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ГАЗРЫН ХАРИЛЦАА, БАРИЛГА, ХОТ БАЙГУУЛАЛТЫН 
ГАЗРЫН  2018 ОНЫ 04  ДҮГЭЭР САРД ХИЙСЭН АЖЛЫН ТАЙЛАН 

 
2018.04.20 

 

1. ГАЗРЫН ХАРИЛЦААНЫ ЧИГЛЭЛЭЭР ХИЙСЭН АЖЛЫН ТАЙЛАН 

 
Газар өмчлөлийн чиглэлээр:  

 Дархан-Уул аймгийн Иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлын Тэргүүлэгчдийн 2018 

оны 02 дугаар сарын 01-ний өдрийн 06 дугаар тогтоолын хүрээнд шинээр газар 

өмчлөх хүсэлт гаргасан Орхон сумын нутаг дэвсгэрт 2018.03.01-2018.03.20-ны 

өдрийн хооронд 425 иргэний, Хонгор сумын нутаг дэвсгэрт 2018.03.10-2018.04.01-

ний өдрийн хооронд 165 иргэний өргөдлийг тус тус хүлээн авсан байна. 

 Дархан сумын нутаг дэвсгэрт эзэмшиж байгаа газраа өмчлөх хүсэлт 

ирүүлсэн 31 иргэний өргөдөл хүсэлтийг судлан, Газрын эрх зүйн харилцааг хянан 

шийдвэрлэх хурлаар хэлэлцүүлж Дархан сумын Засаг даргын захирамж 

гаргуулахаар захирамжийн төслийг бэлтгэн хүргүүлсэн.  

 Монгол Улсын иргэнд газар өмчлүүлэх тухай хуулийн хэрэгжилттэй 

холбоотойгоор Дархан сумын Малчин баг гурван шар дэнжид 2018 оны газар 

зохион байгуулалтын төлөвлөгөөнд өмчлүүлэхээр туссан газарт газар дээр нь 

очиж ажиллаа. Тус гадуур ажлын үеэр нийт 25 иргэний өргөдөл хүсэлтийг хүлээн 

авсан байна.  

 Мөн 2018.03.21-ны өдрөөс 2018.04.20-ны өдрийн хооронд газар өмчлүүлэх 

ажлын хүрээнд газар өмчлөх эрхээ бусад аймаг сумын нутагт хэрэгжүүлэх 

хүсэлтэй Дархан сум 275, Орхон сум 48, Шарын гол сум 5, Хонгор сум 5 нийт 333 

иргэний хүсэлтийг хүлээн авч, судлан газар өмчилж байгаагүй тодорхойлолтоор 

үйлчлээд байна.  

 

Газар зохион байгуулалт, хяналт шалгалтын талаар: 

 2018 оны 04 дүгээр сарын 04-ны өдөр Газрын эрх зүйн харилцааг хянан 

шийдвэрлэх хурлыг зохион байгуулж, байгууллагад хүлээн авсан Дархан сумын 

нутаг дэвсгэр дэхь газрын харилцаатай холбогдох 49 иргэний өргөдлийг 

хэлэлцлээ. Хурлаар газар эзэмших эрхийн хугацаа сунгах 9, газар эзэмших эрхээ 

бусдад шилжүүлэх 19, газар эзэмшүүлэх 1, талбайн хэмжээ өөрчлөн газар 

эзэмшүүлэх 2, ашиглах 1, байршил шилжүүлэх 1 болон хуучин эзэмшил хашааны  
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газраа өмчлөх, хамтран өмчлөгч хасуулах иргэн, аж ахуй нэгжийн хүсэлтийг 

хэлэлцэн, газар эзэмшихтэй холбогдох аймгийн Засаг даргын захирамжийн 

төслийг батлуулаад байна.  

 Бусад сумдуудад газрын эрхийн харилцаатай холбогдох иргэний хүсэлтийг 

шийдвэрлэсэн байдлыг хүснэгтээр харуулбал: 

Хүснэгт 1. Орхон, Шарын гол, Хонгор суманд газрын харилцааг эрх зүйн хүрээнд 
шийдвэрлэсэн байдал 

№ 
Газрын эрх зүйн хүрээнд иргэний 
хүсэлтийг шийдвэрлэсэн байдал 

Орхон Шарын гол Хонгор 

1 Газар эзэмших эрхийг бусдад 
шилжүүлсэн 

8 - - 

2 Шинээр газар эзэмшүүлсэн 3 - 4 

3 Хуучин хашааны газар 
өмчлүүлсэн 

31 - 20 

4 Газар эзэмших эрхийн хугацаа 
сунгасан 

- 2 10 

5 Эзэмшил газрын талбайн 
хэмжээг өөрчлөн, газар 
эзэмшүүлсэн 

- 1 - 

 Нийт    
 

 2018 оны тухайн жилийн газар зохион байгуулалтын төлөвлөгөөний дагуу  

зөвшөөрөлгүй хашаа, барилга, объект барьсан, эрчим хүчний хамгаалалтын 

зурваст орсон иргэн, хуулийн этгээдийн газрыг чөлөөлөх мэдэгдэх хуудас 

хүргүүлэх арга хэмжээг 2018 оны 04 дүгээр сарын 17-ны өдрөөс албан ѐсоор  

эхлүүлсэн.  

