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ГАЗРЫН  2017 ОНЫ 09  ДҮГЭЭР САРД ХИЙСЭН АЖЛЫН ТАЙЛАН 
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1. ГАЗРЫН ХАРИЛЦААНЫ ЧИГЛЭЛЭЭР ХИЙСЭН АЖЛЫН ТАЙЛАН 

 

Газрын зөрчил, маргаан шийдвэрлэлт: 

Дархан сумын 9 дүгээр багт байрлах “Заяхас тур” ХХК-ний нэхэмжлэлтэй 

иргэн З.Ууганцэцэгт холбогдох газрыг чөлөөлж, барилга албадан чөлөөлөх 

иргэний хэрэгт Улаанбаатар хотын Чингэлтэй дүүргийн анхан шатны иргэний 

хэргийн шүүхийн шүүх хуралд аймгийн Засаг даргын итгэмжлэгдсэн төлөөлөгчөөр 

оролцсон боловч “Заяхас тур” ХХК-ний хүсэлтийн дагуу 10-р сарын 24-ны өдөр 

хүртэл хойшлогдсон. 

 

Газрын төлбөр: 

2017 оны 09-р сарын 20-ны өдрийн байдлаар 446.1 сая төгрөгийг 

төвлөрүүлж, төлбөрийн гүйцэтгэл  68.4 хувьтай явж байна.   

 Мобиком корпорацитай хамтран ажиллах гэрээний дагуу аймгийн хэмжээнд 

давхардсан тоогоор нийт 4065 газар эзэмшигч, ашиглагч нарт газрын төлбөрийг 

хугацаанд төлж, гэрээгээр хүлээсэн үүргээ биелүүлэхийг мэдэгдсэн. Үүний үр дүнд 

газар газар эзэмшигч, ашиглагч нарт газрын төлбөрийн талаар мэдээлэл өгч, 

газрын төлбөрийн орлогыг тодорхой хувиар өсгөсөн үзүүлэлттэй байна. 

2017 оны эхний хагас жилийн байдлаар газрын төлбөрийн гүйцэтгэлийг сум 

тус бүрээр үзүүлбэл: 

Сумдууд 
2017 он 1-6 сарын гүйцэтгэл 

Жилээр 1-3 сар 4-5 сар 6 сар Нийт Биелэлт 

Шарын 

гол 
58,000,000.00 31,298,942.83 3,416,402.60 166,298.00 34,881,643.43 60.14 

Хонгор 205,000,000.00 20,719,756.00 15,802,903.00 6,452,899.00 42,975,558.00 20.96 

Орхон 39,000,000.00 8,850,272.00 26,577,860.00 745,800.00 36,173,932.00 92.75 

Дархан 350,000,000.00 87,500,588.66 59,614,702.17 65,996,501.75 213,111,792.58 60.89 

НИЙТ 652,000,000.00 148,369,559.49 105,411,867.77 73,361,498.75 327,142,926.01 50.18 

Хүснэгтээс харахад Хонгор сумын газрын төлбөр ихээр тасалдаж байгаа юм. 

Цаашид Хонгор сумын газрын төлбөрийг бүрэн төвлөрүүлэхэд анхаарч, дараах 

ажлыг зохион байгуулахаар төлөвлөөд байна. 
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1. 2017 оны эхний хагас жилийн газрын төлбөрийн тайлан /ГТМ-4 маягт/-ийн 

дагуу Хонгор сумын ЗДТГ-ын ажилтнууд, газрын даамал нартай хамтран өр 

барагдуулах ажлыг 10 дугаар сарын 01-ны өдрөөс эхлэн зохион байгуулах 

2. Хонгор сумын газар эзэмшигч, ашиглагчдад Мобиком корпорацитай хамтран 

“Мобайл сурталчилгааны үйлчилгээ”-ээр дамжуулан газрын төлбөр барагдуулах 

мессеж зарыг 2017 оны 11 дүгээр сарын эхний долоо хоногт явуулах 

3. Орон нутгийн мэдээллийн хэрэгслээр газрын төлбөрийн талаар мэдээллийг 

өгч, орон нутгийн төсвийг бүрдүүлэхэд иргэд, олон нийтийн оролцоог нэмэгдүүлэх 

арга хэмжээг авч ажиллах 

4. Газрын төлбөр барагдуулах аяныг 10 дугаар сарын 01-ны өдрөөс эхлэн хоѐр 

сарын хугацаанд аймгийн хэмжээнд өрнүүлэх ажлыг зохион байгуулах мөн 

байгууллагын www.darkhan.gazar.gov.mn цахим хаягаар сурталчлах 

Цаашид Хонгор сумын газрын төлбөрийн тайлагналт, барагдуулалтад 

Санхүү, аудитын  хэлтсээс хяналт шалгалтыг хийлгэж, аймгийн Татварын хэлтэс, 

газрын төлбөрийн мэргэжилтэнг оролцуулж, аймгийн Засаг даргын захирамжаар 

ажлын хэсэг байгуулж, Хонгор сумын газрын төлбөрийг барагдуулна. 

