
ГАЗРЫН ХАРИЛЦАА, БАРИЛГА, ХОТ БАЙГУУЛАЛТЫН 

ГАЗРЫН  2017 ОНЫ 2 ДУГААР САРД 

ХИЙСЭН АЖЛЫН ТАЙЛАН 

 

1. ГАЗРЫН ХАРИЛЦААНЫ ЧИГЛЭЛЭЭР 

 

1.1. Газрын төлбөр барагдуулалт, шүүхийн ажиллагааны талаар 

Газрын төлбөрийн орлогоос 2017 оны 2 дугаар сарын 17-ны өдрийн 

байдлаар 53.9 сая төгрөг орсон байна.     

“Дархан гурил тэжээл” ХК-аас 78,0 сая төгрөгийг гаргуулахаар 2016 онд сум 

дундын иргэний хэргийн шүүхэд нэхэмжлэл гаргасан ба 3-н шатны шүүхээр 

шийдвэрлэгдэж  дээд шатны шүүхээс анхан шатны шүүхэд нэхэмжлэлийг  

буцаасан.  

2017.02.14-ны өдөр  шүүх хурал дахин болж “Дархан гурил тэжээл”  ХК-аас 

78,0 сая төгрөгийг гаргуулахаар нэхэмжлэлийн шаардлагыг хангаж шийдвэрлэсэн. 

2017.02.13-2017.02.17-ны хооронд газартай холбоотой  12 газрын маргаан 

Захиргааны хэргийн анхан шатны шүүхээр шийдвэрлүүлсэн. Уг хэргүүдэд: 

1. Захиргааны ерөнхий хуулийн процессын алдаа гаргаж, захиргааны акт 

гаргахдаа эрх ашиг нь зөрчигдсөн иргэн, аж ахуйн нэгж байгууллагын оролцоог 

хангаагүй. /хуулийн 27.3/ 

2. Захиргааны шийдвэрийн хувийн хэрэг, хяналтын хуудас бүрдүүлж архивт 

хадгалаагүй /хуулийн 29/ зэрэг үндэслэлээр нэхэмжлэгч талын хүсэлтийг хангаж 

шийдвэрлэсэн. 

1.2. Өргөдөл, албан бичгийн хариу, тайлан мэдээ гаргаж хүргүүлсэн 

талаар” 

       Аймгийн Засаг даргын захирамжаар аймгийн  хэмжээнд газар нутаг, хот 

суурины гудамж, зам, талбай, үйлдвэр, аж ахуйн нэгж, хотхон, төлөвлөлтгүй 

суурьшсан хэсэг, үл хөдлөх эд хөрөнгөнд дугаар өгөх,  нэр өгөх, нэрийг өөрчлөх, 

нэрэмжит болгох зэрэг ажлыг эрчимжүүлэх, гудамж, өргөн чөлөөг нэрэмжит болгох 

асуудлаар  иргэн аж ахуйн нэгжээс санал авч тусгах  үүрэг бүхий орон тооны бус 

ажлын хэсгийг 2017 оны 01 дүгээр сарын 26-нд  байгуулсан.  

Ажлын хэсэг 2017 оны 02 дугаар сарын 15-нд  Дархан сумын ЗДТгазарт 2 

дахь хурлаа хийлээ. Эхний хурлаас гаргасан шийдвэрийн дагуу 15-р багийн ИНХ-

аас гаргасан нэрийн саналыг дахин хэлэлцэж  аж ахуй нэгжээс ирсэн санал болон 

ажлын хэсгийн гишүүдээс гаргасан зарим нэг гудамжны нэрийг өөрчлөх саналыг 



нэгтгэн боловсруулж 02 дугаар сарын 20-нд Засаг даргын зөвлөлийн хурлаар 

оруулж хэлэцүүлэхээр боллоо.   

Дархан-Уул аймаг дахь Шийдвэр гүйцэтгэх албаны 2016 оны 01/5477, 

01/5498, 2017,02,14 01/665 албан тоотод дурдсан 53 иргэн, аймгийн Цагдаагийн 

газрын 2017.02.10-ны өдрийн 39/3/553, 39/3/535, 39/3/549 тоот албан бичигт 

дурдсан 5  иргэн нийт 58 иргэний  газрын лавлагааг хүргүүлсэн. 

