
 

 

ГАЗРЫН ХАРИЛЦАА, БАРИЛГА, ХОТ БАЙГУУЛАЛТЫН ГАЗРЫН  
 2021 ОНЫ 09  ДҮГЭЭР САРД ХИЙСЭН АЖЛЫН ТАЙЛАН 

 

2021.09.23                                                                                                            Дархан 

 

1. ГАЗРЫН ХАРИЛЦААНЫ ЧИГЛЭЛЭЭР ХИЙСЭН АЖЛЫН ТАЙЛАН 

Газрын мониторингийн чиглэл: 

Газрын төлөв байдал, чанарын хянан баталгааны чиглэлээр: 

 Газрын төлөв байдал, чанарын төлөвлөгөөт хянан баталгааны дүгнэлтын 19 

иргэнд хэвлэж өгсөн. 

 Газрын төлөв байдал, чанарын захиалгат хянан баталгааны тайлан болон 

дүгнэлтийг Газрын мониторингийн цахим системээр Геоботаник ХХК, Гранд 

Амур ХХК, Эхлэх цэг хангай ХХК-ийн хийж гүйцэтгэсэн нийт 28 иргэн, хуулийн 

этгээдийн тайлан болон дүгнэлтийг цахимаар хүлээн авч шалган захиалгат 

хянан баталгааны дүгнэлтийг байнгын шинжээчээр баталгаажуулах ажлыг 

хийсэн.  

 

 

 

 

Баталгаажуулсан тайлангийн харагдах байдал 

 Газрын кадастрын мэдээллийн санд Шарын гол сумын бэлчээрийн 

фотомониторингийн 2021 оны үр дүнг оруулах ажлыг сумын даамал 

Б.Болорцэцэгт зааварчилгаа өгч ажилласан. 

 

 

 

 

 

Мэдээлэл оруулж байгаа байдал 

 

ЭБАТ: 



`       

 1  

 ГЗБГЗЗГ-ын даргын 2021 оны 9 сарын 23-ны байдлаар ашиг сонирхлын 

зөрчилгүй гэсэн мэдэгдэл тайлбарыг 5 албан хаагч гаргаж АТГ-ын цахим 

бүрдүүлэлтийг системд бүртгэж оруулсан. 

 

 

 

 

 

 

 

АТГ-ынц ахим бүрдүүлэлтийн системд оруулсан байгаа нь 

Сэдэвчилсэн зураг: 

 Дархан-Уул аймгийн Дархан сумын 1-16-р баг, малчин, өргөө багуудын 

байршлын зургийг А3 хэмжээтэй хэвлэж, мөн тоон файлаар нь  Дархан сумын 

ЗДТГ-ын дарга Батзулд эбел системээр хүргүүлсэн. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Гэрээт ажил шалгах: 

 “Төрийн өмчийн газрыг зурагжуулж бүртгэн Газрын кадастрын мэдээллийн 

санд оруулж баталгаажуулах ажил”-ын гүйцэтгэлийн шалгах ажлын хүрээнд 

Дархан сумын нутаг дэвсгэрийг шалгаж, мөн Хонгор, Орхон, Шарын гол 

сумдын газрын даамлуудаас ирсэн дүгнэлтыг хүлээн авч нэгтгэх ажлыг хийж  

ГЗБГЗЗГ-т хүргүүлсэн. 
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ГНС-ийн гэрээт ажлын зураг 

Газрын татвар, төлбөрийн чиглэл: 

Газрын төлбөрийн орлогын гүйцэтгэл: 

