
 
 
 

ГАЗРЫН ХАРИЛЦАА, БАРИЛГА, ХОТ БАЙГУУЛАЛТЫН ГАЗРЫН 7 ХОНОГИЙН МЭДЭЭ 

/2021.06.14-2021.06.18/ 

2021.06.18                                                                                                                                                                                                  Дархан                                                                                                                                                                                                  

№ Ажлын чиглэл Гүйцэтгэсэн ажил 

Барилга хот байгуулалтын хэлтэс 

1 Барилгын хяналт 
шалгалтын 
чиглэл 

 Хойд Сэлэнгийн постон дээр ажилласан. Байгууллага дээр 30%-аар ажиллаж байна. 

2 Инженер дэд 
бүтцийн чиглэл 

 Хойд Сэлэнгийн постон дээр ажилласан. Байгууллага дээр 30%-аар ажиллаж байна. 

3 Хот 
байгуулалтын 
кадастр, зураг 
төслийн чиглэл 

 Хойд Сэлэнгийн постон дээр ажилласан. Байгууллага дээр 30%-аар ажиллаж байна. 

4 Барилгын 
материал 
үйлдвэрлэлийн 
чиглэл 

2021.06.17  Тулгат шийр ХХК-ний хүсэлтийн дагуу Хонгор сумын нутаг дэвсгэрт байрлах үйлдвэр дээр очин 
технологийн заавар, тоног төхөөрөмжийг үзэж, асуумжийн дагуу баримт бичгийг шалган заавар зөвөлгөө өгч ажиллаа. 
Барилга архитектур корпораци итгэмжлэгдсэн лабораторийн 2021.05.28-ны КБХЭ 24/21,  2021.06.02-ны КБХЭ 25/21 тоот 
шинжилгээний бичгийг үндэслэн Тусгай зөвшөөрлийг сунгуулах  боломжтой гэж үзэн Тодорхойлолтыг БМҮХолбоонд 
2021.06.17-ны 370 тоотоор хүргүүллээ. 
2021.06.17  Идэрхайрхан ХХК-ний хүсэлтийн дагуу Хонгор сумын нутаг дэвсгэрт байрлах үйлдвэр дээр очин 
технологийн заавар, тоног төхөөрөмжийг үзэж, асуумжийн дагуу баримт бичгийг шалган заавар зөвөлгөө өгч ажиллаа. 
Барилга архитектур корпораци итгэмжлэгдсэн лабораторийн 2021.06.07-ны 285/21 БДЛ,  2021.06.07-ны 286/21 БДЛ тоот 
шинжилгээний бичгийг үндэслэн Тусгай зөвшөөрлийг сунгуулах  боломжтой гэж үзэн Тодорхойлолтыг БМҮХолбоонд 
2021.06.17-ны 371 тоотоор хүргүүллээ. 
2021.06.17  Дэбүт ХХК-ний хүсэлтийн дагуу Тосгон, Үйлдвэрийн районы нутаг дэвсгэрт байрлах үйлдвэр дээр 
очин технологийн заавар, тоног төхөөрөмжийг үзэж, асуумжийн дагуу баримт бичгийг шалган заавар зөвөлгөө өгч 
ажиллаа. ДаТС-ийн Барилгын материал судлалын лабораторийн  2021.05.28-ны №028 тоот шинжилгээний бичгийг 
үндэслэн тусгай зөвшөөрлийг сунгуулах  боломжтой   

Газрын удирдлагын хэлтэс 

1 

Газар зохион 
байгуулалт, 
төлөвлөлт, 
өмчлөлийн 
чиглэл 

 Газрын эрх зүйн харилцааг хянан шийдвэрлэх тухай хуралд 1. Хугацаа сунгах 2, эрх шилжих 9, талбайн хэмжээнд 
өөрчлөлт орох 4, газар ашиглах 1, газар эзэмших 3, эрх сэргээх 11, гэрээ, гэрчилгээ шинэчлэх 2, 15-р баг 8-р 
хэсэгт байршил, хаяг өөрчлөгдөж байгаа 2, өмчилсөн газрын талбайн хэмжээнд өөрчлөлт орж байгаа 10 иргэний 
материалыг хуралд танилцуулав. 

 2022 оны тухайн жилийн газар зохион байгуулалтын төлөвлөгөө боловсруулах ажлын хэсгийн захирамжийн 
төслийг 2021-06-14 өдөр 357 тоот албан бичиг хүргүүлсэн. 

 Аймгийн Цагдаагийн газар, Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх газар болон Прокурорын газарт  шалгагдаж байгаа иргэн, 
хуутгээдийн  нийт 2 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 8 
иргэнд гаргаж өгсөн. 

2 
Суурь судалгаа, 
газрын 
мониторинг 

 