 

Геодези, кадастр: 

 Магадлан хэмжилт хийлгэх хүсэлт ирүүлсэн 8-р багт ахмадын “Мөнх цаст 

хоршоо” 5 дугаар баг Хөтөл 8-1 тоотод оршин суугч С.Батнасан нарын эзэмшил  

өмчлөлийн газарт хяналтын хэмжилт хийж хил заагийг тодотгон актаар хүлээлгэн 

өгсөн ба “Хараа Ёрөө голын сав газрын захиргаа” ТББ-ийн эзэмшлийн газрын 

улаан шугам тавьж хүлээлгэн өглөө. 

 “Ёлт сүрвэй”, “Гео од” ХХК-аар хэмжилт хийлгэсэн 11 иргэний хэмжилтийн 

материалыг эргэлтийн цэг тэмдэгт хүлээлгэн өгсөн актын хамт хүлээн авч 

мэдээллийн санд оруулсан.  

 Байнгын ажиллагаатай стацын ресеверт гэмтэл гарсан тул станцын 

ажиллагааг зогсоож ресеверыг салган авч ГЗБГЗЗГ-ын ГЗЗ хэлтсийн мэргэжилтэн 

Эрболдод хүргүүлсэн. 

 

http://www.darkhan.gazar.gov.mn/
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       Үл хөдлөх хөрөнгийн хаяг дугаар авахаар өргөдөл, хүсэлт ирүүлсэн 14 дугаар 

багт байршилтай хоѐр иргэн, 12 дугаар багт байрлах “Дархан нутаг” ТББ-ын 

үйлчилгээ, албан байр, 16 дугаар багт байрлах “Номин реалтор” ХХК-ны 

худалдааны төв, 36-н айлын орон сууц, үйлчилгээний барилгуудын  материалыг 

бүрдүүлж Дархан сумын ИТХ-д 2017 оны 09 сарын 08-ны 644 дугаар албан 

бичгээр хүргүүллээ. 

    

    

        Үүний дагуу 2017 оны 09 сарын 19 өдөр хуралдсан Дархан сумын ИТХ-ын 

тэргүүлэгчдийн хуралд оролцож хаяг дугаар олгох тухай 163 дугаар тогтоол 

гаргуулсан.   

       ГЗБГЗЗГ-аас ирсэн 1/1548 тоот албан бичгийн дагуу сумдын багуудын хил 

заагийн судалгааг ирүүлэх тухай албан бичгийг сумдын даамлуудад 2017 оны 09 

дүгээр сарын 07-ны 634, 633, 635 дугаар албан бичгээр, Шарын гол сумаас хилийн 

цэсийн асуудлаар ирсэн албан бичгийн хариуг 2017 оны 09 сарын 12-ны 650 

дугаар албан бичгээр, Орхон сум руу гравиметрийн /035/ цэгийг хамгаалалтанд 
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авах талаар 2017 оны 09 дүгээр сарын 12-нд 651 дугаар албан бичгээр, 

сургалтанд оролцох тухай албан бичгийн хариуг 662 дугаар албан бичгээр тус тус 

хүргүүлсэн.   

 

Газар зохион байгуулалт:  

Магадлан хэмжилт хийлгэх хүсэлт ирүүлсэн 7-р багт ахмадын “Мөнх цаст 

хоршоо”, Малчин баг Хөтөл 8-1 тоотод оршин суугч С.Батнасан нарын эзэмшил, 

өмчлөлийн газарт хяналтын хэмжилт хийж өргөдөл хүсэлтийн хариуг 

шийдвэрлэсэн.  

 

      Тухайн жилийн газар зохион байгуулалтын төлөвлөгөөний дагуу Дархан 

сумын  нутаг дэвсгэрт  зарласан  газрын цахим  дуудлага худалдаанд  оролцож 

ялагч болсон “Централгаз” ХХК-д газар эзэмшүүлэх захирамжийг гаргуулан гэрээ  

байгууллаа.  