2017 онд  Дархан-Уул аймагт Монгол Улсын иргэнд гэр бүлийн хэрэгцээний 

зориулалтаар нэг удаа үнэ төлбөргүй өмчлүүлэх газрын байршил, зориулалт, 

хэмжээг Орхон, Шарын гол, Хонгор сумдыг нэгтгэн Дархан сумыг төсөл хэлбэрээр 

гаргаж 2017 оны 02 дугаар сарын 16-ны өдөр ikhbayar.ts@gazar.gov.mn цахим 

хаягаар ГЗБГЗЗГ-т хүргүүлсэн. Газар өмчлөлийн лавлагаагаар нийт 31 иргэдэд 

үйлчилсэн байна. 

2017 оны Газрын эрх зүйн харилцааг хянан шийдвэрлэх комиссын хурлаар 

газар эзэмших эрхийн гэрчилгээний хугацаа сунгах, газар эзэмших эрхийг бусдад 

шилжүүлэх, хуучин эзэмшлийн газраа баталгаажуулах, ашиглах зэрэг нийт 44 

ИААНБ-аас ирүүлсэн өргөдөл хүсэлтийг хурлаар хэлэлцүүлэн аймгийн Засаг 

даргын 2017 оны А/08, А/29, А/30, А/31, А/32, А/33 дугаар захирамжийг хууль зүйн 

хэлтсээр хянуулж шийдвэр гаргуулсан байна. 7 ИААНБ-д өргөдөл хүсэлтийг Хариу 

өгөх мэдэгдэх хуудсаар хариуг хүргүүлсэн  байна. 

2017 оны 2 дугаар сард албанд нийт 72 албан бичиг ирсэний 22 албан 

бичгийг хяналтанд авч, 41 өргөдөл хүсэлт ирсэнийг бүртгэсэн байна. 50 албан 

бичиг төлөвлөж явуулсанаас 19 албан бичгийн хариуг хүргүүлсэн байна.  

Өссөн дүнгээр албанд нийт 146 албан бичиг ирсэний 62 албан бичгийг 

хяналтанд авч 132 албан бичиг төлөвлөн явуулсан байна. 112 өргөдөл хүсэлт 

ирсэнийг бүртгэж 39 өргөдөл хүсэлтийг  аймгийн Засаг даргын захирамжаар 

шийдвэрлэсэн байна. 

1.3. Кадастр, кадастрын зураг гаргаж үйлчилсэн,  хэмжилт хийсэн, 

магадлан хэмжилт хийсэн талаар:. 

Кадастрын зургийг үнэт цаасан дээр хэвлэж өгөх ажил эхлэн хийгдэж байгаа 

бөгөөд  Монгол Улсын И.А.А.Н.Б газар эзэмшүүлэх, ашиглуулах болон Гадаадын 

эргэн хуулийн этгээд газар ашиглуулах үйл ажиллагааны хүрээнд Дархан суманд 

газар эзэмшүүлэх гэрээ хийгдсэн 77 И.А.А.Н.Байгууллагад газрын кадастрын зураг 

үйлдэн хэвлэж өгсөн. 

Монгол Улсын иргэнд газар өмчлөх үйл ажиллагааны хүрээнд Дархан 

суманд иргэн эзэмшиж байсан болон шинээр хуувиарлаж өгсөн газраа өмчилж 

авсан 38 иргэнийг мэдээллийн санд оруулж, газрын кадастрын зургийг үйлдлээ. 



Дархан суманд иргэн өөрийн өмчилж авсан газраа бусдад худалдсан, 

бэлэглэсэн 7 иргэнийг мэдээллийн санд оруулж, газрын кадастрын зургийг үйлдэн 

хэвлэж өгсөн. 