Сумын нэр 
Төлөвлөгөө        
/100 хувь/ 

Төлөвлөгөө 
/40 хувь/ 

Орсон орлого сая.төг  
/2021.09.08 байдлаар/ 

Явц  
/хувь/ 

Шарын гол 85 34 12.7 37.35 

Орхон 33.5 13.4 8.4 62.69 

Хонгор 361 144.4 51.2 35.46 

Дархан сум 40% 
 

408.2 200.0 49.00 

Аймаг 60% 612.3 

900 572.5 63.61 
Шарын гол 60% 51 

Орхон 60% 20.1 

Хонгор 60% 216.6 

НИЙТ 
 

1500 844.8 56.32 

 Санхүү, Аудитын шалгалтын актын гүйцэтгэлийг хангуулахаар 2021.09.02-

2021.09.10-ны хооронд Хонгор, Орхон суманд ажиллаж, сумын газрын 

даамлуудад газрын төлбөрийн системээр мэргэжил арга зүйн зөвлөгөө өгч, 

актын биелэлтийг гаргах үүрэг даалгавар өгсөн. Үүний дагуу Шарын гол, 

Орхон сум гүйцэтгэлийг өгсөн.  

 Газрын суурь үнэ өөрчлөгдөх бэлтгэл ажлын хүрээнд Газрын үнэлгээний бүс 

/10/-ийг шинэчлэн зурж, ГЗБГЗЗГ-т хүргүүлсэн. Үнэлгээний системд гэр 

бүлийн хэрэгцээний зориулалттай 10317 нэгж талбарын суурь үнэ 

уншууллаа.  

 

2. БАРИЛГА, ХОТ БАЙГУУЛАЛТЫН ЧИГЛЭЛЭЭР ХИЙСЭН АЖЛЫН ТАЙЛАН 

Барилгын чиглэл: 

Барилга байгууламжийн ашиглалтад оруулах комиссыг зохион байгуулсан талаар:  

 

 Засгийн газрын 2018 оны 317-р тогтоолоор батлагдсан Барилга 

байгууламжийг ашиглалтад оруулах дүрэм, Дархан-Уул аймгийн засаг даргын  

2019 оны 01-A/26 тоот томилогдсон захирамжийн дагуу барилгын техникийн 
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бичиг баримтыг хянаж үзэн ашиглалтад оруулах үйл ажиллагааг зохион 

байгуулж ажилласан. Үүнд: 

 

 Австрийн хөрөнгө оруулалтаар Дархан суманд хийгдсэн 980 ширхэг 

гудамжны гэрэлтүүлэг 

 

Хөдөлмөр, нийгэм хамгааллын яамны захиалгаар баригдсан Политехникийн 

коллежийн агуулахын барилга 

 Засгийн газрын 2018 оны 68, 171 дүгээр тогтоолын дагуу барилгын ажил 

эхлүүлэх, үргэлжлүүлэх зөвшөөрлийг 6 барилга байгууламжид олгосон. Үүнд: 

- “Өсөх баян бүрд хаус” ХХК-ний үйлдвэрийн гадна цахилгааны шугамын ажил 

- "Барил трейд" ХХК-ний 6кВ-ын гадна цахилгаан шугамын ажил 

- Иргэн Ж.Мягмарсүрэнгийн Үйлчилгээний барилга 

- Иргэн Д.Долгорсүрэнгийн 108 айлын орон сууцны барилга 

- "Минж проперти" ХХК-ний Парк таун-2 хотхоны "Л" блок үйлчилгээтэй 60 

айлын орон сууцны барилга 

- МОН-3244/3245 төслийн хүрээнд хийгдэх үйлдвэрийн бохир усны шугамын 

А1 хэсгийн өөрчлөлтийн ажил 

 Дархан-Уул аймагт авто үйлчилгээ эрхлэгч аж ахуйн нэгж байгууллага, 

иргэдийн үйл ажиллагаанд хяналт шалгалтыг удирдамжийн дагуу 2021.09.06-

2021.09.10-ны өдрүүдэд Дархан-Уул аймгийн автотээврийн төв, Онцгой 

байдлын газар, Байгал орчин аялал жуучлалын газартай хамтран хийж 

гүйцэтгэсэн.  
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 Дархан-Уул аймгийн хэмжээнд баригдаж байгаа барилга байгууламжид 

угсралтын явцад нь хяналт шалгалтыг Аймгийн Мэргэжлийн хяналттай 

газартай хамтран 9 барилгад хэрэгжүүлсэн. 