Дархан сумын нутаг дэвсгэрт газрын зөрчилтэй өмнөх оны судалгаагаар 

нийт 60 гаруй иргэн, хуулийн этгээдийн мэдээлэл байна. Эхний ээлжинд 2018 оны 

тухайн жилийн газар зохион байгуулалтын төлөвлөгөөнд туссан газруудад 

хугацаатай газар чөлөөлөх албан шаардлага хүргүүлж ажиллалаа.  

2018.04.20-ны өдрийн байдлаар нийт 21 хуулийн этгээд, 65 иргэнд 14 

хоногийн хугацаатай  шаардах хуудас хүргүүлээд байна. Иргэн хуулийн этгээд нь 

дээрх хугацаанд газраа чөлөөлөх арга хэмжээ аваагүй тохиолдолд Газрын тухай 

хуулийн 57.3, 57.4, 63.1.11 дэхь заалтын дагуу арга хэмжээ авч иргэнийг 

хөдөлмөрийн хөлсний доод хэмжээг 10-аас 20 дахин, хуулийн этгээдийг 40-өөс 80 

дахин нэмэгдүүлсэнтэй тэнцэх хэмжээний төгрөгөөр торгож, хохирлыг нөхөн 

төлүүлэх, албадан чөлөөлөх арга хэмжээ авч, холбогдох зардлыг гэм буруутай 

этгээдээс гаргуулах хүртэл арга хэмжээ авах юм.  
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Зураг 1. Дархан суманд газрын зөрчилтэй иргэдэд шаардах хуудас тараах ажиллагаа 

 

 2018.04.08-2018.04.13-ны өдрийн хооронд ГУХ-ийн дарга Г.Нямдорж, 

Хяналт, мониторингийн асуудал хариуцсан мэргэжилтэн Ч.Анхбаяр, Орхон сумын 

даамал Ч.Үүрийнтуяа нар Орхон суманд “Сумын нутаг дэвсгэрийн хөгжлийн 

төлөвлөгөө” хийх гүйцэтгэгч байгууллага болох “ВЕКТОР МЭП” ХХК-тай хамтран 

тус сумын нутаг дэвсгэрт судалгааны ажлыг зохион байгуулж, шаардлагатай мэдээ 

мэдээллээр хангаж ажиллажээ.  

 

Газрын кадастр болон Геодези, зураг зүйн чиглэлээр:  

 Дархан-Уул аймгийн хэмжээнд гэр бүлийн хэрэгцээний газраа өмчилсөн, 

эзэмших эрхийн гэрээ хийсэн, газраа худалдсан, бэлэглэсэн, хуваасан Дархан 

суманд 185, Орхон суманд 86, Шарын гол суманд 12, Хонгор суманд 28 нийт 311 

иргэн, аж ахуй нэгжид кадастрын зургийг гүйцэтгэн, мэдээллийн санд хүлээн авах 

төрийн үйлчилгээг үзүүлсэн. 

 Кадастрын хэмжилт, зураглалын компиануудаар амины хашаа, байшин, 

объектдоо хэмжилт хийлгэсэн Дархан суманд 11 иргэн, 2 аж ахуй нэгж, Орхон 

суманд 3 иргэн, Шарын гол суманд 5 иргэний хэмжилтийн үр дүнг хүлээн авч, 

кадастрын мэдээллийн санд бүртгэжээ.  

 Мөн хяналтын хэмжилт хийлгэх хүсэлт ирүүлсэн Дархан суманд 5 иргэн, 1 

аж ахуй нэгж, Орхон суманд 15 иргэний газарт тус тус хяналтын хэмжилтийг 

зохион байгуулж, үр дүнг кадастрын мэдээллийн санд хүлээн авлаа. 

 Үл хөдлөх хөрөнгийн хаяг дугаар авах хүсэлт ирүүлсэн 1 аж ахуйн нэгж, 4 

иргэний хүсэлтийг 2018.04.11-ны өдрийн Дархан сумын ИТХ-ын тэргүүлэгчдийн 

хурлаар хэлэлцүүлэн, Дархан сумын ИТХ-ын тэргүүлэгчдийн 22 дугаар тогтоолыг 

батлуулж, тус иргэдэд хаяг дугаарыг олголоо. 
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Зураг 2. Хаяг дугаар шинээр авсан иргэн, аж ахуй нэгжийн газрын байршил 

       