2017 оны 09 дүгээр сарын 20-ны өдрийн байдлаар Газрын дуудлага 

худалдаанаас 421,6 сая төгрөг, газрын суурь үний орлогоос  50,09 сая төгрөг нийт 

471,7 сая төгрөгийг орлогыг орон нутгийн төсөвт төвлөрүүлээд байна.  

 

Газар өмчлөл: 

 2017.09.20-ны өдрийн байдлаар Дархан суманд 55 иргэнд 4,2 га, Орхон 

суманд 103 иргэнд 7,43  га, Хонгор суманд 41 иргэнд 9,41  га газрыг өмчлүүлсэн 

байна.   

 Бусад аймаг сумын нутагт газар өмчлөх эрхээ эдлэхээр хүсэлт ирүүлсэн 22 

иргэнд Дархан суманд газар өмчлөөгүй тодорхойлолт гаргаж өгсөн.  

 Дархан сумын Засаг даргад Газрын тухай хуулийн 38 дугаар зүйлийн  38.4 

дэхь заалт, Монгол Улсын иргэнд газар өмчлүүлэх тухай хуулийн 31 дүгээр 

зүйлийн 31.1.1 дэхь заалтын дагуу Дархан суманд хамтран өмчлөх эрхээсээ 

татгалзах хүсэлт ирүүлсэн 26, эзэмшил газраа өмчлөх хүсэлт ирүүлсэн 7, газар 
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эзэмших эрхээ шилжүүлэх хүсэлт гаргасан 2  иргэн  нийт 35  иргэний өргөдөл 

хүсэлтийг захирамж гаргуулахаар хүргүүлэн хамтран өмчлөгч хасуулах хүсэлт 

гаргасан 26 иргэний өргөдөл хүсэлтийг шийдвэрлэж Засаг даргын захирамж 

гаргууллаа.  

 Дархан-Уул аймагт 2008-2017 он хүртлэх хугацаанд хамтран өмчлөгчөөр 

бүртгэгдсэн болон хамтран өмчлэх эрхээсээ татгалзах хүсэлт гарган 

шийдвэрлүүлсэн, 0-18 насны  иргэнд газар өмчлүүлсэн талаархи судалгааг гарган 

ГЗЗГЗЗГ-т хүргүүллээ. 

 

Зөрчил маргааны шийдвэрлэлт: 

 Дархан сумын 8-р баг Манхан толгой 3-р гудамж 10 тоот газрыг өмчлөгч 

иргэн Ариунбат нь эзэмшил газраасаа илүү гаргаж хашаа барьж нийтийн 

эзэмшлийн зам талбайг хаасан байх тул шаардах хуудас хүргүүлж газрыг 

чөлөөлөх арга хэмжээг авлаа.  

Үүний дагуу 2017 оны 09 сарын 19 өдөр хуралдсан Дархан сумын ИТХ-ын 

тэргүүлэгчдийн хуралд оролцож хаяг дугаар олгох тухай 163 дугаар тогтоол 

гаргуулав. 

 ГЗБГЗЗГ-аас ирсэн 1/1548 тоот албан бичгийн дагуу сумдын багуудын хил 

заагийн судалгааг ирүүлэх тухай албан бичгийг сумдын даамлуудад 2017 оны 09 

дүгээр сарын 07-нд илгээж, Шарын гол сумаас хилийн цэсийн асуудлаар ирсэн 

албан бичгийн хариуг 2017 оны 09 дүгээр сарын 12-ны 650 дугаар албан бичгээр, 

Орхон сум руу гравиметрийн /035/ цэгийг хамгаалалтанд авах талаар 2017 оны 09 

дүгээр сарын 12-нд 651 дугаар албан бичгээр тус тус хүргүүлсэн.   
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Өргөдөл гомдол шийдвэрлэлтийн талаар: 

2017.08.20 - 2017.09.20 хооронд ирсэн өргөдөл, албан бичгийн шийдвэрлэлт, 

хяналтанд авч судлаж буй талаарх мэдээллийг графикаар харуулбал: 
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2. БАРИЛГА, ХОТ БАЙГУУЛАЛТЫН ЧИГЛЭЛЭЭР 

 

”Хот байгуулалтын тухай” хуулийн 23, 24-р зүйлийн хэрэгжилтэнд холбогдох 

байгууллагуудтай хамтран үзлэг хийх, хяналт тавих ажил: 