 

 

 Барилга, хот байгуулалтын Дэд сайд Э.Золбоогоор ахлуулсан ажлын хэсэг 

Дархан-Уул аймагт ажиллалаа. Барилгын салбарт эрэлт хэрэгцээтэй байгаа 

иржгэр арматурын үйлдвэрлэлийг нэмэгдүүлэх, борлуулалтын үнийн 

зохистой түвшинг хангах, хэрэглэгчийн эрэлт хэрэгцээ, шаардлагын дагуу 

чанар стандартын шаардлага хангасан бүтээгдэхүүнийг зах зээлд нийлүүлж 

байгаа эсэх асуудлаар “Дарханы төмөрлөгийн үйлдвэр” ХК-ийн үйл 

ажиллагаатай танилцаж газар дээр нь ажилласан. 
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 Дархан сумын 2021 оны 09-р сарын 09-ны өдрийн А/100 тоот захирамжийн 

дагуу хотын доторх тохижилт, үйлчилгээ, инженерийн шугам сүлжээ, авто 

замын байгууламж, тэмдэг тэмдэглэгээ, нийтийн болон дундын эзэмшлийн 

гудамж талбайн арчилгаа, аж ахуйн нэгж байгууллагуудын орчны ариун цэвэр 

зэрэг иргэдийн ая тухтай амьдрах нөхцөлд тулгаждаж буй асуудлыг 

шийдвэрлэх, шуурхай зохион байгуулах ажлын хэсэгт Дархан сумын өргөө, 9-

р багт ажилласан.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ирүүлсэн албан бичигт хариу өгсөн талаар: 

 “Капитал банк” ХХК дахь банкны эрх хүлээн авагчаас ирүүлсэн хүсэлтийн 

дагуу Дархан-Уул аймаг, Дархан сум, 16-р багт байрлалтай 4505700933 нэгж 

талбарын дугаартай, Капитал банк ХХК-ний Банкны эрх хүлээн авагч 

Т.Дэлгэрхүүгийн эзэмшилтэй худалдаа, нийтийн үйлчилгээний газар, төв, 

цогцолборын зориулалттай барилгын эх загвар зураг, архитектор 

төлөвлөлтийн даалгаврыг албан бичгээр өгсөн.  

 Дархан-Уул аймаг, Дархан сум, 8-р багт Иргэн Ж.Мягмарсүрэн нь өөрийн 

эзэмшил газартаа барилгын ажил эхлүүлэх, үргэлжлүүлэх зөвшөөрөл 

авалгүй газар шорооны ажил гүйцэтгэж байсан тул газар дээр очиж шаардах 

хуудасыг өгч барилгын ажлыг зогсоосон.  

Барилгын материал үйлдвэрлэл, лабораторийн чиглэл: 

 “Зөвлөх үйлчилгээ үзүүлэх иргэн, хуулийн этгээдэд тавих шаардлага, бүртгэх 

журмын төслийн хэлэлцүүлэг “   цахим хуралд ороцсон. 
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 2021.09.14 ГЗБГЗЗГазраас байгуулагдсан хяналт шалгалтын ажлын хэсэгт 

шалгуулах барилга байгууламжийн баримт бичгийг цэгцлэх, архивт хүлээлгэж өгөв 

 2021.09.17 14, 24-р хорооллын 103+..... иргэнийг дуудаж сонсох ажиллагааг 

явуулахад бэлтггэл ажил хийсэн. 

 2021,09,18-нд Дархан сумын Засаг даргын захирамжаар байгуулсан  ажлын 

хэсэг 11,12-р багт ажиллав.  Тус багуудын нутаг дэвсгэр дээр тулгамдаж буй 

асуудлыг мэргэжлийн байгууллагуудтай хамтран газар дээр нь очиж 

танилцаж шийдвэрлэснээс манай байгууллагад дараах мэдээлэл гаргаж өгөх 

үүрэг даалгавар авсан. Үүнд: 

