
 
ДАРХАН-УУЛ АЙМГИЙН ГАЗРЫН ХАРИЛЦАА, БАРИЛГА, ХОТ БАЙГУУЛАЛТЫН ГАЗРЫН 7 ХОНОГИЙН ТАЙЛАН 
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2019.12.13                                                                                                                                                                                    Дархан хот                                                                                                                                                                                                    

№ Ажлын чиглэл Гүйцэтгэлийн үр дүн 

Барилга хот байгуулалтын хэлтэс 

1 
Барилгын 

чиглэл 

 Дархан-Уул аймаг, Дархан сум, 13-р багт “Дашваанжил” ХХК-ний АЦСтанцын зориулалттай барилга 
байгууламжид барилга ашиглалтад оруулах комиссыг зохион байгуулж ажилласан. 

 Барилгын хөгжлийн төвд Ашиглалтад орсон барилга байгууламжийн судалгааг БМ-19 маягтын дагуу 
хүргүүлсэн.  

 Барилгын хөгжлийн төв ашиглалтад орсон нийтийн орсон сууцны борлуулалтын мэдээг хүргүүлсэн. 

2 

Барилгын 

материал 

үйлдвэрлэлийн 

чиглэлээр 

 Ашиглалтанд орж буй барилгын баримт бичгийг хүлээж авлаа. Тжс петролиум ХХК, 11-р баг 12-р байр 
9 давхар байрны 2 цахилгаан шат 

3 

Зураг төсөл 

магадлалын 

чиглэлээр 

 Хот байгуулалт кадастрын мэдээлийн санд 40 барилга байгууламжийн мэдээлэл оруулав 
 Архитектур төлөвлөлтийн даалгавар 2-г боловсруулж батлуулав 
 Байршилын зураг 2 ширхэг  

 

4 

Инженерийн дэд 
бүтцийн асуудал 

хариуцсан 
мэргэжилтэн  

 Засгийн газрын үйл ажиллагааны хэрэгжилтийн тайлан, БХТ-ийн хэрэгжилтийн тайлан, Тогтоол 
шийдвэрийн хэрэгжилт, Ус үндэсний хөтөлбөрийн хэрэгжилтүүдийг гаргаж ХОХБТХ болон БХТ-д хүргүүлсэн.  

 6 барилгад захиалагчийн техник хяналт хийж хөрөнгө оруулалтын хуралд танилцуулсан.  
 Тахько ХХК-ны газар эзэмшилтэй холбоотойгоор инженерийн хангагч байгууллагуудтай уулзсан.  

Газрын удирдлагын хэлтэс 

 

1 

 

Инженер, 

хайгуул 

Мониторинги 

Газар зохион байгуулалтын чиглэлээр: 
 УБХ руу Э дугаар авахаар 4 иргэн, хуулийн этгээдийн холбогдох мэдээллийг илгээж, Э дугаар ирсэн 1 

иргэн, хуулийн этгээдийн газар эзэмших гэрээг байгуулан гэрчилгээг олгосон. 
 Энэ 7 хоногт төрийн аудитын 2016.06.05-ны өдрийн 43/16, 42/15 албан шаардлагын дагуу 2 иргэн, 

хуулийн этгээдэд сонсох ажиллагааг хийсэн. 

2 

Газрын 

төлбөрийн 

мэдээ 

  2019.12.12-ний өдрийн байдлаар 828.4 сая төгрөгийн газрын төлбөр орлого төвлөрүүлж, гүйцэтгэл  
111.1 хувьтай явж байна.  
 2019.06.05 №40/13 тоот Аудитын албан шаардлагын дагуу нийт 850 иргэн, хуулийн этгээдийн 259.1 

сая төгрөгийн газрын төлбөрийн өр барагдуулах ажлын хүрээнд нийт 319 иргэн, хуулийн этгээдийн 110,5 сая 
төгрөгийг бүрэн барагдуулж, гүйцэтгэлийн хувь 42.7 хувьтай явж байна. 
 Сонголон хайрхан ХХК-ий нэхэмжлэлтэй захиргааны хэрэгт Нийслэлийн Захиргааны хэргийн Давж 

заалдах шатны шүүх хуралд 2019.12.11-ний өдөр оролцож, гуравдагч этгээдийн гомдлоор нотлох баримт 
хасуулах тухай хүсэлтийг хэрэгсэхгүй болгож шийдвэрлэлээ. 

