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1 
Газрын төлбөр, 

татвар үнэлгээ 

 2018.04.13-ны өдрийн байдлаар газрын төлбөрийн орлогоор 

176.5 сая төгрөгийг төвлөрүүлж, төлөвлөгөөний биелэлт 22.2 хувьтай 

байна.  

 180 иргэн, аж ахуйн нэгж байгууллагатай Газрын төлбөрийн акт 

үйлдэж тооцоо нийлсэн байна. 

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

даалгаврын хэрэгжилтийг хангаж 3 дугаар сарын тайланг нэгтгэн, 

аймгийн Татварын хэлтэст хүргүүллээ.  

 2018.04.10-ны өдөр Улаанбаатар хот дахь Улсын Дээд шүүхэд 

“Заяхас тур” ХХК-ний нэхэмжлэлтэй иргэн З.Ууганцэцэгт холбогдох 

газар албадан чөлөөлүүлэх шүүх хуралд оролцлоо. Шүүхээс анхан 

шатны шүүхийн шийдвэрийг хэвээр үлдээж, хариуцагчийн гаргасан 

гомдлыг хангаж шийдвэрлэсэн.  

2 Кадастр 

 “Дархан-Уул аймгийн аялал жуулчлалын мастер төлөвлөгөө-

2030”-ны дагуу Хонгор сумын 2-р баг Зурамтайн аманд “Дэрст 

булангийн морин өртөөний туурь” байгуулахаар орон нутгийн тусгай 

хэрэгцээнд авсан 5 га газарт ГХБХБГ-ын дарга Д.Ганбаяр, ГУХ-ийн 

дарга Г.Нямдорж, аймгийн ерөнхий архитектор Д.Элдэвсайхан, 

кадастрын мэргэжилтэн Д.Батчулуун нар хэмжилт, тодруулалт 

хийлээ. 

 Гэр бүлийн хэрэгцээний газраа өмчилсөн 31, бусдад 

шилжүүлсэн 13, өөрийн хүсэлтээр газраа хуваасан 9, эзэмших эрхийн 

гэрээ хийсэн 9, нийт 62 иргэн, хуулийн этгээдэд газрын кадастрын 

зургаар үйлчилжээ.  

 Мөн газрын кадастрын чиглэлээр 35 иргэнийг хүлээн авч 

зөвлөгөө өгч ажилжээ.  

3 Геодези, зураг зүй 

 Үл хөдлөх хөрөнгийн хаяг дугаар авах хүсэлт ирүүлсэн 5 

иргэн, 1 аж ахуй нэгжийн хүсэлтийг 2018.04.11-ны өдрийн Дархан 

сумын ИТХ-ын тэргүүлэгчдийн хуралд танилцуулж, ИТХ-ын 

тэргүүлэгчдийн 22 дугаар тогтоолоор хаяг дугаарыг олголоо.  

 Орхон сумын нутаг дэвсгэрт хяналтын хэмжилт хийлгэх 

хүсэлт ирүүлсэн 5 иргэн, 1 аж ахуй нэгжийн эзэмшил газарт 

хэмжилтийг хийж, хэмжилтийн дүнг тус сумын газрын даамалд 

хүргүүллээ.  

 Мөн хувийн хашааны газраа хэмжүүлсэн 2 иргэний 

хэмжилтийн дүнг хүлээн авч мэдээллийн санд хүлээн авч, өмчлөлийн 

газраа өвлүүлсэн, худалдсан 6 иргэний эрх шилжих бүртгэлийг 

гүйцэтгэсэн байна.  

 Монгол Улсын Засгийн газрын 2013 оны 280 дугаар 

тогтоолоор батлагдсан “Гудамж, талбай, үл хөдлөх хөрөнгийг 

хаягжуулах журам”-ын 5-ийн 5.1-д зааснаар 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 ИТХ-аар хэлэлцүүлж 

баталгаажуулах тухай албан бичгийг Хонгор, Орхон, Шарын гол 

сумдад хүргүүллээ. 

4 

Инженер хайгуул, 

мониторинг; Хүний 

нөөц 

 Орхон сумын нутаг дэвсгэрийн хөгжлийн төлөвлөгөө хийгдэж 

байгаатай холбогдуулан Вектор мэп ХХК-д 2011 оны Орхон сумын 

нутаг дэвсгэрт гэр хорооллын зориулалтаар шинээр өмчлүүлэх 

газарт хийгдсэн хянан баталгаа, тариалангийн болон атаршсан 

газрын тєлєв байдал, чанарын улсын хянан баталгааны холбогдох 

материалыг хүргүүллээ. 