 Гражуудын судалгаа гаргаж өгөх 

 Шар бүрдийн байруудын ерөнхий төлөвлөгөөг архиваас харах 

/машины зогсоол, хүүхдийн тоглоомын талбай, ногоон байгууламжийг 

хэрхэн төлөвлөсөн тухай/ 

 Ногоон төгөл хотхоны урд олгогдсон газрын кадастрын мэдээлэл 

гаргаж өгөх 
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 Дархан-Уул аймгийн ГХБХБГазраас Дархан-Уул аймгийн Дархан сумын 12-р 

баг 14-р хороололд амины орон сууцны газар эзэмшигчдийг ГХБХБГазрын 

хурлын зааланд 15-аас дээшгүй хүнтэйгээр дуудаж халдвар хамгаалалтын 

дэглэмийг мөрдөж хуралдав. Хурлаар 2018 онд өгсөн архитектур 

төлөвлөлтийн даалгавар хэрэгжүүлэхгүй байгаа тухай, газар эзэмшигч нарыг 

яагаад газраа ашиглахгүй 3 жил болсон тухай, олгогдсон газрын шугам 

сүлжээний ажлыг эзэмшигч өөрөө хариуцсан хийх ёстой тухай сануулж 

өнөөдөрөөс эхлэн хугацаатай үүрэг даалгавар биелүүлэх, хугацаанд нь 

хэрэгжихгүй бол газар эзэмших эрхийг цуцлах тухай санууллаа 

 

3. ЗАХИРГАА УДИРДЛАГЫН АЖИЛ: 

Сургалтын чиглэлээр: 

 “Үндсэн хуулийн нэмэлт өөрчлөлт ба төрийн албаны шинэтгэл” агуулгын 

хүрээнд УИХ-ын даргын ахлах зөвлөх Д.Лүндээжанцан сургалтын хийж, 

Захиргаа, хуулийн асуудал хариуцсна мэргэжилтэн  цахимаар оролцсон. 

 Мэдээлэл технологийн асууд хариуцсан мэргэжилтэн Linux NDG Essentials-

ын лабораторийн ажлуудыг зааврын дагуу гүйцэтгэж, шалгалт өгч, 

сертификатаа авсан. 

Хүний нөөц, дотоод ажил:  

 Нийт 20 албан хаагчдаас 19 албан хаагчид ээлжийн амралтыг эдлэн эргэн 

ажилдаа орсон, 1 албан хаагч 10 дугаар сард ээлжийн амралт нь дуусна. 

 Ковид-19 халдвараар ГУХэлтсээс-1 албан хаагч эмнэлгээр хэвтэн эмчлүүлж 

байна, ажил үүргийг бусад мэргэжилтэнгүүдэд хуваарилан ажиллаж байна. 

 Газрын даргын 2021 оны 09 дүгээр сарын 21-ний өдрийн Б/04 тоот тушаалаар 

жолоочоор Б.Ганбаярыг томилж, Хүний нөөцийн мэдээллийн санд бүртгэж 

баталгаажуулсан. 

 Хонгор сумын газрын даамлаар Б.Гантуяаг Хонгор сумын ЗДТГ-ын даргын 

тушаалыг хүлээн авч, бүртгэж, мэдээллийн санд шинэчлэн орууллаа. 

 Дархан сумын газрын даамал Э.Гүрханд нь эрүүл мэндийн шалтгаанаар 

ажлаас чөлөөлөх хүсэлтээ ирүүлсний дагуу  өргөдлийг судалж байна. 

Хууль тогтоомжын хэрэгжилт:  

 2021 оны 09 дүгээр сарын 21-ний өдрийн аймгийн Засаг даргын 01/А-265 

захирамжаар “Бадрал Өргөө” ХХК-ний газар эзэмших эрхийг хүчингүй болгож, 

тус захирамжыг шуудангаар хүргүүлсэн. 
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 2021 оны 09 дүгээр сарын 21-ний өдрийн аймгийн Засаг даргын 01/А-266 

захирамжаар “Поликом” ХХК-ний газар эзэмших эрхийг дуусгавар болгож, тус 

захирамжыг шуудангаар хүргүүлсэн. 