Монгол Улсын иргэнд газар өмчлөх үйл ажиллагааны хүрээнд Дархан 

сумын иргэн өөрийн өмчилж авсан газраа хувааж худалдсан, бэлэглэсэн 9 

иргэнийг мэдээллийн санд оруулж, газрын кадастрын зургийг үйлдэн хэвлэж өгсөн. 

Өвлөх гэрээгээр авсан 6 иргэний кадастр хэвлэж өгсөн. Хамтран өмчлөгч 

хасуулсан 6 иргэний кадастр хэвлэж өгсөн. 

Кадастрын хэмжилт хийлгэсэн 9 иргэний хэмжилтийг хүлээн авч шалган 

кадастрын мэдээллийн санд бүртгэлээ. 

 

1.4. ИААНБ-тай газар эзэмшүүлэх, ашиглуулах гэрээ байгуулсан, 

талаар: 

     Аймгийн засаг даргын 2017 оны А/29, А/30, А/31, А/32, А/33, А/08 2016 оны 

А/491, А/247, А/490,  А/488, А/489, А/491 захирамжуудыг үндэслэн 54 иргэн аж ахуй 

нэгж, Дархан сумын Засаг даргын 2016 оны А/399, А/400 захирамжуудыг үндэслэн 

15 иргэн нийт 69 иргэн, хуулийн этгээдтэй газар эзэмшүүлэх гэрээг байгуулсан 

байна. 

Газар эзэмших хугацаа дууссан, газрын төлбөр төлөөгүй, газраа 

зориулалтын дагуу 2 жил дараалан ашиглаагүй 25  иргэнд аймгийн Засаг даргын 

2016 оны 497 захирамжийн дагуу утсаар мэдэгдсэн байна. 

 

1.5. Мэдээлэл технологийн чиглэлээр хийгдсэн ажлын талаар. 

1. Байгууллагын цахим болон фэйсбүүк хуудсанд: 

- Газар зохион байгуулалт, геодези, зураг зүйн газрын дарга, Барилга Хөгжлийн 

төвийн захиралтай 2017 онд хамтран ажиллах үр дүнгийн гэрээ байгууллаа. 

- Зураг төслийн магадлалын нэг цэгийн үйлчилгээ нээгдлээ. 

- “Улаанбаатар барилга-2017” барилгын материал ба шинэ техник технологи 

үзэсгэлэн болно. 

- Хот байгуулалт, хөрөнгө оруулалт, хөгжлийн бодлого төлөвлөлтийн хяналтын 

хороо хуралдлаа 

        БХБЯ, дэлхийн банкны групп олон улсын санхүүгийн корпорацитай хамтран     

ажиллана гэх мэт мэдээ мэдээллийг оруулж, мөн 2016 оны хагас, бүтэн жилийн 

тайлангууд, сарын, 7 хоног, 2017 оны үйл ажиллагааны төлөвлөгөөг байгууллагын 

цахим хуудасны ил тод байдал хэсэгт байршуулсан. 



        Шүүхийн нэхэмжлэлтэй холбогдуулан хүчингүй болсон тухай мэдээллүүдийг 

ямар хөтөлбөрөөр, нийтэд цацагдсан цаг хугацаа болон ямар давталттай хэдэн 

удаа цацагдсан тухай мэдээллийг Ди би эс телевизид хүсэлт тавьж албан тоотоор 

авсан.  

2. БАРИЛГА, ХОТ БАЙГУУЛАЛТЫН ЧИГЛЭЛЭЭР 

 

2.1. Хот байгуулалтын ажлын хүрээнд 

 

- Дархан-Уул аймгийн газар хөдлөлтийн гамшгаас урьдчилан сэргийлэх 

байнгын ажиллагаатай зөвлөлийн 2017-2020 оны үйл ажиллагааны төлөвлөгөөний 

төсөлтэй танилцаж төлөвлөлтийн ажлыг эхлүүлэн ажиллаж байна.                                                                          

-  Дархан сум. 12-р багт баригдах 960 хүүхдийн дотуур байртай сургуулийн 

байршилтын  схем зураг хийсэн. 

