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2018.05.18 

Д/д 
Хэрэгжүүлсэн үйл 

ажиллагааны чиглэл 
Биелэлт 

1 
Газар зохион 

байгуулалт 

 Аймгийн Засаг даргын захирамжаар 3 хуулийн этгээд 5 иргэнтэй, 

Дархан сумын Засаг даргын газар өмчлөх захирамжаар 6 иргэнтэй 

тус тус газрын эрхийн гэрээ байгууллаа.  

 Аймгийн Захирагчийн ажлын албатай хамтран газар чөлөөлөх 

мэдэгдэл өгсөн иргэн, хуулийн этгээдийн газарт дахин мэдэгдэх 

хуудас хүргүүлж ажиллаа. Уг ажлын хүрээнд зөрчилтэй 19 газарт 

очсон ба 5 газар нь зөрчлөө арилгасан байна.  

Үүнд: Улиасхан цэцэрлэг хашаагаа татсан; 7-р баг Тээвэрчид Нямхүү 

хашаагаа буулгаж шилжүүлсэн; 8-р баг Нарантолгой 5-1, 2 тоот Оюун, 

Энх-Отгон нар хашаагаа буцаан татсан; 10-р баг 1в байрны хойно 

нийтийн эзэмшлийн зам талбайд зөвшөөрөлгүй барьсан чингэлэгийг 

ачсан байна.  

 Газар өмчлөх эрхээ бусад аймаг, суманд хэрэгжүүлэх хүсэлтэй 8 

иргэнд газар өмчлөөгүй лавлагаагаар үйлчиллээ.  

 2018 оны Газар зохион байгуулалтын төлөвлөгөөний дагуу газар 

эзэмшүүлэх эрхийн дуудлага худалдааг Дархан сумын нутаг дэвсгэрт 

5 байршилд зарласан бөгөөд газрын дуудлага худалдаа 2018.05.17-

ны өдрийн 09.00-17.00 цагийн хооронд Газрын цахим биржийн 

системаар явууллаа. Дуудлага худалдаанд 1 оролцогч оролцсон тул  

журмын дагуу дуудлага худалдаа хүчингүй болсон. Дахин дуудлага 

худалдааг 14 хоногт дахин зарлаж танхимаар зохион байгууллахаар 

товлолоо.  

 Эрчимжсэн мал аж ахуйн бүс нутагт хээрийн судалгаа хийн, 

ажлын хэсгийн ахлах аймгийн Засаг даргын орлогч Т.Ганболдод 

ажлыг танилцуулсан. 

2 
Кадастр, Геодези 

зураг зүй 

 Гэр бүлийн хэрэгцээний газраа өмчилсөн, бусдад шилжүүлсэн, 

өөрийн хүсэлтээр газраа хуваасан, эзэмших эрхийн гэрээ хийсэн,  

нийт 64 иргэн, хуулийн этгээдэд газрын кадастрын зургаар үйлчилж, 

өмчлөлийн газраа өвлүүлсэн, худалдсан 10 иргэний эрх шилжих 

бүртгэл хийгджээ. 

 Үл хөдлөх хөрөнгийн хаяг дугаар авах хүсэлт ирүүлсэн 5 иргэний 

хүсэлтийг, хаягийн төсөлтэй хамтатган Дархан сумын ИТХ-д 

хүргүүлэв.  

 Мөн Шарын гол сумын нутаг дэвсгэрт байрлах Бага ноѐн ХХК-ны 

олборолтын газарт БОАЖГ, МХГ-тай хамтран хяналтын хэмжилтийг 

зохион байгууллаа. 

3 
Газрын төлбөр, 

татвар, үнэлгээ 

 Газрын төлбөрөөс 2018.05.18-ны өдрийн байдлаар 269.9 сая 

төгрөгийг төвлөрүүлж, төлөвлөгөөний биелэлт 34.0 хувьтай явж 

байна.  

 2018.05.18-ны өдрийн байдлаар нийт 250 иргэн, аж ахуйн нэгж 

байгууллагатай Газрын төлбөрийн акт үйлдэж тооцоо нийлсэн байна.  