 Дархан-Уул аймгийн нутаг дэвсгэрт барилгын ажил эхлэх зөвшөөрөлгүйгээр 

түр хашаа барьсан, барилгын суурийн нүх ухсан боловч барилгын ажил 

явуулаагүй иргэн, хуулийн этгээдүүдийн эзэмшил газарт хяналт шалгалт 

хийж, хууль тогтоомжуудыг хангуулах, зөрчлийг арилгах үүрэг бүхий Ажлын 

хэсгийн дараах бүрэлдэхүүнийн Аймгийн Засаг даргын 2021 оны 09 дүгээр 

сарын 21-ний өдрийн 01/А-267 захирамжаар байгуулсан. 

 2021оны 09 дүгээр сарын 23-нд Засгийн газрын 2021 оны 212 дугаар 

тогтоолыг үндэслэн Барилга байгууламж ашиглалтад оруулах ажлыг хэсэг 

байгууулах захирамжийн төсөл бололвсруулж ажиллаа. 

 Тагнуулийн ерөнхий газраас ирүүлсэн 2021 оны 09 дүгээр сарын 16-ны 33/70 

албан бичгийн дагуу “Мэдээллийн аюулгүй байдлын удирдлагын тогтолцоо, 

шаардлага, үйл ажиллагааны дүрэм” зэргийг зэрэгтэй холбогдсон 

байгууллагын хүний нөөцийн чиглэлээрх асуумжыг https://survey.isd.gov.mn 

сайтаар орж бөглөж 2021 оны 09 дүгээр сарын 22-нд илгээсэн.  

 2021 оны 08 дүгээр сарын 18-нд 1/1541 тоот Газар зохион байгуулалт, 

геодези, зураг зүйн газраас ирүүлсэн албан бичгийн дагуу Ажлын хэсгийн 

Ж.Батсайхан, Б.Урантөгс, П.Нямдарь, Н.Цогжаргал нар ирж 2 өдрийн 

хугацаанд манай байгууллагын үйл ажиллагаатай танилцаж, удирдамжын 

дагуу хяналт-шинжилгээ үнэлгээ хийж, зөвлөн туслах үйлчилгээг үзүүлсэн. 

Байгууллагын үйл ажиллагаатай албан хаагчдын санал хүсэлтийг албан 

тоотоор ГЗБГЗЗГ-Т хүргүүллээ.  

Шүүхийн мэдээлэл: 

 Нэхэмжлэгч “Шинэ үе хамтын холбоо”  нэхэмжлэлтэй, хариуцагчаар Аймгийн 

Засаг дарга, хамтран хариуцагчаар ГХБХБГ-ын дарга нарт холбогдох Дархан-

Уул аймаг дахь захиргааны хэргийн анхан шатны шүүх хурал 2021 оны 09 

дүгээр сарын 22-ны өдрийн 14 цагт болж,  шүүхээс нэхэмжлэлийн 

шаардлагыг бүхэлд нь хэрэгсэхгүй болгож шийдвэрлэсэн.  

Мэдээлэл технологи, нярав: 

Мэдээлэл технологийн чиглэлээр: 

1. Байгууллагын Facebook хуудсанд Дан системд нэг удаагийн код ашиглан 

нэвтрэн орж, цахимаар хүсэлт илгээх зааврын видео, иргэн үнэгүй газар өмчилж 

https://survey.isd.gov.mn/
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авсан эсэх лавлагааг egazar гар утасны аппликейшнээс хэрхэн авах талаар 

зааврын видео, Egazar.gov.mn цахим хуудаснаас кадастрын зургаа хэрхэн 

хэвлэж авах зааврын видеог хийж байгууллагын фэйсбүүк хуудсанд байрлуулав.  

   
2. Хонгор сумын шинэ газрын даамалд өгөх компьютерийг форматлаж, үйлдлийн  

систем болон шаардлагатай хэрэглээний програмуудыг суулгаж, шаардлагатай 

драйверууд, хэвлэгч, сканеруудыг таниулав. Гэр интернэтийг юнител рүү утсаар 

ярьж нээлгэн, VPN-ий тохиргоог хийж ашиглахад бэлэн болгов. Шинэ ирсэн 

компьютерт хэрэглээний програмуудыг суулгаж, хэрэгцээтэй файлуудыг хуулав. 