3 
Геодези зураг 

зүй 

 Дархан сумын 3 иргэн, 5 аж ахуйн нэгжид  кадастарын зураг гаргаж үйлчилсэн.  
 Шинэчилсэн хаягийн зургийн дагуу 4 иргэн, 6 аж ахуйн нэгжид  хаяг дугаар  олгосон.  
 Геодези, зураг зүй, кадастрын зураглалын ажил үйлчилгээ эрхлэх тусгай зөвшөөрөлтэй “Гео Глоб Мэп 

” ХХК-ийн хийж гүйцэтгэсэн доорхи ажлыг шалгаж хүлээн авсан. Үүнд: 



 Дархан-Уул аймаг Дархан сум 13 дугаар багт байрлах  “ Ди Пи Эйч Си” ХХК-ны хатаах, материал холих 
, хорголжин болгох, шигшүүрийн, шатаах зуухны, нүүрс нунтаглах, сэнсний, усны насосны, цахилгаан 
тоос зайлуулах барилгуудын улаан шугам 

 Дархан сум13 дугаар баг “СЭЭТ” ХХК-ны үйлдвэрийн барилга байгууламжийн гүйцэтгэлийн зураг 
 “Газар зүйн нэрийн салбар зөвлөл”-ийн дүрэм батлагдсаны  дагуу Сумын газар зүйн нэрийн салбар 

зөвлөлийг 9-өөс доошгүй хүний бүрэлдэхүүнтэй байгуулан ажиллах тухай албан бичгийг Дархан, 
Хонгор, Орхон, Шарын гол сумдад 905 тоотоор хүргүүлсэн.  

4 

Газар зохион 

байгуулалтын 

төлөвлөлт, 

өмчлөлийн 

чиглэл 

 Аймгийн Цагдаагийн газар, Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх газар болон Прокурорын газарт  шалгагдаж 
байгаа иргэн, хуутгээдийн  нийт 18 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 4 иргэнд гаргаж өгсөн.  

 Газар эзэмшүүлэх эрхийн гэрчилгээний дуудлага худалдааг танхимаар зохион байгуулах захирамжийн 
төслийг боловсруулж,  аймгийн Засаг даргын 2019 оны 01-А/355 дугаар захирамжийн дагуу дуудлага 
худалаа зохион байгуулах, зарлан мэдээлэх ажлыг хийж гүйцэтгэсэн 

 Дархан сумын 2019 оны 11-р сарын 25 -ны А/253 дугаар захирамжаар Ажлын хэсэг байгуулагдаж  
газар эзэмших төсөл сонго шалгаруулалтын дүгнэх хурал нь ар гэрийн шалтгаан, албан томилолтоор 
явсан учир  хулын ирц бүрдээгүй тул  хугацаагүй хойшлогдсон. 

Захиргаа аж ахуйн чиглэл 

 

1 

 

Хүний нөөц, 

дотоод асуудал 

Дотоод ажил: 
 Хяналт-шинжилгээ, үнэлгээ, дотоод аудитын хэлтсээс Асуулга-судалгааны маягтын дагуу  ГХБХБГ-ын 

17 албан хаагчдаар бөглүүлж хүргүүллээ. 
 “Иргэн төвтэй төрийн үйлчилгээ”-ний талаарх 2019 оны хэрэгжилтийн тайлан ХОХБТХэлтэст 

хүргүүллээ. 
 2019 оны аймгийн ИТХ-ын тогтоол, аймгийн Засаг даргын захирамжийн хэрэгжилтийн тайланг 

хүргүүллээ. 
Шүүх хурал: 

 Г.Бямбажавын нэхэмжлэлтэй захиргааны хэрэг нь хяналтын журмаар  Улсын Дээд Шүүх хуралдаан 
2019 оны 12 дугаар сарын 09-ны өдөр болж, Нэхэмжлэгч талын гомдлыг хэрэгсэхгүй болгож, Давж 
заалдах шатны шүүхийн шийдвэрийг хэвээр үлдээсэн. 

 

Тайлан боловсруулсан: 

Захиргаа, хуулийн асуудал хариуцсан мэргэжилтэн                              Б.Золбаясах 

Хянасан: 

                        Газрын удирдлагын хэлтсийн дарга                            Г.Нямдорж 

 


