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

 /2019.11.18-2019.11.22/ 

2019.11.22                                                                                                                                                                                    Дархан хот                                                                                                                                                                                                    

№ Ажлын чиглэл Гүйцэтгэлийн үр дүн 

Барилга хот байгуулалтын хэлтэс 

1 
Барилгын 

чиглэл 

 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.  

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. 

Газрын удирдлагын хэлтэс 

 

1 

 

Инженер, 

хайгуул 

Мониторинги 

 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 

  

 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-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. 

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: 

 Төрийн аудитиын газарт Аудитын шалгалтаар зөрчил илэрсэн Иргэн, ААНБ-даас ирүүлсэн тайлбар болон 

хурлын тэмдэглэлийг хүргүүллээ.  

 ЗДТГ-ын хууль зүйн хэлтэст 2019 онд аймгийн Засаг даргатай холбогдуулж захиргааны хэргийн шүүхээр 

шийдвэрлэгдсэн болон шүүхийн шатанд явж байгаа иргэн, ААНБ-ын нэхэмжлэлийн судалгааг хүргүүлсэн.  

 

Тайлан боловсруулсан: 

Хуулийн асуудал хариуцсан мэргэжилтэн                              Б.Золбаясах 

Хянасан: 

                                                ГУХ-ийн дарга                            Г.Нямдорж 

 