 БМҮХолбооны шинжээч зөвлөх инженер Д.Эрдэнэчимэг, Д.Доржготов, 

Б.Жалбий-Юмчин нартай тоосго, замын хавтан, цонх, цемент, Шохой зэрэг 

барилгын материалын үйлдвэр аж ахуйн газруудаар явж танилцаж зөвлөгөө өгч 

ажиллаа. Үүнд: 

- Шохойн үйлдвэр 4 ширхэг 

- Явган замын үйлдвэр 2 ширхэг 

- Цементийн үйлдвэр 1 ширхэг  

 Жинсийн орой ХХК-ийн гүйцэтгэж байгаа 25 дугаар цэцэрлэгийн гадна  

тохижилтийн гүйцэтгэлийг шалгаж зөвлөгөө өгсөн. 

 БМХ-тай мэргэжлийн сургалт явуулах талаар хамтарч ажиллах гэрээ 

байгуулав. 

 Онцгой байдлын зөвлөлийн хуралд оролцсон. 

 

Ерөнхий төлөвлөгөө, хот байгуулалт: 

 Дархан уул аймаг 11-р баг 13-р хороололд баригдах Дархан Ус суваг ХК-ны 

нийтийн орон сууцны зургийн даалгавар хийсэн. 

 Дархан сумын 9-р багийн дунд  мод тарих байршлуудыг тогтоож зураглал 

үйлдэж  төлөвлөлт хийсэн. 

 Ерөнхийлөгчийн зарлигаар хавар намрын улиралд мод тарихтай 

холбогдуулан 1, 5-р багууд дээр байршлын зураг зурав. 

 Дархан сум 4-р баг 22-р хороолол 14-р байрны зүүн талын талбайд 

тохижилтын ажил хийх байршлын зураг Төмөр замын вокзал орчимд худалдаа 

үйлчилгээний павильон барихтай холбоотой асуудалд оролцож санал бэлдэж 

танилцуулсан. 

 Үйлдвэрийн бохир усны урьдчилсан цэвэрлэгээ болон барилга угсралтын 

ажлын менежмент сэдвээр Дархан ус суваг дээр сургалтанд суусан. 

 БХТ-ийн захиралтай байгуулсан гэрээний дагуу хэрэгжүүлсэн ажлын тайлан 

гаргасан. 

 Ашиглалтын шаардлага хангахгүй болсон 5,6-р багийн үндсэн тосгоны брак 

байруудад Мэргэжлийн хяналтын газрын улсын байцаагчийн дүгнэлт гаргуулахаар 
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албан бичиг төлөвлөж явуулсан. Засгийн газрын 68, 69-р тогтоолтой холбогдох 

асуудлаар захирамж, шийдвэрийн төсөл боловсруулсан. 

 

Засгийн газрын 68 дугаар тогтоолын хэрэгжилтийг хангах ажлын хүрээнд: 

Дархан-Уул аймаг, Шарын гол сумын 150 хүүхдийн дотуур байрны 

гүйцэтгэгч байгууллага “Энигма констракшн” ХХК-ний барилга ашиглалтад оруулах 

хүсэлтийн дагуу барилгын техникийн бичиг баримтыг хянаж үзэн холбогдох заавар 

зөвлөгөөг өгч ажилласан. 

 

Засгийн газрын 69 дугаар тогтоолын хэрэгжилтийг хангах ажлын хүрээнд: 

 “Жинсийн орой” ХХК-ний хүсэлтийн дагуу Дархан-Уул аймаг, Дархан сум,   

5-р багт байршилтай концессийн гэрээгээр баригдсан 100 хүүхдийн ортой 25-р 

цэцэрлэгийн барилга угсралтын ажил нь 2016 оны 08 дугаар сарын 05-ны өдрөөс 

2017 оны 01 дүгээр сарын 13-ны өдөр хүртэл захиалагчийн техник хяналтыг хийж, 

ашиглалтад орсон тухай тодорхойлолтыг хүргүүлж ажилласан.  

 БХТ-ийн захиралтай байгуулсан гэрээний дагуу хэрэгжүүлсэн ажлын тайлан 

гаргасан. 

 Ашиглалтын шаардлага хангахгүй болсон 5,6-р багийн үндсэн тосгоны барк 

байруудад Мэргэжлийн хяналтын газрын улсын байцаагчийн дүгнэлт гаргуулахаар 

албан бичиг төлөвлөж явуулсан. 