-  Дархан сум. 5-р баг, “Жишиг хороолол-4” төслийн байршилтыг тодорхойлж,  

эх загвар зураг, тохижилтын зургийг хийж дуусган аймгийн ерөнхий архитекторт 

танилцуулахаар явуулсан.  

- Дархан сум. Тосгонд баригдах цэцэрлэгт хүрээлэнгийн эх загвар. зураг 

төсөл боловсруулагдаж байна. 

- Дархан сум 6-р багт 96-р брак байрны урд "Өрхийн эмнэлэг" барих 

зориулалтаар олгох   газрын зөвшилцөх байршилтын зураг хийсэн. 

- “Гор Газ” ХХК-ны албан бичгийн дагуу шинээр барих хийн станцын 

байгууламжийн архитектур төлөвлөлтийн даалгавар боловсруулж гарган 

шалгуулахаар өгсөн. 

- Барилга байгууламжийн хувийн хэрэг хөтлөлт 2016 оны барилгуудыг 

цахимжуулах ажил “/Юни газ” ХХК-н Авто машин хийгээр цэнэглэх станц/ барилга, 

Шарын гол сум дахь ”Дашваанжил” ХХК  Ахуйн баллон цэнэглэх төхөөрөмжөөр 

тоноглогдсон автомашин хийгээр цэнэглэх станцын  барилгыг  бүртгэлжүүлсэн. 

- 2012-2016 оны Засгийн газрын үйл ажиллагааны хөтөлбөрийн биелэлтийн 

тайланг гаргасан. 

2.2.Барилга угсралтын чиглэлээр 

- Дархан сумын 14-р багт байрлалтай “Сигма Эс” ХХК-ны 16 айлын нийтийн 

орон сууцны барилгад дахин комисс ажиллах талаар заавар зөвлөгөө өгч 

ажилласан. 

- Дархан-Уул аймгийн БОАЖГазарт 2013-2016 онуудад ашиглалтад орсон 

барилга байгууламжийн судалгааг хүргүүлсэн.  



- БХТ рүү Дархан-Уул аймгийн хэмжээнд  орон сууцны барилгын 

борлуулалтын мэдээг хүргүүлсэн.  

- Шинэ бүтээн байгуулалт дунд хугацааны зорилтот хөтөлбөрийн 

хэрэгжилтийг БХТөвд хүргүүлсэн.  

- Газар хөдлөлт гамшгийн эрсдэлийг бууруулах үндэсний хөтөлбөрийн 

хэрэгжилтийн тайланг БХТөвд хүргүүлсэн.  

- ДДЦСтанцын албан бичгийн дагуу 2016.01.25-ны өдөр ОБГазрын гамшгаас 

хамгаалах улсын хяналтын байцаагч ахлах байцаагч Н.Ганбат хамтран Дархан 

сумын Өмнөд үйлдвэрийн районд  “М-Ойл” ХХК-ны ШТС ил үерийн шугам 

тагласан талаар газар дээр нь дахин очиж арга хэмжээ авч ажилласан.  

- Дархан сумын 11-р багт байрлалтай “Дархан Шар бүрд” ХХК-ны 90 айлын 

барилгын техникийн бичиг баримтыг судалж үзэн барилгын ажил үргэлжлүүлэх 

зөвшөөрлийг олгосон. Дархан сумын 14-р багт байрлалтай “Сигма Эс” ХХК-ны 16 

айлын нийтийн орон сууцны барилгыг байнгын ашиглалтад авах комиссийн 

бүрэлдхүүнийг дахин ажиллуулж өгөгдсөн үүрэг даалгаврын биелэлтийг шалгаж 

үзээд ашиглалтад хүлээн авах шийдвэр гаргасан. 

