
ГАЗРЫН ХАРИЛЦАА, БАРИЛГА, ХОТ БАЙГУУЛАЛТЫН ГАЗРЫН  
2018.06.18 - 2018.06.21-НЫ ӨДӨР ХИЙСЭН АЖЛЫН ТАЙЛАН 

2018.06.21 

Бодлогын чиглэлээр хийсэн ажил: 

 2018 онд газрын төлбөрийн орлогоос 792,7 сая төгрөгийг орон нутгийн төсөвт 

төвлөрүүлэхээс 2018.06.21-ны өдрийн байдлаар 368.5 сая төгрөг төвлөрүүлж, гүйцэтгэл 46.4 

хувьтай явж байна. 

2018 оны 05-р сарын 31-ны өдрийг дуустал газрын төлбөрийн гүйцэтгэлийг сум тус 

бүрээр үзүүлбэл:  

 Аймгийн Засаг даргын 2018.03.28-ны өдрийн А/120 дугаар захирамжийн хүрээнд газар 

тариалангийн салбарт үйл ажиллагаа эрхлэж байгаа аж ахуйн нэгж, иргэдийн тариалангийн 

газраа зохих журам, зориулалтын дагуу ашиглаж, эзэмшиж байгаа эсхэд хяналт хийж 

тоолого явуулах ажлын хэсгийг байгуулсан. Энэ ажлын хүрээнд 2018 оны 06 сарын 11-ны 

өдрөөс эхлэн Дархан, Хонгор, Шарын гол, Орхон сумдад тариалангийн газрын тооллого хийн 

ажиллаж байна.  

 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 

аймгийн ЗДТГ-ын ХОХБТХ-ийн мэргэжилтэн, ХААИС-ийн харъяа УГТЭШХ-ийн мэргэжилтэн, 

ХХААГ-ын ерөнхий агрономч нартай хамтран хашаажуулах талбайг 6 нэгж талбарт 4813 га 

талбай, 92,7 км урттай хашаа барихаар төлөвлөж зураглал үйлдэн ажиллалаа.  

 Аймгийн тариалангийн талбайн хянан баталгаа хийх хээрийн судалгааны ажлыг 

тендерт шалгарсан Геобатоник ХХК-тай хамтран зохион байгууллаа. 

 Эхлэх цэг хангай ХХК нь Хонгор сумын гэр хорооллын хянан баталгааны ажлыг 

эхлүүлсэн бөгөөд хяналт тавин ажиллаж байна. 

 Дархан-Уул аймгийн нутаг дэвсгэрээр дайран өнгөрсөн Улаанбаатар төмөр зам хувь 

нийлүүлсэн нийгэмлэгийн төмөр замын дэвсгэр газрыг дахин баталгаажуулах ажлыг 

2018.06.26-ны өдөр хүлээлгэн өгөхөөр ажиллаж байна.  

 Дархан-Уул аймгийн Хонгор сумын 1-р баг Хараа голын дагуух газар эзэмшигчдийн 

эзэмших эрхийн гэрээний хугацаа дууссан эсэх талаар судалгааг гаргахаар нарийчилсан 

зураглал үйлдэн ажиллаж байна. 

 Дархан хотод арьс, ширний үйлдвэр барихаар төлөвлөж байгаа газрын тойм 

судалгааг гаргаж аймгийн Засаг даргад, Хонгор сум, 2-р баг, Аргал уулын орчим Ашигт 

малтмал, газрын тосноос ирүүлсэн солбицолын дагуу зураглал хийж, аймгийн  ЗДТГ-ын 

ХОХБТХ-т тус тус хүргүүлэн ажиллалаа. 

