
ГАЗРЫН ХАРИЛЦАА, БАРИЛГА, ХОТ БАЙГУУЛАЛТЫН ГАЗРЫН  
2018.06.04 - 2018.06.08-НЫ ӨДӨР ХИЙСЭН АЖЛЫН ТАЙЛАН 

2018.06.08 

Бодлогын чиглэлээр хийсэн ажил: 

 Газрын төлбөрөөс 2018.06.08-ны өдрийн байдлаар 339.0 сая төгрөгийг төвлөрүүлж, 

төлөвлөгөөний биелэлт 42.7 хувьтай явж байна.  

 Согтууруулах ундаа худалдах, түүгээр үйлчлэх тусгай зөвшөөрөлтэй болон тусгай 

зөвшөөрөл шинээр авах хүсэлт ирүүлсэн 353 аж ахуй нэгжид сонсох мэдэгдэл таарааж 347 

байгууллага сонсох ажиллагаанд оролцож санал хүсэлтээ өгсөн.  

 Аймгийн Эрчимжсэн мал аж ахуйн бүс нутгийн газрын эрхийн шийдвэрийг Хонгор 

сумын Засаг даргын захирамжаар батлууллаа. 

 Монгол улсын Засгийн газрын 2018 оны 131 дугаар тогтоолын дагуу Дархан-Уул 

аймгийн Хонгор сумын нутаг дэвсгэрт мал бэлчээрлэж хохирол өртдөг зарим газар 

тариалангийн зориулалттай талбайг хашаажуулах төсөл хийгдэхээр төлөвлөж байгаа тул 

хашаажуулах талбайн зураглалыг гүйцэтгэн, аймгийн ХОХБТХ-ийн мэргэжилтэн, 

УГТЭШХүрээлэнгийн мэргэжилтэн, ХХААГ-ын ерөнхий агрономч нартай хамтран 6 нэгж 

талбарт 4813 га талбай, 92.7 км урттай хашаа барих төлөвлөлт гарган ажиллалаа. 

 Монгол Улсын иргэнд газар өмчлүүлэх хэмжээ, байршил тогтоох тухай Засгийн 

Газрын 2018 оны 130 дугаар тогтоолын хүрээнд батлагдсан аймгийн ИТХ-ын Тэргүүлэгчдийн 

2018.02.01-ны өдрийн 06 дугаар тогтоолын хэрэгжилтийг гарган, аймгийн ХОХБТХ-т 

хүргүүллээ. 2018 онд аймгийн хэмжээнд 216,18 га 944 иргэнд өмчлүүлэхээр батлагдсан. 

Үүнээс хуучин суурьшлын бүсэд 196.56 га, шинээр 19.62 га газрыг иргэнд олгохоор батлуулж, 

хагас жилийн байдлаар өмчлүүлэхээр төлөвлөсөн нийт газрын 29,7 хувийг өмчлүүлээд 

байна.   
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Дархан       530 49.1     52 9.8 9.80% 8.4% 

Шарын гол 6 0.4 83 81.76     0 0 0 0 

Хонгор  50 12.1 171 65.7     30 8.05 13.6% 10.3% 

Орхон   104 7.12     114 10.2     100% 100% 

Нийт  160 19.62 784 196.56 114 10.2 82 17.85 30.85% 29.7% 

 2018.06.06-нд Дархан-Уул аймгийн Тэргэнцэртэй иргэдийн холбооны төлөөллийг 

хүлээн авч хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдэд үйлчилдэг 16 төрийн байгууллагуудад хийсэн 

шалгалтын үр дүн, “Төрийн үйлчилгээг хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдэд хүртээмжтэй хүргэх 

боломжийг бүрдүүлэх болон нийтийн үйлчилгээний газрын орц, гарц, гэрэлтүүлэг, бие засах 

газрын зорчих хэсгийн стандарт хэмжээг хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдэд тохируулан хийлгэх” 

ажлын талаар хэлэлцэн, ГХБХБГ-аас зургийн ажлыг гүйцэтгэхээр боллоо. 

Төрийн үйлчилгээ: 

 2018.06.08-ны өдрийн байдлаар нийт 290 иргэн, аж ахуйн нэгж байгууллагатай Газрын 

төлбөрийн акт үйлдэж тооцоо нийлсэн байна. Мөн 2018.01.01-ээс хойших гэрээ үүссэн 264 



иргэн, аж ахуйн нэгж байгууллагын гэрээг газрын мэдээллийн санд бүртгэж газрын төлбөрт 

хамруулсан. 

