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№ Ажлын чиглэл Гүйцэтгэсэн ажил 

Барилга хот байгуулалтын хэлтэс 

 
1 

Барилгын асуудал 
хариуцсан 
мэргэжилтэн  

 “ДАРХАН-ХОТ БАЙГУУЛАЛТ БАРИЛГА ЗАХИАЛАГЧИЙН ГАЗАР” ОНӨААТҮГАЗАР ирүүлсэн 
Хонгор сумд байрлалтай “Ахмадын байрны өргөтгөлийн ажил”, Орхон сумд байрлалтай “Эрүүл 
мэндийн төвийн өргөлтгөлийн ажил”, малчин багт байрлалтай багийн хөгжлийн төв, халуун усны 
барилга байгууламжуудыг ашиглалтад хүсэлтийн холбогдох барилгын техникийн бичиг 
баримтыг хянаж үзэн дутуу бичиг баримтыг жагсаалтыг гарган албан бичгээр хариу өгсөн.  

 Дархан сум, 9-р багт байршилтай “Минж проперти” ХХК-ний барьж ашиглалтад оруулсан 13-р 
байрны 15, 18-р тоот оршин суугчдаас ирүүлсэн өргөдөлийн дагуу холбогдох арга хэмжээг авах 
тухай хугацаатай албан бичгийг хүргүүлсэн.  

 Дархан сум, 10-р багт байршилтай иргэн Д.Баярсайханы барьж ашиглалтад оруулсан 11-р 
байрны 13-р тоот оршин суугчаас ирүүлсэн өргөдөлийн дагуу холбогдох арга хэмжээг авах 
тухай хугацаатай албан бичгийг хүргүүлсэн.  

 “Бурхан халдун грүпп” ХХК-ний Дархан сум, 12-р багт байрлалтай  оффисын барилгын ажил 
эхлүүлэх зөвшөөрөл хүссэний дагуу холбогдох бичиг баримтыг хянаж үзэн Барилгын тухай 
хуулийн 30 дугаар зүйлийн 30.4 дэх заалт “Энэ хуулийн 30.2-т заасны дагуу хүсэлт гаргаагүй, 
барилгын ажлын зөвшөөрлийн хугацаа дууссан бол энэ хуулийн 27.2, 28.2-т заасны дагуу 
барилгын ажлын зөвшөөрлийг шинээр авна” гэж заасны дагуу барилгын ажил эхлүүлэх 
зөвшөөрлийн бичиг баримтаа дахин шинээр бүрдүүлэн хүсэлтээ ирүүлэх тухай албан бичгийг 
хүргүүлсэн.  

 Засгийн газрын 317-р тогтоолын дагуу Хөдөлмөр нийгмийн хамгааллын яамны захиалгаар 
баригдсан “Дархан өргөө политехникийн коллеж”-ийн өргөтгөлийн барилгыг ашиглалтад 
оруулах ажлыг зохион байгуулж ажиллан.   

2 Барилгын 
лобараторийн 
шинжээч  

 Байршилын зураг 2 
 Дахин төлөвлөлтийн хүрээнд хийгдэх 5, 7, 8-р багийн гэр хорооллыг дахин зохион байгуулах 

ажлын даалгавар 
 Дахин төлөвлөлтийн хүрээнд хийгдэх 4, 5, 6-р багийн ашиглалтын шаардлага хангахгүй 

барилгыг дахин зохион байгуулах ажлын даалгавар 
 Архитетур төлөвлөлтийн даалгавар 1 

3 Барилга, 
Инженерийн дэд 
бүтцийн чиглэл 

 2020 оны жижүүрийн хөтлөлтийн тайланг бэлгэх мэдээллийг оруулах ажил хийгдэж байна.  
 Улаанбаатар Дархан чиглэлийн авто замын 2020 онд хийгдсэн угсралтын ажилд орхигдсон 4 

байршилд орц гарц гаргаагүй тул аймгийн ХОХБТХ-т зураглал гаргаж өгсөн.  
 150 мянган айлын орон сууц хөтөлбөрийн 2020 оны хэрэгжилтийг гаргаж ХОХБТХ-т хүргүүлсэн.  

4 Барилгын 
материал 
үйлдвэрлэлийн 
чиглэл 

 2021.02.11-нд Дархан-Уул аймгийн Захирагчийн ажлын албаны 2021,02,09-ны №03/27 тоотын 
дагуу байгууллагын ойр орчмын 2062м2  талбай бүхий газрын цас цэвэрлэгээг нийт албан 
хаагчдыг хамруулж  цэвэрлэгээг хийлээ. Иргэд нийтийн халтиргаа гулгаанаас хамгаалж 
ажиллаа. Тайланг Дархан-Уул аймгийн Захирагчийн ажлын албанд хүргүүллээ. 