 

 

 

Сумдууд 

 

2018 он 1-5 сарын гүйцэтгэл 

Төлөвлөгөө 

/Жилээр/ 
1-3 сар орлого 4 сар орлого 5 сар орлого НИЙТ 

ГҮЙЦЭТГЭЛ 

ХУВЬ 

Шарын 

гол 
52,533,062.46 11,014,348.00 1,989,806.00 2,714,310.60 15,718,464.60 29.92 

Хонгор 240,221,972.98 21,830,967.00 12,005,896.52 45,370,686.00 79,207,549.52 32.97 

Орхон 48,500,160.00 9,659,572.00 9,727,654.00 9,576,670.00 28,963,896.00 59.72 

Дархан 451,444,804.56 113,553,387.75 47,345,636.47 51,808,628.52 212,707,652.74 47.12 

НИЙТ 792,700,000.00 156,058,274.75 71,068,992.99 109,470,295.12 336,597,562.86 42.46 



Төрийн үйлчилгээ: 

 Гэр бүлийн хэрэгцээний газраа өмчилсөн, бусдад шилжүүлсэн, өөрийн хүсэлтээр 

газраа хуваасан, эзэмших эрхийн гэрээ хийсэн нийт 18 иргэн, хуулийн этгээдэд газрын 

кадастрын зургаар үйлчилсэн.   

 Аймгийн Засаг даргын захирамжийн хэрэгжилтийг ханган 4 хуулийн этгээд, 3 иргэнтэй 

газрын эрхийн гэрээ байгуулан ажиллалаа. Мөн бусад аймаг, суманд газар өмчлөх эрхээ 

хэрэгжүүлэх хүсэлтэй 2 иргэнд газар өмлөөгүй лавлагаагаар үйлчилсэн. 

 Дулаанд шугамд барилга байгууламж холбох хүсэлтэй 2 иргэнд дулааны тодруулах 

хуудас, 2 хуулийн этгээдэд архитектур төлөвлөлтийн даалгавар, 13 иргэн, хуулийн этгээдийн 

эзэмшил газарт байршлын зураг зурж үйлчиллээ. 

 Мэдээлэл зөвлөгөө өгөх нээлттэй 7037-6471 утсаар 6 иргэнд мэдээлэл зөвлөгөө өгч 

үйлчиллээ.  

Цаг үеийн шинжтэй ажил: 

 2018 он тухайн жилийн Газар зохион байгуулалтын төлөвлөгөөний дагуу аймгийн 

Засаг даргын 2018 оны 01-А/208  дугаар захирамжаар газар эзэмшүүлэх эрхийн дуудлага 

худалдааг Дархан сумын нутаг дэвсгэрт 5 байршилд дахин танхимаар зарласан бөгөөд 

газрын дуудлага худалдаа 2018.06.15-ны өдрийн 11 цагт аймгийн ЗДТГ-ын хурлын зааланд 

зохион байгуулагдлаа. Дуудлага худалдаанд оролцогч ирээгүй тул дуудлага худалдаа 

хүчингүй болсон. 

 2018.06.14-ны өдрийн ГЭЗХХШ хурлын шийдвэрийн дагуу газрын эрхийн хугацаа 

сунгах, нэр шилжүүлэх, эзэмшүүлэх нийт 44 иргэн, 22 хуулийн этгээдийн өргөдлийн дагуу 

аймгийн Засаг даргын захирамжийн төслийг батлуулсан.  

 Барилга хот байгуулалтын сайдын 2015 оны 166 дугаар тушаал “Хот, суурины ус 

хангамж, ариутгах татуургын ашиглалт, үйлчилгээний байгууллагуудын гамшгаас хамгаалах 

арга хэмжээг зохион байгуулах нийтлэг журам”-ийн хэрэгжилтийн гаргаж БХТ-д хүргүүлсэн.  

 МОН3244/3245 төслийн Дархан дахь хэсгийн ирүүлсэн хүсэлтийн дагуу шинээр 

хийгдэх 1,9км шугамын трасстай огтлолцсон шугам сүлжээний мэдээллийг гаргаж хүргүүлсэн 

 Альянс-Тек ХХК гүйцэтгэж буй цэвэр усны шугамын шинэчлэлтийн ажилд 1 удаа 

захиалагчийн хяналт тавьж ажилласан.  