 Үл хөдлөх хөрөнгийн хаяг дугаар авах хүсэлт ирүүлсэн 3 иргэний хаягийн тогтоолын 

төслийг Дархан сумын ИТХ-д хүргүүллээ.  

 Гэр бүлийн хэрэгцээний газраа өмчилсөн 18, бусдад шилжүүлсэн 20 иргэн, өөрийн 

хүсэлтээр газраа хуваасан, эзэмших эрхийн гэрээ хийсэн 28 иргэн, хуулийн этгээдэд газрын 

кадастрын зургаар үйлчилсэн. Мөн Хяналтын хэмжилт хийлгэх хүсэлт ирүүлсэн 2 иргэн, аж 

ахуй нэгжийн эзэмшлийн газарт хэмжилт хийн, хяналтын цэгийг хүлээлгэн өгсөн байна.   

 Дулаанд шугамд барилга байгууламж холбох хүсэлтэй 3 иргэнд дулааны тодруулах 

хуудас, төрийн өмчийн 2 газарт байршлын зургаар үйлчиллээ. 

Цаг үеийн шинжтэй ажил: 

 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 

хуралд 2018.06.08-ны өдөр оролцож нэхэмжлэлийн шаардлагыг хэрэгсэхгүй болгож 

шийдвэрлэсэн.  

 ГЭЗХХШ  хурлаар хугацаа сунгах 19, нэр шилжүүлэх 16, талбайн хэмжээ өөрчлөх 16, 

эзэмшүүлэх 7, өмчлөх 10, зориулалт өөрчлөх 1 нийт 69 иргэний өргөдөл хүсэлтийг 

хэлэлцүүлж, шийдвэрлэлээ.  

 Дархан-Уул аймаг дахь гадаадын хөрөнгө оруулалттай аж ахуйн нэгжийн газар 

ашиглалтын мэдээллийг нэгтгэн, ГЗБГЗЗГ-т хүргүүллээ. 

 Альянс-Тек ХХК гүйцэтгэж буй цэвэр усны шугамын шинэчлэлтийн ажилд 2 удаа 

захиалагчийн хяналт тавьж ажилласан.  

 2018.06.04-2018.06.12-ны хооронд Щвейцарийн хөгжлийн агентлаг Ногоон алт төсөл 

хамтран зохион байгуулж буй Газрын кадастрын мэдээллийн сан буюу Лэнд менежер 

программын ашиглалт, фотомониторингийн анхан шатны боловсруулалт, хиймэл дагуулын 

мэдээлэл ашиглан шинээр байгуулах цэгийг тодорхойлох сургалтанд байгууллагаас 

холбогдох нэг мэргэжилтэн хамрагдаж байна. 

 Онцгой байдлын ерөнхий газар, Япон улсын олон улсын хамтын ажиллагааны 

байгууллага /ЖАЙКА/ хамтран хэрэгжүүлж буй “Монгол Улсын газар хөдлөлтийн гамшгаас 

хамгаалах чадавхийг бэхжүүлэх төсөл”-ийн ажлын хүрээнд нэг мэргэжилтэн сургалтанд 

хамрагдсан. 

 Дархан, Хонгор, Орхон, Шарын гол суманд зохион байгуулах дуудлага худалдаа 

төсөл сонгон шалгаруулалтын талаар мөн газрын төлбөр MSG үйлчилгээний талаар 

байгууллагын вэб сайтанд болон орон нутгийн телевиз, Өдрийн сониноор мэдээлэл хийсэн. 

 2018.06.08-ны өдөр ГХБХБГ-ын дарга Улаанбаатар төмөр зам хувь нийлүүлсэн 

нийгэмлэгийн хуулийн албаны үл хөдлөх хөрөнгийн бүртгэлийн хэлтсийн мэргэжилтэн 

Захарова Рина, Улаанбаатар төмөр замын хойд хэсэг хариуцсан ахлах Ц.Ариунболд нартай 

аймгийн Засаг даргын 2014.08.19-ны өдрийн 378 дугаар захирамжаар олгогдсон газруудыг 

шинэчилсэн бүртгэлд хамруулах талаар хэлэлцэн, газрын эрхийн хугацааг сунган гэрээг 

шинэчилж, 2018.06.12-нд дахин уулзалт хийхээр товлолоо.  