Хүснэгт 2. Шинээр хаяг дугаар авсан иргэдийн мэдээлэл 

№ 
 

Зориулалт Эзэмшигч Баг 
Гудамж, хороолол, өргөн 

чөлөө 
Байр /обектын/ дугаар 

1 Амины 
хашаа 
байшин 

Иргэн 
Х.Оюунчимэг 

14 Дэвшлийн 13 дугаар 
гудамж   

1301 дугаар хашаа 
/байшин/ 

2 Амины 
хашаа 
байшин 

Иргэн 
Б.Ганболд 

10 12-р хороолол Үндэсний 
эрх чөлөөний 2 дугаар 
гудамж  

219 дугаар хашаа 
/байшин/ 

3 Амины 
хашаа 
байшин 

Иргэн  
М.Энх-Эрин 

14 Онгот 4 дүгээр гудамж   406 дугаар хашаа 
/байшин/ 

4 Үйлчилгээ “Далан булаг 
трейд” ХХК 

10 5-р хороолол Ардын өргөн 
чөлөөний 2 дугаар гудамж  

202 дугаар байшин  

5 Амины 
хашаа  

Иргэн 
Б.Анхзул 

14 Жаргалант 1 дүгээр гудамж   108 дугаар хашаа  

6 Амины 
хашаа 

Иргэн 
Ж.Оюунчимэг 

9 11 дүгээр хороолол 
Хөгжлийн 2 дугаар гудамж  

205 дугаар хашаа 
/байшин/ 

 2018.04.02 - 2018.04.03-ны өдрийн хооронд ГЗБГЗЗГ-т зохион байгуулагдсан 

“21 аймгийн ГХБХБГ-ын геодези, зураг зүйн асуудал хариуцсан мэргэжилтнүүдийг 

чадавхижуулах” сургалтанд байгууллагаас Геодези, зураг зүйн асуудал хариуцсан 

мэргэжилтэн хамрагджээ.  

 Монгол Улсын Засгийн газрын 2013 оны 280 дугаар тогтоолоор батлагдсан 

“гудамж, талбай, үл хөдлөх хөрөнгийг хаягжуулах журам”-ын 5-ийн 5.1-д Байр зүйн 

зураг, кадастрын асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны байгууллага нь энэхүү 

журмын гурав /хаягийн төслийн зураг хийх/, дөрөвдүгээр /хаягийн нэр дугаар 

олгох/ зүйлийг баримтлан хийж гүйцэтгэсэн хаягийн төслийн зургийг, хаягжуулах 

үйл ажиллагааны төсвийн хамт тухайн шатны Засаг даргаар уламжлан Иргэдийн 

төлөөлөгчдийн хурлаар хэлэлцүүлж баталгаажуулах тухай чиглэлийг Хонгор, 

Орхон, Шарын гол сумдад хүргүүллээ. 

 

Газрын төлбөр, татвар, үнэлгээний чиглэлээр: 

 2018.04.20-ны өдрийн байдлаар 2018 онд орон нутгийн төсөвт 

төвлөрүүлэхээр батлагдсан газрын төлбөрийн орлогоос 189.5 сая төгрөгийг 

төвлөрүүлж, төлөвлөгөөний биелэлт 23.9 хувьтай явж байна.  
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Хүснэгт 3. Газрын төлбөрийн гүйцэтгэл 

Сумдууд 
2018 он 1-3 сарын гүйцэтгэл 

Жилээр 1-3 сар орлого Гүйцэтгэл 

Шарын гол 52,533,062.46 11,014,348.00 20.97 

Хонгор 240,221,972.98 21,830,967.00 9.09 

Орхон 48,500,160.00 9,659,572.00 19.92 

Дархан 451,444,804.56 113,553,387.75 25.15 

НИЙТ 792,700,000.00 156,058,274.75 19.69 

 

 Аймгийн Засаг даргын 2018 оны 1-04/02 дугаар албан даалгаврын 

хэрэгжилтийг хангаж 3 дугаар сарын тайланг нэгтгэн аймгийн Татварын хэлтэст 

2018.04.09-ны өдөр албан тоотоор хүргүүлсэн. Үүнд: 54 иргэн, аж ахуйн нэгж 

байгууллагын тооцоо нийлсэн актыг цахимаар хүргүүлж мэдээлэл солилцон 

ажиллалаа. 

Мөн 2018 оны 3 дугаар сарын байдлаар нийт 81 буюу 54 иргэн, 27 аж ахуйн 

нэгж байгууллагын 28.8 сая төгрөгийн газрын төлбөрийн тооцоог гаргаж, 8.2 сая 

төгрөгийг тайлант хугацаанд барагдуулж 20.6 сая төгрөгийн дутуу төлөлтөд хяналт 

тавьж ажилласан байна. Шарын гол сум тайлангаа ирүүлээгүй. 