Газрын удирдлагын хэлтэс 

1 

Кадастрын чиглэл  Дархан суманд гэр бүлийн хэрэгцээний өмчлөх 3 иргэн, хуваасан 3 иргэн, худалдсан, 
бэлэглэсэн 3 иргэн, Дархан суманд эзэмших, ашиглах эрхийн гэрээ байгуулсан 1 иргэн, хуулийн 
этгээдэд кадастрын зураг үйлдсэн.  

 Улсын бүртгэлийн хэлтэст дугаар олгуулахаар 1 хуулийн этгээдийн өргөдөл илгээсэн. 
 Дархан хотын хилийн цэсийн шинэчилсэн зургийг аймгийн Засаг дарга хүргүүлсэн. 
 Газрын эрх зүйн харилцааны асуудлаар шийдвэрлэгдэх комиссын хурлаас шийдвэрлэсэн 8 

төрлийн захирамжийг нэгтгэн аймгийн Засаг даргад хүргүүлсэн 

2 

Газар зохион 
байгуулалтын 
чиглэл 

 Аймгийн Цагдаагийн газар, Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх газар болон Прокурорын газарт  шалгагдаж 
байгаа иргэн, хуутгээдийн  нийт 9 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 3 иргэнд гаргаж өгсөн. 

 2021 оны тухайн жилийн газар зохион байгуулалтын төлөвлөгөөг www.egazar.gov.mn цахим 
хуудаснаас хэрхэн гарах боломжтойг TV -12, RJB тлевези , DBS тлевезээр мэдээлэл өгсөн.  

 2021 оны Эцэг эхийн зөвлөлийн төлөвлөгөөний дагуу албан хаагчдын хүүхдийн судалгааг авч 
ажилласан. 

 Газар зохион байгуулалтын цахим системд ирсэн 3 саналын хариуг иргэнд хариуг өгсөн 

 

Газрын төлбөр, 
татварын тайлан 

Газар зохион байгуулалт, геодези, зураг зүйн газраас жил бүр уламжлал болгон шалгаруулдаг 
Газрын харилцааны 2020 оны “Шилдэг ажил”-аар Газрын төлбөр, татварын систем шалгарлаа.  

2020 оны газрын төлбөрийн тайланг ГТМ-02, ГТ-8 маягтаар нэгтгэн гаргаж дуусаж ГЗБГЗЗГ-т 
цахимаар хүргүүлсэн. Сум тус бүрээр газрын төлбөрийн тайлангийн үр дүн, болон 2021 оны ногдол, 
нэхэмжлэлийг үүсгэсэн байдал: 
- Шарын гол сумын хувьд 2020 онд 85.0 сая төгрөгийг төвлөрүүлэх төлөвлөгөөтэй ажиллаж, 98.6 

сая төгрөгийн нэхэмжлэл үүсгэж, 99.8 сая төгрөгийг төвлөрүүлж, гүйцэтгэл 117.4 хувьтай биелэсэн. 
Өмнөх оны дутуугаас 3.2 сая төгрөгийг барагдуулахаас 21340 төгрөгийг судалгааны дагуу 
барагдуулсан ба 7.5 сая төгрөгийг нөхөн авч барагдуулсан байна.  

- 2021 онд газрын төлбөрийн орлогоос 85.0 сая төгрөгийг төвлөрүүлэх төлөвлөгөөтэй ажиллана. 
2021.02.04-ний өдөр 256 хүчинтэй гэрээний 256 гэрээнд ногдлыг 100 хувь үүсгэсэн бөгөөд 221 гэрээнд 
4.5 сая төгрөгийн нэхэмжлэлийг амжилттай үүсгэсэн. Үүнд: Шарын голын уурхайн газрын төлбөрийн 
ногдол ороогүй байгаа тул 1-р улиралдаа багтаан үүсгэнэ. 
- Орхон сумын хувьд 2020 онд 23.5 сая төгрөгийг төвлөрүүлэх төлөвлөгөөтэй ажиллаж, 22.8 сая 

төгрөгийн нэхэмжлэл үүсгэж, 20.1 сая төгрөгийг төвлөрүүлж, гүйцэтгэл 85.6 хувьтай биелэсэн. Өмнөх 
оны дутуугаас 1.6 сая төгрөгийг барагдуулахаас 1.4 сая төгрөгийг судалгааны дагуу барагдуулсан ба 
1.5 сая төгрөгийг нөхөн авч барагдуулсан байна.  
 2021 онд газрын төлбөрийн орлогоос 33.5 сая төгрөгийг төвлөрүүлэх төлөвлөгөөтэй ажиллана. 

