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Д/д Хэрэгжүүлэх арга хэмжээ Биелэлт 

1 

Аймаг, сумын Засаг даргын 

захирамжийн хэрэгжилтийн 

талаар: 

- Аймгийн засаг даргын 2017 оны 05 сарын 24-ний өдрийн 
А/225  дугаар газар эзэмших эрхийн гэрчилгээг бусдад 
шилжүүлэх тухай захирамжаар 17 иргэн, аж ахуй нэгж 
байгууллагатай  гэрээ байгуулж улсын бүртгэлд 
бүртгэсэн.   

2 Газрын төлбөрийн талаар: 
- 2017 оны 05 дугаар сарын 26-ны байдлаар газрын 

төлбөрт өссөн дүнгээрээ 248.2 сая төгрөг төвлөрсөн 
байна. Биелэлт 38%-тай байна. 

3 

Тайлан, мэдээ албан 

бичгийн хариу гаргаж 

хүргүүлсэн, өргөдөл хүсэлт 

шийдвэрлэсэн талаар: 

- Бусад аймаг сумын нутагт газар өмчлөх тодорхойлолтыг 
4 иргэнд гаргаж өгсөн. 

- JICA MUGCUP2  төслийн хүрээнд Гэр хорооллын газрыг 
дахин зохион байгуулах, төслийн зардал, эдийн засгийн 
үр ашгийн тооцоог гаргах сургалтанд УБ хот 4 хоногийн 
сургалтанд хамрагдлаа.  

- Газрын эрх зүйн харилцааг хянан шийдвэрлэх комиссын 
хуралд Хугацаа сунгах тухай 10, Эрх шилжүүлэх тухай 
31,  Газар эзэмших тухай 9, талбайн хэмжээ өөрчлөх 14 
нийт 62 иргэний өргөдөл хүсэлтийг Газрын эрх зүйн 
харилцааг хянан шийдвэрлэх комиссын хурлаар 
хэлэлцүүлэн 46 ИААНБ-ын өргөдөл материалыг 
шийдвэрлүүлэхээр аймгийн засаг даргын захирамжийн 
төслийг хянуулан 2017 оны 05 сарын 24-ний өдрийн 
А/225, А/226, А/227, А/228, А/230 дугаар захирамж 
шийдвэрийг гаргуулсан. Үлдсэн 16 ИААНБ-ын өргөдлийг 
хариуг бичгээр гарган хүргүүлж байна. 

- 2017 оны 05-р сарын 22-ны өдрөөс 05-р сарын 26-ны 

өдрийн хооронд 28 өргөдөл, 35 албан бичиг ирснийг 

бүртгэж, 22 албан бичиг төлөвлөж явуулсан байна.  

4 

Кадастрын хэмжилт, 

магадлан хэмжилт хийсэн, 

кадастрын зургаар 

үйлчилсэн талаар:  

- Гэр бүлийн хэрэгцээний газраа өмчилсөн , эзэмших 
эрхийн гэрээ хийсэн, худалдсан, бэлэглэсэн,  хуваасан 
нийт 50 иргэн, аж ахуй нэгжийн кадастрын зургийг  
гаргаж өгсөн. 

- “ЭМА ТРЕЙД” ХХК-ны гаргасан өргөдөл хүсэлтийн дагуу 
газар дээр нь хяналтын хэмжилт хийлээ. Хуучин үерийн 
ус зайлуулах шугам нь “ЭМА ТРЕЙД” ХХК-ны ар талаар 
дайран өнгөрдөг бөгөөд уг газар нь тус компианий 
эзэмшлийн газарт ордогүй тул шугамыг шинэчлэн солих 
ажилагаа нь “ЭМА ТРЕЙД” ХХК-ны эрх ашгийг хөндөөгүй 
байгааг мэдэгдлээ.  

- Ерөнхий архитектор, Барилга хот байгуулалтын хэлтсийн 
дарга нарийн хамт 8-р баг Нарантолгойд иргэн 
Ч.Батболдын дуудлага худалдаагаар авсан газар, 9-р 
баг иргэн Ж.Халиунаагын эзэмшил газрууд дээр очиж 
зам талбай болон орц гарц гаргах асуудлыг 
шийдвэрлэлээ. 

- Кадастрын хэмжилт зураглал хийж байгаа компиануудад 
“Газар эзэмших, ашиглах, өмчлөх эрхийн гэрчилгээ олгох 
журам”-ын 9 дүгээр зүйлийн 9.3,9.4, 9.4.1, 9.4.2 дахь 
заалтуудыг баримтлан эргэлтийн цэг тэмдэгт бэхлэн 
актаар хүлээлгэн өгч байх тухай албан бичгийг 2017 оны 
05 сарын 25-ны №410,411 тоотоор хүргүүллээ.     