Хүснэгт 4. Аймгийн Засаг даргын 1-04/02 дугаар албан даалгаврын хэрэгжилтийн мэдээ 

№ 
Сумын 

нэр 

Тооцоо нийлсэн 
иргэн, аж ахуйн 

нэгжийн тоо 

 Тооцоо 
нийлсэн актаар 
газрын төлбөр 

төлөх 
төлбөрийн дүн  

Тайлангийн 
хугацаанд 

барагдуулсан  
төлбөрийн 
мөнгөн дүн 

Дутуу 
төлбөрийн 

хэмжээ 

Тайлан 
ирүүлсэн эсэх 

Иргэн ААНБ 

1 Дархан 31 23 21,675,282.00 1,675,256.00 20,000,026.00 Сумын газрын 
даамал, 

татварын 
байцаагч нар 

тайлангаа 
баталгаажуулж 

ирүүлсэн 

2 Орхон 20 
 

2,782,908.00 2,174,450.00 608,458.00 

3 Хонгор 3 4 4,365,299.00 4,353,673.00 11,626.00 

4 
Шарын 

гол     
- 

Тайлан 
ирүүлээгүй 

  
54 27 28,823,489.00 8,203,379.00 20,620,110.00 

 
 

 Аймгийн Татварын хэлтэст ТТ-20 маягтын дагуу газрын төлбөрийн тайланг 

цахим хэлбэрээр 2018.04.19-ны өдөр баталгаажуулан хүргүүллээ. 2018 оны 04 

дүгээр сард 199 иргэн, аж ахуйн нэгж байгууллагатай газрын төлбөрийн акт 

үйлдэж тооцоо нийлсэн байна. 

 

Мэдээлэл технологийн чиглэлээр: 

 Газрын салбарын мэдээллийг иргэд олон нийтэд мэдээлэх, сурталчилах 

төлөвлөгөөний дагуу орон нутгийн А Жи Би, Ди Би Эс болон Лха телевизээр 

Дархан сумын даамал Ө.Мягмарсүрэн “0,07га газрын өргөдөл зогссон тухай”,  
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Геодези, зураг зүйн асуудал хариуцсан мэргэжилтэн Б.Мөнхчулуун “Газар 

тариалан, төмс, хүнсний ногооны үйлдвэрлэлийн зориулалттай газрын талбайн 

тооллогын тухай”, “Зөвшөөрөлгүйгээр буусан зөрчилтэй иргэн, аж ахуй нэгжид 

шаардах хуудас тараасан тухай” тус тус мэдээллийг хийлээ. 

 ГХБХБГ-ын 7 хоног бүрийн болон сарын үйл ажиллагаа, санхүүгийн тайлан, 

мэдээг www.darkhan.gazar.gov.mn хаягаар цаг тухайд нь олон нийтэд нээлттэй 

мэдээлж байна. 

 
Хүний нөөц, дотоод ажлын чиглэлээр: 

 ГХБХБГ-ын 2018 оны гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх ажлын төлөвлөгөөг 

боловсруулж, 2018.03.13-ны өдөр батлагдлаа. 

 Байгууллагын хяналт шинжилгээ, үнэлгээний багт 2017 оны Хүний нөөцийн 

хөтөлбөрийн үйл ажиллагааны төлөвлөгөөний хэрэгжилт, Авлигатай тэмцэх үйл 

ажиллагааны төлөвлөгөөний хэрэгжилт, байгууллагын дотоод журмын хэрэгжилт, 

сургалтын төлөвлөгөөний хэрэгжилтийг тус тус дүгнүүлэхээр хүргүүллээ. 

 Аймгийн Засаг даргын захирамжийн 2018 оны 1 дүгээр улирлын 

хэрэгжилтийг аймгийн засаг даргын тамгын газрын ТЗУХ-т файлаар хүргүүллээ. 

Үүнд манай байгууллагад холбогдох нийт 20 захирамжаас 11 захирамж 100 хувийн 

биелэлттэй, 3 захирамж хэрэгжилтгүй /хугацаа хараахан болоогүй/ бөгөөд 

байгууллагын хэмжээнд захирамжийн нийт хэрэгжилт 77.8 хувьтай байна. 

 
Өргөдөл гомдол шийдвэрлэлтийн талаар: 

 ГХБХБГ-т 2018 оны 03 дугаар сарын 21-ны өдрөөс 04 дүгээр сарын 20-ны 

өдрийн хооронд нийт 144 албан бичиг /хариутай 109/, 104 өргөдөл ирсэнээс 60 

албан бичиг, 56 өргөдөл шийдвэрлэн, 49 албан бичиг, 48 өргөдөл хяналтад 

бүртгэжээ /Энэ сард хугацаа хэтэрсэн албан бичиг, өргөдөл, гомдол байхгүй/.  

2018 оны 04 дүгээр сарын 04-нд Газрын эрх зүйн харилцааг хянан 

шийдвэрлэх хурлыг зохион байгуулж, 03 дугаар сарын 07-оос хойш байгууллагад 

хүлээн авсан газрын салбарын эрх зүйтэй холбогдох 49 өргөдлийг тус хурлаар 

хэлэлцэн, шийдвэрлэжээ.  

Мөн хяналтанд байгаа өргөдлүүдийг дараагийн ээлжийн газрын эрх зүйн 

харилцааг хянан шийдвэрлэх хурлаар хэлэлцүүлэн, шийдвэрлэхээр байна. 