2021.02.02-ний өдөр 591 хүчинтэй гэрээний 469 гэрээнд ногдлыг 79.4 хувьтай үүсгэсэн бөгөөд 469 
гэрээнд 18.9 сая төгрөгийн нэхэмжлэлийг амжилттай үүсгэсэн.  

- Хонгор сумын хувьд 2020 онд 267.6 сая төгрөгийг төвлөрүүлэх төлөвлөгөөтэй ажиллаж, 268.4 сая 
төгрөгийн нэхэмжлэл үүсгэж, 239.0 сая төгрөгийг төвлөрүүлж, гүйцэтгэл 89.3 хувьтай биелэсэн. 

http://www.egazar.gov.mn/


Өмнөх оны дутуугаас 180.7 сая төгрөгийг барагдуулахаас 71.1 сая төгрөгийг судалгааны дагуу 
барагдуулсан ба 3.7 сая төгрөгийг нөхөн авч барагдуулсан байна.  
 2021 онд газрын төлбөрийн орлогоос 361.0 сая төгрөгийг төвлөрүүлэх төлөвлөгөөтэй ажиллана. 

2021.02.04-ний өдөр 1681 хүчинтэй гэрээнд ногдол  үүсгэсэн бөгөөд 1347 гэрээнд 67.2 сая төгрөгийн 
нэхэмжлэлийг үүсгэсэн. Үүнд уурхайн төлбөрүүд ороогүй болно. 
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Геодези, зураг зүйн 
чиглэл. Дархан-Уул аймгийн Дархан, Орхон, Хонгор, Шарын гол сумдын нутгийн удирдлагын ордон 

дээрхи солбицол, Салхит өртөө, Бүрэн толгойн багийн төв дээрхи солбицолыг, 2014 оны 01 
сарын 28-ны Дархан сумын ИТХ-ын тэргүүлэгчдийн хурлын №18 дугаар тогтоолоор багуудын 
хилийн цэсийг батлахдаа Малчин багийн нутаг дэвсгэрийг 2 хэсэг болгон баталсан мэдээллийг 
ГЗЗ хэлтэстийн мэргэжилтэн Ундармаад “Able”-ээр хүргүүлсэн.   

        Дархан сумын ИТХ-ын тэргүүлэгчдийн хурлаар Дархан сумын 14 дүгээр баг Олимпийн 1 
дүгээр гудамж  “Минж проперти” ХХК, “Бурхантын ирээдүй” ХХК, Нүүдэлчдийн 13 дугаар гудамж 
иргэн Д.Мөнхнасан, Б.Түшиг,Ч.Энхжаргал,  М.Отгонжаргал, Э.Анар, Н.Нямцэрэн нарын 
эзэмшлийн газрын  хаяг, дугаарыг оруулж тогтоол гаргуулсан.  

 Хаягийн мэдээллийн сангийн гудамж, нэгж талбар, үл хөдлөх хөрөнгийн мэдээлэл 
засварлалтын ажлын явцын тайланг chinzolboo.e@gazar.gov.mn цахим хаягаар ГҮБГЗЗГ-ын 
задастрын хэлтэсийн мэргэжилтэн Чинзолбоод хүргүүллээ.   

      Геодези, зураг зүй, кадастрын зураглалын ажил үйлчилгээ эрхлэх тусгай зөвшөөрөлтэй  “Гео 
од”, “Ёлт сүрвэй” ХХК-ний хийж гүйцэтгэсэн доорхи ажлыг шалгаж хүлээн авсан. Үүнд: 

 Дархан сум. 4 дүгээр баг 22-р хороолол 11,13,34-р байрнуудын дундах авто замын 
шинэчлэлийн гүйцэтгэл 

 Дархан сум 13-р баг “Дархан өргөө политехникийн коллежийн өргөтгөл”-ийн гүйцэтгэл 
     Хаягийн зургийн дагуу 1 иргэн, 1 аж ахуйн нэгжийн  эзэмшлийн газар, үл хөдлөх эд хөрөнгөд  

хаяг дугаар олгосон. 
  

Захиргаа, дотоод ажил 

  
  
1 

Хүний нөөц, хууль 
эрх зүй 

Газрын асуудлаар гаргасан гомдол: 
 “Даймонд гүүдс” ХХК нь 2016 онд аймгийн Засаг даргын А/272 захирамжаар 55987 метр 

квадрат газрыг үйлдвэрлэлийн зориулалттай 15 жилийн хугацаагаар эзэмшүүлснийг 2016 оны 
аймгийн Засаг даргын А/440 захирамжаар хүчингүй болгосныг үндэслэлгүй гэж үзсэн байна, 
энэхүү гомдлыг хянан шийдвэрлэхээр судлаж байна. 