 Иргэн Г.Золбаяр, Д.Дэжидмаа, Б.Нямаа, А.Жаргалсайхан, 

Д.Мядагмаа, Н.Энхсаруул, Э.Отгонзул, Б.Чимгээ нарын 



нэхэмжлэлтэй аймгийн Засаг даргын 2016.11.29-ны өдрийн А/437, 

А/438 дугаар “Газар эзэмших, өмчлөх эрхийг хүчингүй болгох тухай”  

захирамжийн нэхэмжлэгчдэд хамаарах хэсгийг илт хууль бус актад 

тооцуулах захиргааны хэргийн шүүх хурал 2018.05.16-ны өдөр 

болсон. Нэхэмжлэгч талаас нэмэлтээр нотлох баримт гаргуулах 

хүсэлт гаргаж шүүх хурлыг хойшлуулж 2018.05.31-ны 10:00 цагт 

хийхээр болсон. Мөн “Дархан сантайн” ХХК-ний нэхэмжлэлтэй 

захиргааны хэргийн урьдчилсан хэлэлцүүлэгт оролцож 2018.05.30-ны 

өдөр шүүх хурал болохоор товлогдсон.   

4 Мэдээлэл технологи 

 2018.05.17-ны өдөр ГХБХБГ-т Дархан-Уул аймаг дахь Тагнуулын 

албанаас зохион байгуулсан “Мэдээллийн аюулгүй байдлыг хангах 

бодит байдлын судалгаа”-нд байгууллагын үйл ажиллагааны талаар 

мэдээлэл хүргэж, бодит байдлыг шалгууллаа.  

 Хонгор суманд зохион байгуулсан Нээлттэй хаалганы өдөрлөгт 

Кадастрын асуудал хариуцсан мэргэжилтэн, Мэдээлэл технологийн 

асуудал хариуцсан мэргэжилтэн нар оролцож, дараах үйлчилгээг 

иргэдэд хүргэжээ. Үүнд: 

 2019 оны газар зохион байгуулах төлөвлөгөөнд санал өгсөн 9 

иргэний саналыг хүлээн авч, 

 ГХБХБГ-ын үйл ажиллагаатай холбогдох иргэдийн сэтгэл 

ханамжийн судалгааг 26 иргэнээс авч,  

 Өмчлөлийн газар шинээр олголтын талаар 19 иргэнд мэдээлэл 

зөвлөгөө өгч, 

 Кадастрын мэдээллийн санд давхцалтай иргэдийн газрын зурагт 

засвар хийж, зөрчлийг арилгасан ажлуудыг зохион байгуулжээ. 

5 Өргөдөл хүсэлт 

 Манай байгууллагад 2018.05.14 - 2018.05.18-ний өдрийн хооронд 

12 өргөдөл, 60 албан бичиг /хариутай 47/ ирсэнээс 9 албан бичиг 

шийдвэрлэн, 38 албан бичиг,12 өргөдөл /ГЭЗХХШХ-аар хэлэлцүүлэх/ 

хяналтанд бүртгэжээ. Энэ долоо хоногт хугацаа хэтэрсэн албан 

бичиг, өргөдөл, гомдол байхгүй.  

 2018.05.15-ны өдөр ГЭЗХХШХ-ыг зохион байгуулж, 69 өргөдлийг 

хэлэлцэн, 59 иргэн, аж ахуй нэгжийн хүсэлтийг дэмжин, аймгийн 

засаг даргын захирамжийн төслийг бэлтгэн хүргүүлжээ. 

 Байгууллагын удирдлагаас 28 албан бичиг төлөвлөж 

явуулсанаас онцолбол:  

- Тодорхойлолт, лавлагаа 21,  

- Мэдэгдэл хүргүүлэх 2, 

- Өргөдөл хүсэлт шийдвэрлэсэн 5 албан бичиг байна. 

 ГХБХБГ-ын ББНШК 2018.05.16-ны өдөр хуралдан, байгууллагын 

архиваас хадгалах хугацаа дууссан 18 баримт устгахаар, аймгийн 

Архивын тасагт шилжүүлэх 27 баримт шилжүүлэхээр шийдвэрлэлээ. 