 

 

 

http://www.darkhan.gazar.gov.mn/
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График 1. Албан бичиг, өргөдлийн шийдвэрлэлт, хяналтанд авч судлаж буй талаарх 
мэдээлэл 

  

 Сумдаас авсан газрын харилцаатай холбогдох иргэдээс хүлээн авсан 

өргөдөл, хүсэлт шийдвэрлэлтийн мэдээг нэгтгэн, хүснэгтээр харуулбал: 

Хүснэгт 5. Газрын харилцаатай холбогдох өргөдөл хүсэлтийн мэдээ 

№ 
Сумын 

нэр 
Шийдвэрлэ

-сэн 
Шийдвэрлээ-

гүй 
Нийт 

өргөдөл 
Шийдвэрлээгүй өргөдлийн 

тайлбар 

1 Дархан сум 56 48 144 ГЭЗХХШХ-аар хэлэлцүүлнэ. 
Хугацаа болоогүй. 

2 Орхон сум 42 425 467 Шинээр газар өмчлөх хүсэлт 425 
/хуваарилалт эхлээгүй/ 

3 Шарын гол 
сум 

25 5 30 Хяналтанд байгаа хугацаа 
болоогүй 

4 Хонгор сум 33 157 190 Шинээр газар өмчлөх хүсэлт 165 
/хуваарилалт эхлээгүй/ 

 Нийт 156 635 831  

 Нийт өргөдлийн 70,9 хувь нь шинээр газар өмчлөх хүсэлт байгаа бөгөөд 

газар хуваарилалт эхлээгүйгээс хараахан шийдвэрлэгдээгүй байна. Иймд аймгийн 

хэмжээнд газрын харилцаатай холбогдох өргөдлийн шийдвэрлэлт 18,8 хувьтай 

байна. 

 2018 оны 04 дүгээр сард ГХБХБГ-ын удирдлагаас 79 албан бичиг төлөвлөж 

явуулжээ.  

График 2. ГХБХБГ-аас явуулсан албан бичгийн төрөл  
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Архивын үйл ажиллагааны талаар: 

 ГХБХБГ-ын архивт хадгалагдаж байсан нийт 44 ширхэг СD файлийн 

жагсаалт үйлдэж, хадгаламжийн нэгж үүсгэн цэгцэллээ. Одоогоор нийт 44 ширхэг 

СD файл байна. 

Зураг 3. СD файл үүсгэсэн архивын баримтын хадгалалт 

 

 ГХБХБГ-ын архивын судалгааг гаргаж ГЗБГЗЗГ-т хүргүүллээ. Судалгаагаар 

2003-2017 онд ГХБХБГ-т хүлээн авч, архивт байршсан 827 баримт байна. Үүнээс 

байнга хадгалах 508, түр хадгалах 299, далан жил хадгалах 20 баримт байна.  

 “Нэгж талбарын хувийн хэрэг”-ийн баримт Дархан суманд 13399 /өмчлөх 

9564, эзэмших 3826, ашиглах 9/; Шарын гол суманд 1224 /өмчлөх 888, эзэмших 

334, ашиглах 2/; Орхон суманд 2793 /өмчлөх 2104, эзэмших 689, ашиглах 0/; 

Хонгор суманд 2710 /өмчлөх 1173, эзэмших 1536, ашиглах 1/ аймгийн хэмжээнд 

нийт 20126 байна. 

 2010-2013 онд ГХБХБГ-т хүлээн авсан архивт хадгалагдаж буй нийт 9676 

өргөдлийн хүчинтэй хугацаа дууссан тул устгах бичгийн акт үйлдэн, жагсаалтыг 

Дархан-Уул аймаг дахь салбар төрийн архивт хүргүүлэхээр газрын даргаар 

батлуулан, бэлтгээд байна. 

 Газар хөдлөлийн гамшгийн эрсдлийг бууруулах ажлын хүрээнд хийгдсэн 

“инженерийн барилга байгууламж, шугам сүлжээний мэдээллийн сан байгуулах” 

ажлын тайланг ГЗБГЗЗГ-ийн архиваас ГХБХБГ-ын архивт хүлээн авлаа.  

 Мөн Шарын гол суманд “Бодь хас” ХХК-ны хийсэн Дархан-2 өртөөнөөс 

Шарын гол өртөө хүртлэх 63.3 км төмөр замын дагуух 1:1000 масштабтай байр 

зүйн зураглалын ажлыг сумын даамлын зураг зүйн санд хүлээн авсан байна. 
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2. БАРИЛГА, ХОТ БАЙГУУЛАЛТЫН ЧИГЛЭЛЭЭР ХИЙСЭН АЖЛЫН ТАЙЛАН 

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

байгууллагуудтай хамтран үзлэг хийх, хяналт тавьж ажиллах: 

 Дархан-Уул аймгийн Засаг даргын 2018 оны 01-А/128 тоот захирамжийн 

дагуу аймгийн хэмжээнд барилга угсралтын ажил эхлүүлсэн барилга 

байгууламжид хяналт шалгалт хийх ажлын хэсэг байгуулагдсаны дагуу барилга 

угсралтын ажил эхлүүлсэн 27 аж ахуй нэгж, иргэдийн газарт аймгийн Мэргэжлийн 

хяналтын газар, Онцгой байдлын газар, Захирагчийн алба, Дархан сум, Мэдээлэл 

технологийн алба, ХОХБТХ, Хууль зүйн хэлтэс зэрэг холбогдох алба, хэлтсүүдтэй 

хамтарч хяналт шалгалтыг зохион байгууллаа. 