 Засгийн газрын 68,69-р тогтоолтой холбогдох асуудлаар захирамж, 

шийдвэрийн төсөл боловсруулсан. 

 

Улс, орон нутаг болон бусад эх үүсвэрээс санхүүжилттэй шинээр болон 

шинэчлэн боловсруулж буй хот байгуулалтын баримт бичигт санал өгөх, 

гүйцэтгэгчтэй хамтран ажиллах ажлын хүрээнд: 

 Дархан-Уул аймаг, Шарын гол сумын 150 хүүхдийн дотуур байрны 

гүйцэтгэгч байгууллага “Энигма констракшн” ХХК-ний барилга ашиглалтад оруулах 

хүсэлтийн дагуу барилгын техникийн бичиг баримтыг хянаж үзэн холбогдох заавар 

зөвлөгөөг өгч ажилласан. 

 Дархан-Уул аймгийн дархан сумын өмнөд Үйлдвэрийн районд байршилтай 

М-Ойл ШТС-ийн барилга ашиглалтанд оруулах комисст оролцож барилгын 

техникийн бичиг баримтын бүрдэл дутуу улмаас хойшлогдсон. 

 

“Хот, тосгоны ерөнхий төлөвлөгөөний жижүүрийн хөтлөлт хийх үлгэрчилсэн 

заавар”-ыг мөрдөж ажиллах, мэдээллийн сан бүрдүүлэх ажлын хүрээнд: 
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 Жижүүрийн ерөнхий төлөвлөгөөний хөтлөлтөд баяжилт хийгдлээ. 

 

Инженерийн хангамжийн техникийн нөхцлийн хэрэгцээт ачаалал 15-18-р  

үлгэрчилсэн загвар мөрдөж ажиллах ажлын хүрээнд: 

“ДДС” ТӨХК-с техникийн нөхцөл авах хүсэлт гаргасан иргэн, ААН-д тодруулах 

хуудас гаргаж өгөв. Үүнд:   

 Дархан сум, 10-р баг, 23-р хороолол, 1-р хэсэг, 19 тоот Амины орон сууц   

 Дархан сум, 7-р баг, Алтан гадас, 1-3-б тоот Амины орон сууц                          

 Дархан сум, 10-р баг, 25 хороолол, 8 хэсэг, 3тоот Амины орон сууц 

 Дархан сум, 1-р баг, Партизан 1-26 тоот  Л.Эрдэнэ Амины орон сууц                      

 Дархан сум, 15-р баг, Мангирт 1 хэсэг, 1 тоот Ц.Чулуунбаатар Амины орон 

сууц    

 Дархан сум, 15-р баг, Мангирт 5 хэсэг, 11 гудамж,  6 тоот  Амины орон сууц             

 Дархан сум, 10-р баг, 25-р хороолол, 8 хэсэг, 5 тоот Амины орон сууц                   

 Дархан сум, 8-р  баг, Цагдаагийн газрын эрүүлжүүлэн баривчлах байр                      

 Дархан сум, 7-р баг Майхант 5-66а тоот Элбэг аз хур ХХК  Хүнсний дэлгүүр.                   

 Дархан сум, 14-р баг 2-р хороолол 36 тоот Н.Жанчивсэмбэ Амины орон сууц           

 Дархан сум.15-р баг, Мангирт 1-р хэсэг, 1 тоот  Амины орон сууц   

 

Бусад ажил: 

 Дархан-Уул аймгийн Захирагчийн албанд 09 дүгээр сарын 06-нд 

Ерөнхийлөгчийн зарилгаар хавар, намар мод тарих өдөрлөгт хэрхэн оролцох 

талаар хуралд байгууллагаас төлөөлөл сууж, санал бодлоо тусгаж ажлын хэсэг 

байгуулав. 

 Үйлдвэрийн бохир усны урьдчилсан цэвэрлэгээ болон барилга угсралтын 

ажлын менежмент сэдвээр Дархан ус суваг дээр сургалтанд суусан. 

 Байгууллагын өмнөх машины зогсоолд тэмдэг тэмдэглэгээний шугам татсан. 

 Байгууллагын хашаанд явган гэрэл байршуулсан. 

 Онцгой байдлын зөвлөлийн хуралд оролцсон. 

 

 

 

ТАЙЛАН НЭГТГЭСЭН:    Ц.ЦЭНД-АЮУШ 