5 
Газар ашиглалтыг 

сайжруулах талаар: 

- Газар эзэмшигч, ашиглагч иргэн, хуулийн этгээдийн 
газар ашиглалтыг сайжруулах зорилгоор,  удаа дараа 
гэрээний хугацаа сунгасан газруудтай “Харилцан 
ойлголцлын санамж бичиг” байгуулж Газар ашиглалтын 
төлөвлөгөө гаргуулж аван хяналт тавьж байна. 

- Энэ долоо хоногт 7 иргэн, 5 аж ахуйн нэгж газар 
ашиглалтын төлөвлөгөөгөө ирүүлж, гэрээ байгууллаа. 

6 
Мэдээлэл технологийн 

ажлын талаар: 

- Байгууллагын цахим болон фэйсбүүк хуудсанд 7-н мэдээ 
мэдээллийг оруулж, газар эзэмших эрхийн гэрчилгээний 
дахин дуудлага худалдаа, мөн шинээр зарлагдсан 
дуудлага худалдааны заруудыг бэлдэж Өдрийн сонины 
2017 оны 05 дугаар сарын 26-ны өдрийн дугаарт 
хэвлүүлэхээр хүргүүлсэн.   

8 Нээлтэй хаалганы өдөр 

- Дархан-Уул аймгийн Газрын харилцаа, барилга, хот 
байгуулалтын газар 2017 оны 5 дугаар сарын 26-ны өдөр 
11.00-16.00 цагийн хооронд Олон улсын худалдааны 
төвийн гаднах талбайд нээлттэй хаалганы өдрийг зохион 
байгууллаа. Нээлттэй хаалганы өдрөөр нийт 74 иргэн 
манай байгууллагаар үйлчлүүлж, үүнээс 
1.Газар өмчилж аваагүй болохыг тодорхойлсон 
тодорхойлолт-9 иргэн 
2.Кадастрын зураг авсан-10 иргэн 
3. Газар эзэмших эрх шилжүүлэх өргөдөл өгсөн-2 иргэн 
4. Мэдээлэл, зөвлөгөөг-50 иргэн 
5. Газар өмчлөлийн захирамжаа авсан-3 иргэн тус тус 
үйлчилгээ авсан. 

9 
Бусад ажил 

 

- ИХАШШ-д Заяахастур ХХК нэхэмжлэлтэй орц, гарцын 
асуудал шийдвэрлүүлэх хэргийн шүүх хурал 2017.05.25-
ны өдөр болж, ирц бүрдээгүй учир түр хугацаагаар 
хойшлогдсон. 

- Дархан сум 6-р багийн Ханжаргалангийн 2-18 тоотод 
оршин суугч иргэн Н.Нарантуяа, 7-р багийн Сэргэлэнгийн 
3-59а тоотод оршин суугч иргэн Ц.Наранхүү нарийн 
гаргасан өргөдөл гомдлын дагуу газар дээр нь очиж 
хяналтын хэмжилт хийж шалгахад иргэн Д.Цэрэн нь 
Иргэн Н.Нарантуяагын өмчлөлийн газар руу 13 м

2
 

оруулж граж барьсан, иргэн П.Бямбацэрэн нь иргэн 
Ц.Наранхүүгийн өмчлөлийн газар руу 4м

2 
орсон төдийгүй 

нийтийн эзэмшлийн газар руу 75 м
2
 талбайн сунгаж 

зөвшөөрөлгүй хашаа барьсан зөрчлүүд илэрсэн.  
- 2017 оны 05 сарын 25-ний өдөр БОАЖГ-ийн 

мэргэжилтэнгүүд, МХГ, УЦУОШГазруудтай хамтарсан 
ажлын хэсгийн бүрэлдэхүүнд орж Дархан-Нэхий ХХК-ний 
2016 оны байгаль орчныг хамгаалах менежментийн 
төлөвлөгөөний тайлан, 2017 оны Байгаль орчныг 
хамгаалах менежментийн төлөвлөгөөг батлах, газар 
дээр нь тус үйлдвэрийн үйл ажиллагаатай газар дээр 
танилцаж ажилласан. 

10 Хот байгуулалтын талаар: 

- “Газар хөдлөлтийн гамшгаас урьдчилан сэргийлэх БАЗ-
өөс ирсэн судалгааны  албан бичгийг 24 агентлагт 
хүргэж судалгааг цуглуулж, нэгтгэн  хүргүүлсэн. 

- Дархан сум. 9-р баг. Иргэн Ариунаагийн үйлчилгээний 
барилгын ерөнхий төлөвлөгөөг хянан шалгаж газар дээр 
нь тохируулан өөрчилсөн 

- Шүтэн уул” ХХК-н эзэмшдэг үйлдвэрийн зориулалттай  
газрыг шилжүүлж байршуулах асуудлыг ерөнхий 
архитекторт тавьж шийдвэрлүүлсэн 

- Дархан сум. 8-р баг. Шинэ замын дагууд барилга 
баригдаж эхлэх гэж байгаатай холбоотойгоор газар дээр 
нь хэмжилт хийж, төлөвлөлтийн хувилбар боловсруулан 
ерөнхий архитекторт танилцуулсан. 