 Дархан-Уул аймгийн хэмжээнд нүх ухаж, барилгын түр хашаа татсан 19 

байршил байгаа тухай судалгааг гаргаж, судалгааны дагуу барилгын ажил явуулж 

буй аж ахуй нэгж байгууллагуудад түр хашааг буулгах, эсвэл түр хашааг сэргээн 

засварлах, орчны аюулгүй байдлыг хангах албан шаардлагыг хүргүүлсэн 

уулзалтыг зохион байгууллаа. 

Зураг 4. Барилгын үйл ажиллагаа эрхэлж буй аж ахуй нэгжүүдтэй уулзалт зохион байгуулсан 

нь 

  

 
Ерөнхий төлөвлөгөө, хот байгуулалтын чиглэлээр: 

 Дараах байршлуудад байршлын зураг гүйцэтгэсэн байна. Үүнд: 

 Дархан сум, 1-р баг, Гэр хороолол дундах Партизаны 1-ээс 9 дүгээр 

гудамжны сайжруулах шороон замын  байршил, 

 Дархан сум, 1-р баг, Гэр хороолол дундах Партизаны 6-р гудамжны ус 

түгээх худгаас барилгачдын гудамжыг дайран хар замтай холбох хүртэл 

хийгдэх шороон замын  байршил, 

 Дархан сум, 16-р багт байрлах “Ахмадын байр”,  
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 Дархан сум, 15-р баг, "Иргэдийн оролцоо-хөгжлийн түлхүүр" ТББ-ын 

"Мэдээлэл, сургалтын төв"-ын байршил, 

 Аймгийн хэмжээнд хотын төв хэсэгт байрлах гадна рекламны самбарыг 

хотын гадагш байрлуулах байршил /төсөл хэлбэрээр/. 

 Дархан сумын 5-р багт байрлах Ахмадын хороо, Шарын гол сумын Ахмадын 

хороо, Орхон сумын Ахмадын хороо тус тус баршлуудад байршлын зургийг 

гүйцэтгэн, холбогдох албан байгууллагуудад хүлээлгэн өгчээ. 

 Дараах байршлуудад архитектур төлөвлөлтийн даалгавар боловсруулав. 

Үүнд: 

 Дархан сум, 13-р баг, Өмнөд үйлдвэрийн районд Хий цэнэглэх станц 

/ШТМТГазар/ байгуулах зориулалттай “Дашваанжил” ХХК-ны газар, 

 Дархан сум, 13-р баг, Нэгдсэн эмнэлэгийн зүүн урд талд “М Си Эс Кока 

Кола” ХХК-ны үйлчилгээний зориулалттай газарт,  

 Мөн Дархан-Уул аймгийн Хонгор сумын Зулзагын гол амралтын бүсэд ЗДТГ-

ын төрийн албан хаагчдын зуслангийн байшин барих 2.5 га газарт талбайн зохион 

байгуулалт, орчны ерөнхий төлөвлөгөөний зураг боловсрууллаа. 

 

Засгийн газрын 68 дугаар тогтоолын хэрэгжилтийг хангах ажлын хүрээнд: 

 Дархан-Уул аймгийн хэмжээнд барилгын ажил эхлүүлэх, үргэлжлүүлэх 

зөвшөөрөл хүссэн: 

 Дархан сумын 9 дүгээр багт Борбожуу ХХК-ний 100 хүүхдийн цэцэрлэгийн 

барилга  

 Дархан сум, 14-р багт байршилтай Сигма Эс ХХК-ний 16 айлын орон сууцны 

барилга, 

 Дархан сум, 15-р баг байршилтай иргэн Бат-Эрдэний оюутны дотуур байр, 

үйлчилгээ барилга, 

 Дархан сум, 15-р баг ДСЦТСүлжээ ажилчдын орон сууцны барилга, 

 Дархан сум, 7-р багт байршилтай “ВВЭН” ХХК-ний автозасварын барилга, 

 МОН-3244/3245 төслийн барилга буулгах ажлуудад барилгын техникийн бичиг 

баримтыг хянаж үзэн тус тус барилгын ажил эхлүүлэх, үргэлжлүүлэх 

зөвшөөрлийг олголоо. 

 Дархан сум, 8-р багт байршилтай “Камдер” ХХК-ний үйлчилгээний 

зориулалттай хоѐр блок гурван давхар барилгад барилгын ажил үргэлжлүүлэх 

зөвшөөрөл хүссэний дагуу барилгын техникийн бичиг баримтыг хянаж үзэхэд 
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барилга байгууламжийн экспертизийн дүгнэлт дутуу байсан тул барилгын 

техникийн бичиг баримтыг бүрэн гүйцэт бүрдүүлсэний дараа барилгын ажлын 

зөвшөөрлийг дахин хүсэх тухай албан бичгийг хүргүүлж ажиллалаа. 