6 Хот байгуулалт 

 Орон нутгийн өмчит дараах байгууллагуудын байршлын зургийг 

гүйцэтгэв. Үүнд: 

 Дархан сум, 14-р баг, Спорт, соѐл үйлчилгээ, албан байр, 

 Дархан сум, 6-р баг, "Стандарт, Хэмжилзүйн хэлтэс"-т /албаны 

байр/-ны зориулалтаар олгогдсон байршилд, 

 Дархан сум, 14-р баг Миний Монгол цэцэрлэгт хүрээлэнгийн 

баруун талын төв хаалганы байршил, 

 Дархан сум, 7-р баг, "Татварын хэлтэс"-т /албаны байр/-ны 

зориулалтаар олгогдсон газрын тус тус байршилд байршлын 

зураг зурав. 



 Дараах байршлуудад архитектур төлөвлөлтийн даалгавар 

боловсруулав. Үүнд: 

 Шарын гол сум, Хайрхан багт байрлах Соргог Баян Далай ХХК-

ны “Нийтийн орон сууц” барих  зориулалттай газар, 

 Дархан сум, 9-р баг, 4-р хороолол иргэн Р.Совинбаярын  

“Нийтийн орон сууц” барих  зориулалтаар олгосон байршил. 

 Шарын гол сумын төв,  Хайрхан багт “Соргог Баян Далай” ХХК-

ын гүйцэтгэж байгаа Уурхайчдын 48 айлын орон сууцны эскиз зураг 

болон Дархан сум 9-р баг, 4-р хороолол, иргэн Р.Совинбаярын  

“Нийтийн орон сууц”-ны эскиз зургийг тус тус хянан баталсан.  

 Мөн Дархан сум, 14-р баг, Спорт, соѐл үйлчилгээ, албан байрны 

өөрчлөлтийн зургийн даалгавар болон Миний Монгол цэцэрлэгт 

хүрээлэнгийн баруун талын төв хаалганы загвар зургийн уралдааны 

зургийн даагаврыг тус тус гүйцэтгэжээ.    

7 Бусад 

 Аймгийн хэмжээнд согтууруулах ундаа худалдах, түүгээр 

үйлчлэх тусгай зөвшөөрөлтэй болон тусгай зөвшөөрөл шинээр авах 

хүсэлт ирүүлсэн аж ахуйн нэгжүүдийн үйл ажиллагаанд 8 

байгууллагын хамтарсан шалгалт хийх төлөвлөгөөт хуваарийн дагуу 

БХБХ-ийн барилгын асуудал хариуцсан мэргэжилтэн болон инженер 

дэд бүтцийн асуудал хариуцсан мэргэжилтэн нар Дархан сумын 5, 6, 

12, 13, 14 багуудад байрлах 203 аж ахуй нэгж байгууллагуудад 

шалгалт хийсэн байна. 

 2018.05.16-ны өдөр Орхон, Хонгор, Шарын гол, Дархан сумдын 

газрын даамлуудтай цаг үеийн асуудлаар хуралдан, орон нутгийн 

ажлыг эрчимжүүлэх талаар хугацаатай үүрэг даалгавар, зөвлөмж 

өглөө. 

 Төрийн болон орон нутгийн өмчийн газрыг үнэлэх болон үл 

хөдлөх хөрөнгийг дахин үнэлэх талаар орон нутгийн өмчийн газрын 

мэргэжилтнүүдтэй уулзалт зохион байгуулж, цаашид хэрхэн ажиллах 

талаар санал солилцон “орон нутгийн болон төрийн өмчийн 

байгууллагуудтай уулзалт зохион байгуулж зөвлөмж хүргүүлэх”-ээр 

шийдвэрлэлээ. 

 

 

 

                      ТАЙЛАНГ ХЯНАСАН:                              Г.НЯМДОРЖ 

        /ГУХ-ИЙН ДАРГА/ 

 

                    ТАЙЛАН НЭГТГЭСЭН:                           Ц.ЦЭНД-АЮУШ 
  /АРХИВ, БИЧИГ ХЭРГИЙН ЭРХЛЭГЧ/ 