- “Тогтвортой амьжиргаа-3” төслийн хүрээнд Дархан 
суманд хийгдэх ажлуудын байршлын зургуудыг хийж, 



баталгаажуулж дууссан. 

11 
Барилга материалын 

үйлдвэрлэлийн талаар: 

- Монголын барилга материалын үйлдвэрлэгчдийн 
холбоотой зөвлөлдсөний дагуу БМҮ-н холбооны 
экспертийн багийнхан  Дархан-Уул аймагт ажиллаж, 
барилга материалын үйлдвэрлэл шинээр эрхэлж байгаа 
ААНБ-д тусгай зөвшөөрөл авах талаар зөвлөж, ажлын 
байр үйлдвэрийн  технологитой танилцаж газар дээр нь 
ажилласан. 

- “Сонголон хайрхан” ХХК-ийн Бетон зуурмаг 
үйлдвэрлэлийн ын 3.5.2 заалтын дагуу бүрдүүлсэн 
техникийн бичиг баримт, хийж гүйцэтгэсэн ажлын 
тайланг үндэслэн БМҮ-н холбоонд тодорхойлолт гаргаж 
өгөв 

- МУ-н ЗГ-н газар хөдлөлийн байнгын ажиллагаатай 
зөвлөлөөс ирүүлсэн албан бичгийн дагуу манай аймагт 
байгаа томоохон 11 үйлдвэр ААНБ-д барилгын хувийн 
хэрэг бүрдэлтийн судалгаа авахаар албан бичиг 
хүргүүллээ. 

12 
Инженерийн шугам 

сүлжээний ажлын талаар: 

- “ДДС” ТӨХК-с техникийн нөхцөл авах хүсэлт гаргасан  1 
ААНБ-д тодруулах хуудас гаргаж өгөв 

- “ДДС” ТӨХК  дээр техникийн нөхцөл олгох хуралд 
оролцож 11 иргэн, ААНБ-н гаргасан хүсэлтийг хэлэлцэж, 
9 иргэн ААНБ-д техникийн нөхцөл олгох шийдвэр 
гаргалаа. 

- БХБЯ-с ирсэн хөгжлийн банкнаас Дархан хотод 
хэрэгжсэн ажлын судалгааг гаргаж мэйл хаягаар 
хүргүүлсэн. 

- Инженерийн шугам сүлжээний 5 байгууллагаас газар 
хөдлөлийн байнгын ажиллагаатай зөвлөлөөс ирүүлсэн 
албан бичгийн дагуу барилгуудын судалгаа авч нэгтгэн 
холбогдох мэргэжилтэнд  хүлээлгэн өгсөн. 

13 
Барилга угсралт, барилгын 

техник хяналтын талаар: 

- 2016 онд орон нутгийн хөрөнгө оруулалтаар 
хэрэгжүүлсэн “Жишиг хороолол-3” төслийн хүрээнд 
Дархан сумын 9,10 дугаар багт “Свебау Хаус” ХХК-ны 
хийж гүйцэтгэсэн ногоон байгууламж, хашаажуулалтын 
ажил чанарын шаардлага хангагдаагүй талаар хугацаа 
албан тоотыг хүргүүлж ажилласан.  

- 2013-2017 онуудад Дархан-Уул аймагт ашиглалтад 
орсон барилга байгууламжийн гадна тохижилт, авто зам, 
ногоон байгууламжийн ажил нь дутуу хийгдсэн иргэн, 
ААНБ-д хугацаатай албан тоотыг хүргүүлж ажилласан. / 
2017.05.26 байдлаар 11 иргэн, ААНБ хүргүүлсэн/  

- Аймгийн хэмжээнд барилгын ажил нь 7-н сараас дээш 
хугацаагаар түр зогссон барилга байгууламжийг 
хамгаалалтын горимд оруулж, энэ талаар барилгын 
улсын хяналт хэрэгжүүлэх эрх бүхий байгууллагад 
мэдэгдэхийг үүрэг болгож ажилласан. /2017.05.26 
байдлаар 3 иргэн, ААНБ-д хүргүүлсэн/  

- Аймгийн хэмжээнд хэрэгжиж буй Шарилжгүй Дархан 
аяны хүрээнд түр хашаан доторх шарилж, ойр орчмын 
50м газраа цэвэрлэхийг хугацаатай албан бичгийг 
хүргүүлж ажилласан. /2017.05.26 байдлаар 3 иргэн, 
ААНБ-д хүргүүлсэн/ 

- Барилгын ажил эхлэх зөвшөөрөл аваагүй өмнөд 
үйлдвэрийн раойнд байршилтай М-Ойл ШТС, HSMG 
ХХК-ны гадна бохир шугамын ажил, 9-р багт байршилтай 
Иргэн Совинбаяр нарт хугацаатай мэдэгдэх хуудас, 
мэргэжил арга зүйн зөвлөгөөг өгч  ажилласан. 

 

ТАЙЛАНГ НЭГТГЭСЭН     С.БАТБИЛЭГ 