 

Барилгын материал үйлдвэрлэлийн чиглэлээр: 

 Дархан-Уул аймгийн хэмжээнд үлгэрчилсэн “Барилгын ажлын аюулгүй 

ажиллагааны журам” боловсруулж батлуулах ажлын хүрээнд Дархан, Хонгор, 

Орхон, Шарын гол сумдын Засаг даргын тамгын газраас холбогдох журмын 

загварт санал авах тухай албан хүсэлт хүргүүллээ. 

 “Хөгжлийн бэрхшээлтэй хүний эрхийг хангах орон тооны бус дэд зөвлөл”-

ийн 2018 оны үйл ажиллагааны төлөвлөгөөний дагуу худалдаа үйлчилгээний 16 

газарт хэмжилт хийж, фото зургаар баталгаажуулан хээрийн судалгаа хийлээ. 

 Хуванцар цонх хаалганы үйлдвэрлэл эрхэлдэг “Хаяа үүр” ХХК-ний 

бүрдүүлсэн техникийн бичиг баримтыг хянан, тусгай зөвшөөрөл авах 

тодорхойлолтыг Барилгын материал үйлдвэрлэгчдийн холбоонд хүргүүллээ. 

 Мөн “Есөн талын Богд” ХХК-ний хүсэлтийн дагуу барилга угсралтын ажлын 

тусгай зөвшөөрлийг сунгахаар холбогдох техникийн бичиг баримт, суурь нөхцөл 

шаардлагыг хангаж байгаа эсэхийг хянан, заавар зөвлөгөө өгч, холбогдох 

тодорхойлолтыг Монголын барилгын үндэсний ассоциацид хүргүүлжээ.  

 Аймгийн хэмжээнд зөрчилтэй барилгын судалгаа болон 2013 оноос хойш 

барилгын ажил эхлүүлэх, үргэжлүүлэх зөвшөөрөл авсан боловч дуусаагүй 

барилгын судалгааг гаргалаа. 

Инженерийн хангамжийн техникийн нөхцлийн хэрэгцээт ачаалал 15-18-р  

үлгэрчилсэн загвар мөрдөж ажиллах 

 Эрчим хүчний тухай хуулийн 33.2, Газрын тухай хуулийн 57.3, 57.4, 63.1.11 

дэх заалтуудыг үндэслэн инженерийн шугам сүлжээний хамгаалалтын зурваст 

орсон, зохих байгууллагын зөвшөөрөлгүй хашаагаа сунгасан айл өрх, аж ахуй 

нэгжүүдэд Дархан сумын даамал, Кадастрын асуудал хариуцсан мэргэжилтэн, 

Инженерийн дэд бүтцийн асуудал хариуцсан мэргэжилтэн нар “Дархан Дулааны 

Сүлжээ” ТӨХК-ний хангах албаны инженер техникийн ажилчидтай хамтарсан 

үзлэг, хяналт шалгалт хийх ажлыг зохион байгууллаа.  

Үзлэгээр цахилгааны хамгаалалтын зурваст орж хашаагаа зөвшөөрөлгүй 

сунгасан 55 айл өрх, дулааны шугамын хамгаалалтын зурваст орсон 14 иргэн, аж 

ахуй нэгжид барилга байгууламж, хашаагаа татах 14 хоногийн хугацаатай 

шаардах хуудас тараан ажиллалаа.   
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Зураг 5. ИШС-ний хамгаалалтын зурваст зөвшөөрөлгүй газар газар ашиглагч иргэн, аж ахуй 
нэгжид шаардах хуудас тараасан ажиллагааны үеэр 

  

 2018.03.28-ны өдөр Дархан Дулааны сүлжээ ТӨХК-өөс зохион байгуулсан 

“Дулааны техникийн нөхцөл”-ийн хуралд ГХБХБГ-аас инженерийн шугам 

сүлжээний асуудал хариуцсан мэргэжилтэн оролцож, хурлаас 10 аж ахуй нэгж 

байгууллагыг дулааны шугам сүлжээнд холбох техникийн нөхцөл гаргахаар 

шийдвэрлэжээ. 

 Дулааны шугам сүлжээний тодруулах хүссэн 3 аж ахуй нэгж, 4 иргэнд 

дулааны тодруулах хуудсаар үйлчиллээ. 

 

Улс, орон нутаг болон бусад эх үүсвэрээс санхүүжилттэй шинээр болон 

шинэчлэн боловсруулж буй хот байгуулалтын баримт бичигт санал өгөх, 

гүйцэтгэгчтэй хамтран ажиллах 
 

 Дархан хотын хөгжлийн ерөнхий төлөвлөгөө боловсруулж байгаа “Арт 

констракшн” ХХК-тай ажлын явцтай танилцах, санал солилцож зөвшилцөх 

байдлаар 3 удаагийн уулзалтыг зохион байгуулан ажиллалаа. 