Барилгын материал, үйлдвэрлэл, лабораторийн асуудал хариуцсан 

мэргэжилтний компьютерийн сүлжээний гэмтлийг засварлаж хэвийн 

ажиллагаанд оруулав. 

    
3. Дундын мэдээлэл хуваалцдаг компьютерийн хатуу диск эвдэрсэн тул partition 

сэргээх програм хайж олон татаж авч, суулгаж, идэвхжүүлэн шалгуулав. Хатуу 

дискний partition сэргэсэн тул доторх мэдээллийг хуулж аван тус компьютерийг 

ажиллагаанд оруулав. 

                              

Нярав:  

1. 40 ширхэг Нэгж талбарын хувийн хэргийг мэргэжилтнүүдэд олгов.  
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2. Газрын удирдлагын хэлтсийн мэргэжилтнүүдэд дараах үнэт цаас тус тус 

олгов.    

Сумд Кадастр 
Газар 

эзэмших 
/Иргэн/ 

Газар 
эзэмших 
/ААНБ/ 

Газар 
эзэмших 

/ТБ/ 

Газар 
ашиглах 
/ААНБ/ 

НТХХ 

Дархан 618 48 12 1  55 

Хонгор       

Орхон       

Шарын гол       

3. Шаардах хуудсаар 11 төрлийн 42 ширхэг бараа материал олгов.  

4. 8-р сарын үнэт цаас болон бараа материалын зарцуулалтын нэгтгэлийн 

тайланг гаргаж ня-бо-д өгөв.  

5. 2021 оны 1-4-р сарын Нэгж талбарын хувийн хэргийн хавтасны зарцуулалтын 

тайланг үдэж, хуудсыг дугаарлан, хавтаслаж, архивт хүлээлгэн өглөө.  

Архив, бичиг хэрэг:  

1. Иргэдээс 4, ААНБ-аас 45 өргөдлийг албан хэрэг хөтлөлтийн Able системд 

бүртгэж байгууллагын даргаар цохуулан мэргэжилтнүүдэд тарааж өгөв.  

2. Байгууллагын мэргэжилтнүүдийн шийдвэрлэсэн өргөдөл 0 ширхэг, албан 

бичиг 29 ширхэгийг албан хэрэг хөтлөлтийн Able системд шийдвэрлэгдсэнээр 

бүртгэж хааж, хураав.  

3. Байгууллагаас бусад байгууллага болон иргэдэд илгээж буй албан бичиг 44 

ширхэгийг бланкан дээр буулгаж, илгээв.  

4. Шуудангаар илгээх албан бичиг 4 ширхэгийг шууданд хүргэж өгөв. Абле 

системээр 14 байгууллагын бичиг хэрэг рүү албан бичиг  файлаар илгээв. 

5. Архиваас 3 ширхэг баримт мэргэжилтнүүдэд гаргаж өгөв.  

Өргөдөл, гомдол шийдвэрлэлтийн талаар: 

 

  ГХБХБГ-т 2021 оны 8 сарын 21-ний өдрөөс 9 сарын 20-ны өдрийн хооронд абле 

программд нийт 112 албан бичиг /хариутай 93/, 35 өргөдөл /хариутай 31/ ирсэнээс 73 албан 

бичиг, 13 өргөдөл шийдвэрлэн, 20 албан бичиг, 18 өргөдөл хяналтанд бүртгэжээ. 

Албан бичиг, өргөдлийн шийдвэрлэлтийг графикаар харуулбал: 

График 1. Албан бичиг, өргөдлийн шийдвэрлэлт, хяналтанд авч судлаж буй талаарх 
мэдээлэл 
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ЗАХИРГАА, ХУУЛИЙН АСУУДАЛ  

ХАРИУЦСАН МЭРГЭЖИЛТЭН                               Б.ЗОЛБАЯСАХ 

ХЯНАСАН: 

  ГАЗРЫН УДИРДЛАГЫН  

  ХЭЛТСИЙН ДАРГА              Г.НЯМДОРЖ 
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