3 

Геодези, зураг 
зүйн чиглэл 

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-Уул аймаг Дархан сум 5-р баг “Гэр хорооллын инженерийн шугам сүлжээ, гадга дулаан цэвэр усны шугам 
сүлжээ” гүйцэтгэл 
• Орхон сум. 1-р баг “Дархан арьс ширний цогцолбор” ОНӨХХК/Бог малын ноосгүй арьс боловсруулах үйлдвэр 
/Улаан шугам/  
• Дархан-Уул аймаг Дархан сум, 11-р баг, 6-р хороолол “Б.Одгэрэлийн үйлчилгээний төвийн барилга” /Улаан 
шугам/ 
      Хаягийн зургийн дагуу 9 иргэн, 1 аж ахуйн нэгжийн  эзэмшлийн газар, үл хөдлөх эд хөрөнгөд  хаяг дугаар олгосон. 
    ГЗБГЗЗГ-аас Хотын зэрэглэлд шилжүүлэхэд Засаг захиргааны нэгжийн хилийн цэс болон Засгийн газрын 2019 оны 
325 дугаар тогтоолоор батлагдсан журмын дагуу олгогдсон гудамжны нэрийг өөрчлөх, шинэчлэх эсэхэд тодорхой 
саналыг ирүүлэхийг хүссэн чиглэл ирүүлсний дагуу доорх саналыг хүргүүлсэн.  
1. Дархан-Уул аймгийн ИТХТ болон Дархан сумын тогтоолоор ИТХ-аар батлагдсан гудамж, зам талбай, өргөн 
чөлөөний нэрийг өөрчлөх шаардлаггүй гэж үзэж байна. 
2. Хотын зэрэглэлд шилжүүлэхтэй холбоотойгоор Засаг захиргааны нэгжийн хилийн цэсийн хувьд Дархан сумын 
нутаг дэвсгэрт өөрчлөлт оруулах саналыг аймгийн Засаг даргаас тавьсан. Үүний дагуу Дархан-Уул аймгийн Хонгор, 
Орхон, Сэлэнгэ аймгийн Сайхан сумын нутаг дэсгэрээс /Хөтөл/ хавсралт зурагт зурагдсаны дагуу өөрчлөлт оруулах 
санал.      

4 

Газрын татвар, 
төлбөр, 
үнэлгээний 
чиглэл 

2021 оны гүйцэтгэлийн төлөвлөгөөний дагуу 2021.06.14-ний өдрийн байдлаар тайлангаа гаргаж, тайлангийн үр дүнг 
сумын газрын даамлуудад танилцуулж, цаашид анхаарах асуудлыг албан бичгээр хүргүүллээ. 

 2021 оны эхний хагас жилийн байдлаар 6759 хүчинтэй гэрээнд ногдол, нэхэмжлэл үүсгэхээс 6587 гэрээнд ногдол, 
нэхэмжлэл үүсгэж төлөвлөгөөний гүйцэтгэл 97.4 хувьтай байна. Газрын төлбөрийн орлого 2021.06.14-ний өдрийн 
байдлаар 541.6 сая төгрөг төвлөрсөн байна. 

 Газрын дуудлага худалдаа, төсөл сонгон шалгаруулалтаар олгох газрын байршлын зарыг видео хэлбэрт оруулан 
олон нийтэд сурталчлан ажиллав. /2021.06.18/ 

 

2021.06.14-ний байдлаар газрын төлбөрийн ногдуулалт, 
нэхэмжлэл үүсгэсэн байдал: 

  Дархан Орхон Хонгор Шарын 
гол 

Нийт 

Нийт ногдуулалт 4110 630 2120 254                 7,114  

Цуцлагдсан 25 1 3 2                      31  

Шинэ төлөвтэй 66 68 347 15                    496  

Нийт гэрээний тоо 4019 561 1770 237                 6,587  

Нэхэмжлэлийн 
тоо 

9824 1198 4010 474               15,506  

Мөнгөн дүн 1,134,085,999 22,252,719 264,908,657 4,795,549 1,426,042,924 

 



 

 
Дархан 

Орлогын хэмжээ 
/2021.05.30-ны байдлаар/ 

Татвараас авсан мэдээлэл 

Төлөгдсөн нэхэмжлэлийн 
тоо 

Дархан /аймаг/           193,626,369                2,001  

Дархан /сум/           136,903,213                1,733  

Орхон              8,235,956                   244 

Хонгор             27,140,943                   695  

Шарын гол              2,513,789                     56  

Аймгийн хэмжээнд           368,420,270                4,729  
 

Захиргаа, аж ахуй хэлтэс 

 
2 

Мэдээллийн 
технологи, нярав 

Мэдээлэл: 
1. 70376471 нээлттэй утсаар 5 иргэний асуултанд хариулт өгөв. 
2. Байгууллагын Facebook хуудсанд ирсэн 8 иргэний асуултанд хариулт өгөв.  

Мэдээлэл технологийн чиглэлээр: 
1. Байгууллагын цахим хуудсанд Дархан суманд газар эзэмшүүлэх дахин дуудлага худалдаа зарлагдсан 

байршлуудын зөвшилцлийн зураг, архитектур төлөвлөлтийн даалгаврыг оруулан байрлуулав.  
2. Байгууллагын Facebook хуудсанд Дархан суманд газар эзэмшүүлэх дахин дуудлага худалдааны талаарх 

мэдээлэл, газрын төлбөр, татварыг цахимаар төлөх заавар, газрыг цахимаар барьцаанд бүртгүүлэх зааврыг 
байрлуулав.     

3. Able системд ажлаас чөлөөлөгдсөн 1 албан хаагчийг бүртгэж, чөлөөлөв.  
4. Дархан-Уул аймгийн 60 жилийн ойн танилцуулгын брошурын мэдээллийг цуглуулж, эхийг бэлтгэв. 
5. Дадлагын оюутнуудын хэрэглэх 2 ширхэг компьютер дээр сканер, хэвлэгчийг таниулж өгөв.  
6. Серверийн өрөөний кондишны илүүдэл усыг асгаж цэвэрлэв.  

Нярав:  
1. 20 ширхэг нэгж талбарын хувийн хэргийн хавтас нугалж, мэргэжилтнүүдэд олгоход бэлэн болгов.  
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 180 19 12   19 

Орхон 200      

3. Хагас жилийн бараа материалын тооллого хийв.  
4. Шаардах хуудсаар 1 төрлийн 4 ширхэг бараа материал олгов.  

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

                                                           Хянасан:    Газрын удирдлагын хэлтсийн дарга                                                  Г.Нямдорж 

 

 

 

 
 


