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

 /2019.11.11-2019.11.15/ 

2019.11.15                                                                                                                                                                                    Дархан хот                                                                                                                                                                                                    

№ Ажлын чиглэл Гүйцэтгэлийн үр дүн 

Барилга хот байгуулалтын хэлтэс 

1 
Барилгын 

чиглэл 

 БСШУСЯам, ЭМЯамнаас орон нутагт эрх шилжсэн 2 барилга байгууламжид ашиглалтад оруулах комиссыг 

зохион байгуулж ажиллалаа. Үүнд:  

 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 

 Мөн 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.  

2 

Барилгын 

материал 

үйлдвэрлэлийн 

чиглэлээр 

 2019.11.11-нд Бурхантын есүс сүмийн ашиглалтанд орсон барилгын баримт бичгийг цахимжуулж ажиллалаа.  

 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. 

3 

Зураг төсөл 

магадлалын 

чиглэлээр 

 Хот байгуулалтын кадастрын мэдээллийн санд нэмэгдэх мэдээллүүдийг бэлтгэж ажиллалаа. 

 2 иргэн, аж ахуй нэгжийн хүсэлтээр байршлын зөвшилцөлийн зургийг бэлтгэж өгөв. 

 Дархан-Уул аймгийн Дархан сум дахь дахин төлөвлөлт, ерөнхий төлөвлөгөөний үйл ажиллагааны явцийг 

тайлагнахаар бэлтгэл ажлыг гүйцэтгэж байна. 

Газрын удирдлагын хэлтэс 

 

1 

 

Инженер, 

хайгуул 

Мониторинги 

 Монгол Улсын Засгийн газар, Оросын холбооны Улсын Засгийн газрын хооронд ноот бичиг солилцох замаар 

байгуулсан хэлэлцээрийн хавсралтын дагуу газар ашиглах эрхийн гэрчилгээг олгох захиармжийн төслийг бэлдсэн. Мөн 

Оросын Холбооны Улсын “Хилийн чанадад байгаа төрийн өмч хөрөнгийг удирдах нэгдсэн газар”-т  ОХУ-ын 

ХЧБТӨХУНГазрын бүртгэлтэй байгаа газруудын жагсаалтыг газрын байршил, талбайн хэмжээ, эргэлтийн цэгийн 

координат, газар ашиглалтын зориулалтаар гаргаж баталгаажуулан хүргүүлсэн.  

 Энэ 7 хоногт төрийн аудитын 2016.06.05-ны өдрийн 43/16, 42/15, 41/14 албан шаардлагын дагуу 12 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.   

Хянан баталгаа: 

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



ирүүлсэн. 

2 

Газрын 

төлбөрийн 

мэдээ 

 2019.11.15-ний өдрийн байдлаар 693.5 сая төгрөгийн газрын төлбөр орлого төвлөрүүлж, гүйцэтгэл  93.0 хувьтай 

явж байна. 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 байна.  

3 

Газрын 

кадастрын 

чиглэлээр 

 Дархан суманд гэр бүлийн хэрэгцээний өмчлөх 27 иргэн, худалдсан, бэлэглэсэн 14, хамтран өмчлөгч хасуулсан 

2,  эзэмших гэрээ байгуулсан 15 иргэн, хуулийн этгээдийн кадастрын зургийг тус тус гаргаж өгсөн.  

 Дархан-Уул аймгийн Дархан сумын нутаг дэвсгэрт кадастрын мэдээллийн санд бүртгэгдээгүй байсан гаражийн 

зориулалттай 324 газрыг ажлын нэгж талбар болгосон . 

 Газрын төлбөрийн үлдэгдэлтэй иргэн, хуулийн этгээдийн газрын судалгааг кадастрын мэдээллийн санд хянаж 

дуусгасан. 

4 

Газар зохион 

байгуулалтын 

төлөвлөлт, 

өмчлөлийн 

чиглэл 

 Аймгийн Цагдаагийн газар, Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх газар болон Прокурорын газарт  шалгагдаж байгаа иргэн, 

хуутгээдийн  нийт 8 албан бичгийн лавлагааг мэдээллийн сан болон газар өмчлөх захирамжаас шүүж хариуг хүргүүлсэн. 