 Монгол улсын хэмжээнд орон сууцны зах зээлийн эрэлт, нийлүүлэлтийн 

судалгааг хийж, орон сууцны нэгдсэн мэдээллийн сан бүрдүүлэх ажилд Дархан 

сумын 181 өрхөөс  нийт 86 өрхийн судалгааг аваад байна.  

 

Хот, тосгоны ерөнхий төлөвлөгөөний жижүүрийн хөтлөлт хийх үлгэрчилсэн 

заавар”-ыг мөрдөж ажиллах, мэдээллийн сан бүрдүүлэх 
 

 Жижүүрийн ерөнхий төлөвлөгөөний хөтлөлтөд баяжилт хийгдлээ. 
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3. БАЙГУУЛЛАГЫН ДОТООД ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ЧИГЛЭЛЭЭР: 

 2018.03.27-ны өдөр аймгийн Татварын хэлтэстэй хамтран “Аймгийн Засаг 

даргын 2018 оны 1-04/02 дугаар албан даалгаврын хэрэгжилтийг хангах” болон 

“Газрын эрхийг бусдад шилжүүлэхэд ногдуулах татвар ногдуулах”-тай 

холбогдуулан татварын байцаагч, сумын даамлуудыг хамруулсан уулзалт, 

сургалтыг зохион байгууллаа. 

Зураг 6. Татварын хэлтэстэй хамтарсан сургалт 

  

 
 2018.03.28-ны өдөр Онцгой байдлын газартай хамтран байгууллагын албан 

хаагчдад “болзошгүй гамшгийн үед зарлан мэдээлэх дохионы сургуулилт” хийх 

тухай сургалтыг зохион байгуулж, 2018.03.29-ны өдөр аймгийн хэмжээнд зохион 

байгуулагдсан “болзошгүй гамшгийн үед зарлан мэдээлэх дохионы сургуулилт”-нд 

нийт 15 албан хаагчийн бүрэлдэхүүнтэй онцгой үеийн бэлэн байдлыг ханган, 

сургуулилт хийсэн. 

Зураг 7. “Болзошгүй гамшгийн үед зарлан мэдээлэх дохионы сургуулилт”-тай холбоотой 
сургалтыг авч, сургуулилт хийсэн нь 

  

 Аймгийн ЗДТГ-ын Хяналт, шинжилгээ үнэлгээ, дотоод аудитын хэлтсээс 

зохион байгуулсан байгууллагын “Хяналт шинжилгээ үнэлгээний чадавхийг  
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сайжруулах нь” сэдэвт сургалтанд байгууллагын Хяналт шинжилгээ, үнэлгээний 

багийн гишүүд идэвхитэй хамрагдлаа. 

 2018.04.07-ны өдөр аймгийн Эрүүл мэндийн газраас зохион байгуулсан 

“Идэвхитэй хөдөлгөөн – Эрүүл мэнд – Алхалт аялал” үйл ажиллагаанд 

байгууллагын албан хаагчид нэгдэж, үргэлжлүүлэн нэг цонхны үйл ажиллагаа 

явуулдаг төрийн байгууллагуудын дунд зохион байгуулагдсан гар бөмбөгийн 

тэмцээнд идэвхитэй оролцлоо. 

Зураг 8. “Идэвхитэй хөдөлгөөн – Эрүүл мэнд” аяны оролцоо 

 

 Дархан-Уул аймгийн Прокурорын газартай хамтарч байгууллагын албан 

хаагчдад Эрүүгийн тухай хууль болон бусад холбогдох хуулийн талаар мэдээлэл 

өгөх сургалтыг зохион байгууллаа.  

Зураг 9. Прокурорын газартай хамтран зохион байгуулсан сургалтын үеэр 

 

  Дархан-Хот байгуулалт, барилга захиалагчийн газар ОНӨААТҮГ-тай 

хамтран хоѐр байгууллагын албан хаагчдын дунд нөхөрсөг харилцааг тогтоох, 

албан хаагчдын идэвхитэй хөдөлгөөнийг дэмжих зорилгоор бооцоот “гар бөмбөг”, 

“сагс”-ны тэмцээн зохион байгуулж, амжилттай оролцлоо. 
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Зураг 10. Дархан-Хот байгуулалт, барилга захиалагчийн газар ОНӨААТҮГ-тай хамтран зохион 

байгуулсан спортын тэмцээний үеэр 

  
 2018 оны 03 дугаар сарын 28 болон 2018 оны 04 сарын 20-ны өдөр 15 албан 

хаагчийн бүрэлдэхүүнтэйгээр байгууллагын ойр орчмын 50 метр газарт их 

цэвэрлэгээний ажлыг хийж гүйцэтгэсэн. 

Зураг 11. Байгууллагын ойр орчмын нийтийн цэвэрлэгээг зохион байгуулсан нь 

  

 “Цахим архив - Цахим сан” ажлын хүрээнд Дархан сумын 37 нэгж 

талбарыг шинээр цахимжуулсан байна. 

 

 

 

ТАЙЛАН НЭГТГЭСЭН:    Ц.ЦЭНД-АЮУШ 