 

         ТАЙЛАН НЭГТГЭСЭН:            Ц.ЦЭНД-АЮУШ /Бичиг хэрэг, архивын ажилтан/ 

                             ХЯНАСАН:                           Д.ГАНБАЯР /Газрын дарга/ 



ГАЗРЫН ХАРИЛЦАА, БАРИЛГА, ХОТ БАЙГУУЛАЛТЫН ГАЗРЫН  
2017 ОНЫ 06 ДУГААР САРЫН 04-НЫ ӨДРӨӨС  

06 ДУГААР САРЫН 08-НЫ ӨДӨР ХҮРТЭЛ 
ХИЙХ АЖЛЫН ТӨЛӨВЛӨГӨӨ 

 
                                                                                                                                  2018.06.08                                                                                                                               

№ Хийх ажил 

 

Хариуцах 

эзэн 

 

1 
Эхлэх цэг хангай ХХК-ны Хонгор сумын гэр 

хорооллын хянан баталгааны ажилд хяналт тавих 
ГУХ 2018.06.11-ээс 

2 
Хонгор, Орхон сумын тариалангийн талбайн 

тооллогыг хийх 
ГУХ 

2018.06.11-

2018.06.22 

3 

Аймгийн тариалангийн талбайн хянан баталгааны 

ажлыг тендерт шалгарсан Геобатоник ХХК-тай 

хамтран эхлүүлэх 

ГУХ 2018.06.11-ээс 

4 

Аймгийн Засаг даргын 2018 оны 1-04/02 дугаар 

албан даалгаврыг хэрэгжүүлэхтэй холбогдуулан 

2018 онд газрын төлбөрийн орлогоос 792.7 сая 

төгрөгийг орон нутгийн төсөвт төвлөрүүлэх 

төлөвлөгөөний дагуу аймгийн хэмжээний  газар 

эзэмшигч, ашиглагч иргэн, аж ахуйн нэгж 

байгууллагад 2018 оны газрын төлбөрөө төлж, 

гэрээг дүгнүүлэх мэдээллийг мессежээр хүргэх 

зорилгоор “Мобиком корпораци” ХХК-тай хамтран 

мобайл сурталчилгааны үйлчилгээг 4232 

хэрэглэгчдэд хүргүүлэх, орон нутгийн мэдээллийн 

хэрэгслээр сурталчилах  

ГУХ 
2018.06.11-

2018.06.15 

5 
Хонгор суманд газрын төлбөр барагдуулах 

чиглэлээр ажиллах 
ГУХ 

2018.06.11-

2018.06.15 

6 
Газар чөлөөлөх ажлыг эрчимжүүлж, захирамж 

гаргуулах ажлыг гүйцэтгэх  
ГУХ 

2018.06.11-

2018.06.15 

7 
ГЭЗХХШХ-ын шийдвэрийг нэгтгэн, аймгийн засаг 

даргын захирамжийн төслийг өргөн барих  
ГУХ 

2018.06.11-

2018.06.12 

8 

Аймгийн Засаг дарга салбарын сайдтай байгуулсан 

үр дүнгийн гэрээний биелэлт, аймгийн Засаг дарга 

ГХБХБГ-ын даргатай байгуулсан үр дүнгийн 

гэрээний биелэлт, ГХБХБГ-ын дарга ГЗБГЗЗГ-ын 

даргатай байгуулсан үр дүнгийн гэрээний 

хэрэгжилтийг гаргах 

ГУХ, БХБХ 
2018.06.13-

2018.06.15 

9 

Төсвийн байгууллагуудын өмчийг дахин үнэлэхэд 

шаардлагатай барилгын зургууд гүйцэтгэх 

асуудлаар хуралд оролцох 

БХБХ 2018.06.13 

10 

Шинээр хийгдэж байгаа Дархан хотын Ерөнхий 

төлөвлөгөөг олон нийтээр хэлэлцүүлэх ажлыг 

хуулийн дагуу зохион байгуулах 

БХБХ 
2018.06.11-

2018.06.15 

 