 2018.04.11-ний өдөр байгууллагын 2018 оны авлигатай тэмцэх, 

шударга ёс, ил тод байдлыг хангах үйл ажиллагааны төлөвлөгөөг 

баталлаа. 

 Мөн энэ долоо хоногт байгууллагын албан хаагчдын 2018 оны 

ээлжийн амралтын хуваарь болон албан хаагчдын түр орлон 

ажиллах тухай хуваарийг бэлтгэсэн байна.  

5 Өргөдөл хүсэлт 

 Манай байгууллагад 2018.04.09-ны өдрөөс 2018.04.13-ны 

өдрийн хооронд 30 өргөдөл, 29 албан бичиг /хариутай 19/ ирсэнээс 3 

албан бичиг шийдвэрлэн, 18 албан бичиг, 30 өргөдөл /ГЭЗХХШХ-аар 

хэлэлцүүлэх/ хяналтанд бүртгэжээ. Энэ долоо хоногт хугацаа 

хэтэрсэн албан бичиг, өргөдөл, гомдол байхгүй.  

 Байгууллагын удирдлагаас 9 албан бичиг төлөвлөж 

явуулсанаас онцолбол:  

- Лавлагаа, тодорхойлолт 4,  

- Мэдээлэл, судалгаа хүссэн 1,  

- Тайлан, мэдээ хүргүүлсэн 2, 

- Өргөдөл хүсэлт шийдвэрлэсэн 2 албан бичиг байна. 

 ГХБХБГ-ын архивын судалгааг гаргаж ГЗБГЗЗГ-т хүргүүллээ.  

 Мөн Дархан-Уул аймаг дахь салбар төрийн архивт устгах 

бичгийн жагсаалтад саналаар хүргүүлэх 2010-2013 оны нийт 9676 

өргөдлийн жагсаалтыг бэлтгээд байна.  

6 
Хот байгуулалт, зураг 

төсөл, магадлал 

 Дараах байшлуудад байршлын зураг үйлджээ. Үүнд: 

- Дархан сум, 16-р багт байрлах “Ахмадын байр”, 

- Аймгийн хэмжээнд хотын төв хэсэгт байрлах гадна рекламны 

самбарыг хотын гадагш байрлуулах байршил /төсөл 

хэлбэрээр/. 

 Дараах байршлуудад архитектур төлөвлөлтийн даалгавар 

гүйцэтгэсэн байна. Үүнд: 

- Дархан сум, 10-р баг, 5-р хороолол, Газар буудай ХХК-д  

зочид буудал, үйлчилгээний зориулалтаар, 

- Хонгор сум, 1-р баг, УБ-Дархан чиглэлд Эрдэнэтийн замын 

уулзвар орчимд “Тэс петролиум” ХХК-д  шатахуун түгээх 

станц байгуулах зориулалтаар. 

 Дархан-Уул аймгийн хэмжээнд барилга угсралтын ажил 

эхлүүлсэн зөрчилтэй барилга, байгууламжид хяналт тавьж, зөрчлийг 

арилгуулах ажлыг зохион байгуулахаар ажлын хэсгийн захирамжийг 

батлууллаа.  

7 
Барилга материалын 

үйлдвэрлэл 

  “Хөгжлийн бэрхшээлтэй хүний эрхийг хангах орон тооны бус 

дэд зөвлөл”-ийн 2018 оны үйл ажиллагааны төлөвлөгөөний дагуу 

худалдаа үйлчилгээний 29 газарт хэмжилт хийж, фото зургаар 



баталгаажуулан хээрийн судалгаа хийлээ. 

 Аймгийн хэмжээнд зөрчилтэй барилгын судалгаа болон 2013 

оноос хойш барилгын ажил эхлүүлэх, үргэжлүүлэх зөвшөөрөл авсан 

боловч дуусаагүй барилгын судалгааг гаргалаа. 

 Мөн жижиг дунд үйлдвэрийн конторын барилгын хийц бүтэц 

ашиглалттай холбогдох мэдээллийг гаргалаа. 

8 
Инженерийн шугам 
сүлжээ 
 

 Монгол улсын хэмжээнд орон сууцны зах зээлийн эрэлт, 

нийлүүлэлтийн судалгааг хийж, орон сууцны нэгдсэн мэдээллийн сан 

бүрдүүлэх ажилд Дархан сумын 181 өрхөөс нийт 38 өрхийн судалгааг 

аваад байна.  

 Дулааны шугам сүлжээний тодруулах хүссэн 1 аж ахуй нэгж, 1 

иргэнд дулааны тодруулах хуудсаар үйлчиллээ. 
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