-  Дархан-Уул аймагт Барилгын ажил эхлүүлэх, үргэлжлүүлэх зөвшөөрөл 

аваагүй, барилгаа ашиглалтад оруулаагүй үйл ажиллагаа явуулж байгаа иргэн, аж 

ахуйн байгууллагад хугацаатай үүрэг даалгавар өгч ажилласан ажлын үр дүнд:   

 Иргэн И.Түмэндэмбэрэл / 25 айлын нийтийн орон сууц --Иргэн Б.Мөнхтөр / 1 

давхар үйлчилгээний барилга /  

“Мөнгөн хөөс” ХХК-н авто угаалгын газрын өргөтгөл /  

Иргэн О.Сайханбаяр /1 давхар үйлчилгээний барилга/ 

“Дашваанжил” ХХК-д 

5-р баг “Diesel “автозасвар Иргэн Ж.Батцолмон 

5-р баг. Автозасвар. Иргэн Шүрэнцэцэг нар барилгын техникийн бичиг 

баримтаа бүрдүүлэн шалгуулж зөрчлийг арилгуулах үе шатандаа явагдаж байна. 

- Барилга угсралтын “Цагаан зуун” ХХК-ны тусгай зөвшөөрлийн хугацаа 

сунгах тодорхойлолт, барилга угсралтын тусгай зөвшөөрөл шинээр хүссэн “Сагч 

Дөш” ХХК-н техникийн бичиг баримтыг үзэж Барилгын хөгжлийн төвд 

тодорхойлолт гаргаж өгсөн.  

- Дархан сумын 9-р багт байрлалтай “Минж Апартмент” ХХК-н 80 айлын орон 

сууцны барилгад ашиглалтад өгөхийн өмнөх шалгалт үзлэгийг хийж холбогдох 

заавар зөвлөгөөг өгч ажилласан бөгөөд 2016.02.15-ны өдөр барилга ашиглалтад  

авах комиссийн бүрэлдхүүнийг ажиллуулан байнгын ашиглалтад авах шийдвэр 

гаргалаа. 



- Дархан сумын 9-р багт байрлалтай  “Дашваанжил” ХХК-ны ахуйн болон 

автомашин хийгээр цэнэглэх станцыг ашиглалтад авах комиссыг зохион байгуулж 

нийт комиссын гишүүдийн саналаар үүргийн даалгаврын биелэлтээр ашиглалтад 

авах шийдвэр гаргав.  

 

2.3.Барилгын техник хяналтын ажлыг талаар  

 

 Эрүүл мэндийн яамны захиалгаар Азийн Хөгжлийн банкны хөрөнгөөр 

хэрэгжүүлж буй Дархан-Уул аймгийн “Нэгдсэн эмнэлэгийн цусны салбар төв”-ийн 

засвар, өөрчлөлтийн ажлыг гүйцэтгэж байгаа “Магнус Сентурион Констракшн” ХХК 

нь дотор ханыг зураг төсөвд заагдсан бактери устгах зориулалттай будгаар 

будаагүй зөрчил илэрсэн. Илэрсэн зөрчлийн дагуу Захиалагч байгууллага Эрүүл 

мэнд яам, зургийн байгууллага “Татах хүч” ХХК-д холбогдох албан тоотыг 

хүргүүлж ажилласан.  Энэ засвар шинэчлэлтийн ажлын гүйцэтгэл 98,3%-тай 

явагдаж байна. 

Барилгын техник хяналтын зардал 6,4 сая төгрөг БХТ-с шилжиж ирсэн 

 

2.4.Инженерийн шугам сүлжээний ажлын талаар 

 

- “ДДС” ТӨХК-с техникийн нөхцөл авах хүсэлт гаргасан 7 иргэн, ААНБ-д 

тодруулах хуудас гаргаж өгөв 

-  “ДДС” ТӨХК дээр техникийн нөхцөл олгох гишүүдийн хуралд оролцож 6 

асуудал хэлэлцэн 3 ААНБ холболт авах зөвшөөрөл авсан. 

- Шинэ барилгын барилга байгууламжийн мэдээллийг нэмж баяжуулсан.  

Үүнд: - Иргэн Хүрэлбаатарын үйлчилгээний барилга 

- “Өсөх сансар” ХХК-н цэцэрлэгийн барилга 

- Нарны хүүхэд” хотхоны спорт залны барилга 

- “Дархан-уул аймгийн Эрчим хүч, усан хангамжийн системийн өнөөгийн 

байдал, хэтийн төлөв” сэдэвт илтгэлийн уралдаан болон зөвөлгөөнд оролцлоо. 