 Сос хүүхдийн хотхоны нэхэмжлэлтэй шүүх хуралдааны 2021 оны 01 дүгээр сарын 20 өдрийн 
Дугаар 04 шүүгчийн захирамжаар нэхэмжлэлийн шаардлагыг хангуулхаар шийдвэрлэсэн. 
/Аймгийн Засаг даргын 2016 оны А/179 захирамжыг хүчингүй болгосон/ Анхан шатны  Шүүхийн 
шийдвэрт гомдол гаргахаар судлаж байна.  
Ажил үүрэг:  

 Байгууллагын 2021 оны сургалт, зөвлөгөөнийн төлөвлөгөө, 2021 оны албан хаагчдын нийгмийн 
баталгааг хангах хөтөлбөрийн хүрээнд хэрэгжүүлэх үйл ажиллагааны төлөвлөгөөг батлуулсан. 

 Байгууллагын албан хаагчид нь 02 дугаар сарын 11-14 ийг хүртэлх хугацаанд “Сар шинэ”-ийн 
өдрүүдэд ажиллах хариуцлагатай жижүүрийн хуваарийг батлуулсан. 
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Мэдээллийн 
технологи, нярав 

Мэдээлэл: 
1. 70376471 нээлттэй утсаар 6 иргэний асуултанд хариулт өгөв.   
2. Дархан-Уул аймгийн Газрын харилцаа, барилга хот байгуулалтын газрын Facebook хуудсанд 

иргэнээс асуусан 3 асуултанд хариулсан.  
3. Байгууллагын гадна талбайн цас цэвэрлэхэд оролцов.  

Мэдээлэл технологийн чиглэлээр: 
1. Байгууллагын цахим хуудсанд 2020 оны жилийн эцсийн тайлан, 2021 оны 1-р сарын 7 хоногийн 

тайлан, сарын тайлангуудыг оруулав.  
Нярав: 

1. 20 ширхэг Нэгж талбарын хувийн хэргийн хавтас нугалж, мэргэжилтнүүдэд олгоход бэлтгэв.  
2. Газрын удирдлагын хэлтсийн мэргэжилтнүүдэд дараах үнэт цаас тус тус олгов.    

Сумд Кадастр Газар 
эзэмших 
/Иргэн/ 

Газар 
эзэмших 
/ААНБ/ 

Газар 
эзэмших 

/ТБ/ 

Газар 
ашиглах 
/ААНБ/ 

НТХХ 

Дархан 68 20 3 2 0 23 

Хонгор 120 60 0 0 0 0 

3. Шаардах хуудсаар 4 төрлийн 11 ширхэг бараа материал олгов.  
4. 2020 оны 10-12-р сарын НТХХ-ы зарцуулалтын тайланг нэгтгэж, үдэж, хавтаслан, хуудсуудыг 

дугаарлаж архивт хүлээлгэн өгөв. 
5. Үнэт цаасны бүртгэлийн файлд засвар өөрчлөлт хийж нэг төрлийн стандартад оруулав.  
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Бусад арга хэмжээ 
 

Онцгой байдлын мэдээлэл: 
 Аймгийн шуурхай штаб, агентлагийн хариуцлагатай жижүүрт  мэдээллийг 7 хоног бүр тогтмол 

хүргүүлж ажиллаа.  
 Байгууллагын хариуцлагатай жижүүрийн бүртгэлийн дэвтэрт 2020 оны 02 дугаар сарын 15-наас 

19-нийг хүртэлх хугацаанд 153 иргэнд төрийн үйлчилгээ үзүүллээ, ариутгал халдваргүйжүүлж, 
1,5-2 метр зай хооронд барьж, бөөгнөрөл үүсгэхгүй, халуун, болон бүртгэлийг хариуцлагатай 
жижүүрт томилогдсон албан хаагч нар өдөр бүр хяналтыг хэрэгжүүлж байна. 

              Сургалт:  
 Удирдлагын академийн онлайн хичээлийн хуваарийн дагуу Алсын хараа 2050 сэдвийн хүрээнд 

багш Дэд профессор Б.Хэрлэн, Доктор Ж.Жаргал нар заавар, зөвлөмжөөр хэлэлцүүлэг, асуулт 
хариултаар хичээлийг зохион байгууллаа. Захиргаа, хуулийн асуудал хариуцсан мэргэжилтэн 
Б.Золбаясах, Инженерийн дэд бүтэц хариуцсан мэргэжилтэн Б.Төмөр шалгалт өгч тэнцсэн. 

 
Тайлан боловсруулсан:  Захиргаа, хуулийн асуудал хариуцсан мэргэжилтэн                         Б.Золбаясах 

                                                 Хянасан:  Газрын удирдлагын хэлтсийн дарга                                                   Г.Нямдорж 

 