 Дархан сумын нутаг дэвсгэрт гэр бүлийн хэрэгцээний зориулалтаар газар өмчилж аваагүй тухай лавлагааг нийт 

12 иргэнд гаргаж өгсөн.  

 УБХ-д нийт 26 иргэн, хуулийн этгээдийн Э-дугаар илгээж, 15 иргэн, ААН байгууллагын газар эзэмших эрхийн 

гэрчилгээ, гэрээ байгуулаж ажилласан байна. 

 Газар эзэмшүүлэх эрхийн гэрчилгээний дуудлага худалдааг цахимаар зохион байгуулах ажлын зарлан мэдээлэх 

ажлыг хийж гүйцэтгэлээ. 

 Газрын эрх зүйн харилцааг хянан шийдвэрлэх хурлаар нийт 57 хугацаа сунгах 10, эрх шилжүүлэх 6, талбай 

хэмжээ өөрчлөх 7, газрын зориулалт өөрчлөх 1, газар эзэмшүүлэх 35, өмчлөх, газар эзэмшүүлэх хугацаа сунгуулах, эрх 

шилүүлэх хүсэлт өгсөн иргэн хуулийн этгээдийн гарсан захирамж гарсанг мэдэгдсэн. 

 Дархан-Уул аймгийн хэмжээнд газар өмчлөгч иргэдийн судалгааг ГЗБГЗЗГ-т  2019 оны 3 дугаар улиралын 

тайланг хүргүүлсэн. Аудитын албан шаардлагад орсон 30 иргэн хуулийн этгээдүүдэд  мэдэгдэх хуудас болон, утасаар 

мэдэгэдэж  эзэмшиж буй газрынхаа тайланг манай байгууллагад 5 иргэн хуулийн этгээд ирүүлсэн байна. 

Захиргаа аж ахуйн чиглэл 

 

1 

 

Мэдээлэл 

технологи, 

Нярав 

Мэдээлэл: 

1. 70376471 нээлттэй утсаар 3 иргэний асуултанд хариулт өгөв. 

2. Дохионы хэлний сургалтанд Мэдээлэл тенологийн асуудал хариуцсан мэргэжилтнийг хамруулав.   

Нярав:  

1. Газрын удирдлагын хэлтсийн мэргэжилтнүүдэд 182 ширхэг кадастрын цаас, 18 ширхэг НТХХ, 13 ширхэг газар 

эзэмших гэрчилгээ /Иргэн/, 9 ширхэг газар эзэмших гэрчилгээ /ААНБ/, Хонгор сумын даамалд 80 ширхэг 



кадастрын цаас,  60 ширхэг газар эзэмших гэрчилгээ /Иргэн/ тус тус олгов.    

2. Шаардах хуудсаар 10 төрлийн 13 ширхэг бараа материал олгов. 

3. 20 ширхэг нэгж талбарын хувийн хэргийн хавтас бэлтгэж, олголоо.  

Мэдээлэл технологийн чиглэлээр: 

1. Байгууллагын цахим хуудасны Ил тод байдал Үйл ажиллагааны стратеги, Үйл ажиллагааны төлөвлөгөө, Хүний 

нөөц, Бүтээгдэхүүн цэсний Хот байгуулалтын кадастр хэсгийн мэдээллийг нөхөн оруулав.  

2. Байгууллагын цахим хуудасны Бүтээгдэхүүн цэсний Барилга, хот байгуулалт хэсгийн мэдээллийг шинэчлэн 

засварлав.  

2 
Хүний нөөц, 

дотоод асуудал 

Дотоод ажил: 

 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 

боловсрууллаа. 

 Сонсгох ажиллагааны мэдэгдэлийг загварыг боловсруулан Аудитын шалгалтаар зөрчил илэрсэн Иргэн, ААНБ-д 

албан бичгээр  мэдэгдэл хүргүүлж ажиллаж байна. 

 

Тайлан боловсруулсан: 

Хуулийн асуудал хариуцсан мэргэжилтэн                              Б.Золбаясах 

Хянасан: 

                                                ГУХ-ийн дарга                            Г.Нямдорж 

 