- Аймгийн Онцгой байдлын газарт шинээр үйлдвэрийн районд баригдаж 

байгаа “М-ойл” ШТС-н байгууламжийн хажууд байгаа үерийн усны сувгийн зургийг 

гаргаж хүргүүлсэн. 

- МОН3244/3245 Төслийн багийнхний 1-р сарын ажлын тайлангийн хуралд 

оролцож тайланг хэлэлцэн 2-р сард хийх ажлын төлөвлөгөөгөө гаргасан 

- Мангирт Хабитатын чиглэлд хийгдсэн инженерийн шугам сүлжээний 

тайлан гаргаж, хяналт хийхэд явсан машины шатахууны тооцоо гаргаж ажиллав. 



- “Миний гэр- манай байр”  сэдэвт хуралд  оролцсон 

- “Дархан ус суваг” ХК-с техникийн нөхцөл авах хүсэлт гаргасан 3 иргэнд 

тодруулах хуудас гаргаж өгөв 

- Дархан сум 5-р баг дахь 15-р сургуулиас ирүүлсэн албан тоотын дагуу тус 

сургуулийн халаалтын зураг төсөлтэй танилцлаа. 

 

2.5.Барилгын материалын үйлдвэрлэлийн чиглэлээр 

 

- АЗДТГ-т 2012-2016 онд манай аймагт баригдсан орон сууцны барилгын тоо 

хэмжээ болон  2017 онд баригдаж байгаа барилгын явц, орон сууцны 

борлуулалтын талаар судалгаа хийж тоо хэмжээг хүргүүлж ажилласан. 

- Иргэн Мөнхтөрийн үйлчилгээний барилгын техникийн баримт бичигтэй 

танилцаж, өгсөн үүрэг даалгаврын биелэлтийг хангасны дараа ашиглалтад авах 

комисс ажиллуулах шийдвэр гаргасан 

-  “Бурхант Хясаат” ХХК-н инженер С.Алтангэрэлд мэргэшсэн төсөвчний 

сургалтанд хамрагдах тодорхойлолт гаргаж өгсөн. 

- Дархан сум 14-р баг. 2-р хороолол дахь “Дархан нэхий” ХХК-н  80 айлын  

байрны 49 тоотод оршин суугч иргэн О.Эрхэмзаяагийн өргөдөл гомдлыг холбогдох 

байгууллагуудад уламжилж албан тоот хүргүүлсэн 

- “ДСЦТС” ХК-н зураг төсөл хийх тусгай зөвшөөрөл сунгах техникийн бичиг 

баримттай танилцаж тодорхойлолт гаргаж өглөө 

- Газар хөдлөлийн гамшгаас урьдчилан сэргийлэх байнгын ажиллагаатай 

зөвлөлөөс ирүүлсэн албан тоотын дагуу сумдуудаас орон сууц, цэцэрлэг, 

эмнэлгийн барилга байгууламжийн талаар судалгаа авахаар албан тоот 

хүргүүлсэн 

 

      3. БУСАД АЖЛЫН ТАЛААР 

 - Нийт ажилчин албан хаагчид Газрын харилцаа, барилга, хот байгуулалтын 

газрын даргатай 2017 оны үр дүнгийн болон хөдөлмөрийн гэрээ байгууллаа. 

 

- Байгууллагын хөдөлмөрийн дотоод журам шинэчлэн боловсруулж Даргын 

дэргэдэх орон тооны бус зөвлөлийн гишүүдээр хэлэлцүүлсэн 

- 15-р сургуулийн спорт зааланд 43-р тойргийн иргэдтэй УИХ-н гишүүн 

Б.Баттөмөр уулзах уулзалтад хамрагдсан. 

- Байгууллагын ойр орчмын 50м газрын цас, мөсний цэвэрлэгээг нийт хамт 

олноороо 2 удаа хийж ажилласан. 



 

 

ТАЙЛАНГ НЭГТГЭСЭН                                Ө.МЯГМАРСҮРЭН 

 

 

                                                                                                                              

 


