 90 ширхэг кадастрын цаас, 12 ширхэг НТХХ, 4 

ширхэг газар эзэмших гэрчилгээ /Иргэн/, 7 ширхэг газар эзэмших гэрчилгээ /ААНБ/, Хонгор сумын 
даамалд 80 ширхэг кадастрын  үнэт цаас тус тус олгов.    

4. Шаардах хуудсаар 14 төрлийн 62 ширхэг бараа материал олгов.  
Мэдээлэл технологийн чиглэлээр: 

1. 2016 оны ГХБХБГ-ын даргын “Б” тушаалуудыг сканердаж цахим архивт оруулахад бэлтгэв. 
2. 1 уншигчаас 1 ном буцааж аван, цахим каталогт бүртгэж, хураав.  

2 
Хүний нөөц, 
дотоод ажил  

Шүүх хурал: 

 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: 

 “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.  

 Сул орон тооны судалгааг гаргаж, аймгийн ТАСЗөвлөлд хүргүүлсэн. 



 Албан тушаалын тодорхойлолтыг салбар зөвлөлөөс батласан, агентлагын даргын тушаалын хамт 
аймгийн ТАСЗөвлөлд хүргүүлсэн.  

 

Тайлан нэгтгэсэн: 

Хуулийн асуудал хариуцсан мэргэжилтэн                            Б.Золбаясах 

Хянасан: 

                                           ГУХ-ийн дарга                            Г.Нямдорж 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