 “Дархан сантайн” ХХК-ий захирал Я.Эрдэнэчулууны нэхэмжлэлтэй Дархан-Уул 

аймгийн Засаг даргын 2007.05.21-ны өдрийн 184 дүгээр захирамжийг илт хууль бус болохыг 

тогтоолгох, хүчингүй болгох тухай захиргааны хэргийн шүүх хуралд 2018.06.11-ны өдөр 

оролцож шүүх хэргийг хэрэгсэхгүй болгож шийдвэрлэсэн. 

 Д.Амаржаргалын нэхэмжлэлтэй “Дархан-Уул аймгийн Засаг даргын 2016.11.29-ны 

өдрийн А/441 дүгээр Газар эзэмших эрхийн гэрчилгээг хүчингүй болгох тухай захирамжийн 

нэхэмжлэгчдэд хамаарах хэсгийг хүчингүй болгуулах тухай” захиргааны хэргийн шүүх хуралд 

2018.06.21-ны өдөр оролцож шүүх  нэхэмжлэгчийн шаардлагыг хангаж шийдвэрлэсэн. 

 “Шарилжгүй Дархан” хөтөлбөрийн хүрээнд 15 албан хаагчдаас 12 албан хаагчдыг /1 

ээлжийн амралттай, 2 иргэдэд үйлчилсэн/ хамруулан 2018.06.21-нд байгууллагын ойр 

орчмын 50 метр зайд шарилж, хогийг бүрэн цэвэрлэлээ.    

  



ГАЗРЫН ХАРИЛЦАА, БАРИЛГА, ХОТ БАЙГУУЛАЛТЫН ГАЗРЫН  

2017 ОНЫ 06 ДУГААР САРЫН 25-НЫ ӨДРӨӨС  
06 ДУГААР САРЫН 29-НЫ ӨДӨР ХҮРТЭЛ 

ХИЙХ АЖЛЫН ТӨЛӨВЛӨГӨӨ 
 

                                                                                                                                     

№ 
Хийх ажил 

 

Хариуцах 

эзэн 

Хугацаа 

1 
Хонгор, Орхон сумын тариалангийн талбайн 
тооллогыг дуусгаж, тайланг дуусгах 

ГУХ 
2018.06.25-

2018.06.29 

2 Газар ашиглалтын судалгаа гаргах /сум тус бүрээр/  ГУХ 
2018.06.25-

2018.06.29 

3 

Сум, нутаг дэвсгэрийн хөгжлийн ерөнхий 

төлөвлөгөөний чиглэлээр ГЗБГЗЗГ-аас зохион 
байгуулж буй сургалтанд 1 мэргэжилтнийг 
хамруулах  

ГУХ 
2018.06.27-

2018.06.29 

4 

Дархан-Уул аймгийн нутаг дэвсгэрээр дайран 

өнгөрсөн Улаанбаатар төмөр зам хувь нийлүүлсэн 
нийгэмлэгийн төмөр замын дэвсгэр газрыг дахин 

баталгаажуулах 

ГУХ 
2018.06.25-

2018.06.26 

5 

Шинээр хийгдэж байгаа Дархан хотын Ерөнхий 

төлөвлөгөөг олон нийтээр хэлэлцүүлэх ажлын 

тухай хэвлэл мэдээллийн хэрэгслээр мэдээлэл өгөх  

БХБХ 
2018.06.18-

2018.06.25 

6 

Хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдийн орц гарцны 

асуудлаар зураг төсөл хийх /нийт 16 байгууллагад 

хэмжилт хийх/ 

БХБХ 
2018.06.25-

2018.06.29 

7 

Сууц өмчлөгчдийн холбоодын үйл ажиллагаанд 

холбогдох байгууллагуудтай хамтран үзлэг шалгалт 

хийх 

БХБХ 
2018.06.25-

2018.06.29 

 

 

 

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

 

                           ХЯНАСАН:                         Г.НЯМДОРЖ /Газрын удирдлагын хэлтсийн дарга/ 

 
  Х.ОЛОНБАЯР /Барилга, хот байгуулалтын                  
      хэлтсийн дарга/ 


