
 
ГАЗРЫН ХАРИЛЦАА, БАРИЛГА, ХОТ БАЙГУУЛАЛТЫН ГАЗРЫН 7 ХОНОГИЙН МЭДЭЭ 
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№ Ажлын чиглэл Гүйцэтгэсэн ажил 

Барилга хот байгуулалтын хэлтэс 

 
1 

Барилгын асуудал 
хариуцсан 
мэргэжилтэн  

 Дархан-Уул аймаг, Дархан сум, 11-р багт байрлалтай шинэ хорооллын 12-р байрны 2ш лифтийг 
ашиглалтад оруулах комиссыг зохион байгуулж ажилласан.  

 Засгийн газрын 2015 онд батлагдсан “Түрээсийн орон сууц” хөтөлбөрийн 2019 оны хэрэгжилтийг 
Барилгын хөгжлийн төвд албан бичгээр хүргүүлсэн. 

2 Барилгын 
лобараторийн 
шинжээч  

 Хот байгуулалт кадастрын мэдээллийн санд 40 барилгын мэдээлэл оруулав 
 Хот байгуулалт кадастрын мэдээллийн санд барилгын фото зураг авах 
 Арт констракшн ХХК-н ерөнхий төлөвлөгөөнд тусгасан санлын тайлбартай танилцах 

3 Барилга, 
Инженерийн дэд 
бүтцийн чиглэл 

  10,11-р багийн үерийн усны шугамын гүйцэтгэлийг ажилд хурал зохион байгуулсан.  
 8 баг 6 цэцэрлэгийн өргөтгөлийн барилга, 12 баг 24 цэцэрлэгийн өргөтгөлийн барилга, Эс энд 

Эй трейд ХХК-ны инженерийн шугам сүлжээний ажлуудад захиалагчийн техник хяналтыг хийж 
ХОХБТХ-ийн хөрөнгө оруулалт бүтээн байгуулалтын ажилд танилцуулсан.  

 Хот байгуулалтын мэдээллийн санд 23 барилгын мэдээллийг оруулсан.  

4 Барилгын материал 
үйлдвэрлэлийн 
чиглэл 

 2019.12.05-нд Барилга хот байгуулалтын яамнаас Германы олон улсын хамтын ажиллагааны нийгэмлэг 
/GIZ/ болон Хөдөлмөр, нийгмийн хамгааллын судалгааны институттэй хамтран манай аймагт сургалт 
2019.11.22-нд зохион байгуулагдсан. Сургалтанд оролцоогүй ААНБайгууллагуудыг байгууллага дээрээ 
дуудан ирүүлж тараах материал болон уг веб сайтад хүний нөөцийн мэдээллийг заагдсан хугацаанд 
оруулахыг мэдэгдлээ. 

Газрын удирдлагын хэлтэс 

1 

Инженер, хайгуул 
Мониторингийн 
чиглэл 

Газар зохион байгуулалтын чиглэлээр: 
 УБХ руу Э дугаар авахаар 4 иргэн, хуулийн этгээдийн холбогдох мэдээллийг илгээж, Э дугаар 

ирсэн 2 иргэн, хуулийн этгээдийн газар эзэмших гэрээг байгуулан гэрчилгээг олгосон. 
 Энэ 7 хоногт төрийн аудитын 2016.06.05-ны өдрийн 43/16, 42/15 албан шаардлагын дагуу 32 

иргэн, хуулийн этгээдэд сонсох ажиллагааг хийсэн. 
 Газрын эрх зүйн харилцааг хянан шийдвэрлэх хурлаар газар эзэмших эрхийн гэрчилгээний 

хугацаа сунгах-14, газар эзэмших эрх шилжих-5, газрын талбайн хэмжээ өөрчлөх-18, зориулалт 
өөрчлөх-2, газрын гэрээ, гэрчилгээ шинэчлэх-3 иргэн хуулийн этгээдийн өргөдлийг 
танилцуулсан. 

ЭБАТ-ын чиглэлээр: 



 Газрын эрх зүйн харилцааг хянан шийдвэрлэх захирамжийн хурал болохтой холбогдуулан 10 
албан тушаалтнаас ашиг сонирхлын зөрчилгүй гэдгээ илэрхийлэх, зөрчил үүссэн тухай 
мэдэгдэл талбарыг гаргуулж авсан. 

2 

Газар зохион 
байгуулалтын 
төлөвлөлт, 
өмчлөлийн чиглэл 

 Аймгийн Цагдаагийн газар, Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх газар болон Прокурорын газарт  
шалгагдаж байгаа иргэн, хуутгээдийн  нийт 11 албан бичгийн лавлагааг мэдээллийн сан болон 
газар өмчлөх захирамжаас шүүж хариуг хүргүүлсэн. 

 Дархан сумын нутаг дэвсгэрт гэр бүлийн хэрэгцээний зориулалтаар газар өмчилж аваагүй тухай 
лавлагааг нийт 6 иргэнд гаргаж өгсөн.  

 Газар эзэмшүүлэх эрхийн гэрчилгээний дуудлага худалдааг танхимаар зохион байгуулах 

захирамжийн төслийг боловсруулж,  аймгийн Засаг даргын 2019 оны 01-А/355 дугаар 

захирамжийн дагуу дуудлага худалаа зохион байгуулах, зарлан мэдээлэх ажлыг хийж 

гүйцэтгэсэн. 

 Газрын эрх зүйн харилцааг хянан шийдвэрлэх хурлаар нийт 102 иргэн хуулийн этгээдийн 
өргөдөл, албан тоотыг судалсан. Үүнээс хугацаа сунгах 23, эрх шилжүүлэх 18, талбай хэмжээ 
өөрчлөх 13 , газрын зориулалт өөрчлөх 1, газар эзэмшүүлэх 8, Өмчлөх 36 материалыг 
танилцуулсан. 

 Газар зохион байгуулалт, геодези зураг зүйн газраас  зохион байгуулсан “Газар зохион 
байгуулалтын төлөвлөгөөний мэдээллийн сангийн прагром хангамжийн талаарх 3 өдрийн 
сургалтанд  хамрагдсан. 

3 

 
 
Геодези, зураг зүй, 
Кадастр 

 Дархан сумын 5 иргэн, 7 аж ахуйн нэгжид  кадастарын зураг гаргаж үйлчилсэн.  
 Шинэчилсэн хаягийн зургийн дагуу 8 иргэн, 3 аж ахуйн нэгжид  хаяг дугаар  олгосон.  
 Геодези, зураг зүй, кадастрын зураглалын ажил үйлчилгээ эрхлэх тусгай зөвшөөрөлтэй “Гео Од”  

ХХК-ны хийж гүйцэтгэсэн доорхи ажлыг шалгаж хүлээн авсан. Үүнд: 

 Дархан-Уул аймаг Дархан сум 5 дугаар баг хийгээр цэнэглэх станц 48-ын гүйцэтгэлийн зураг  

 Дархан сум 5 дугаар баг Гэр хороололын гадна бохир усны шугам сүлжээний гүйцэтгэлийн 
зураг 

 Дархан сум 12 дугаар баг 24 дүгээр  цэцэрлэгийн өргөтгөлийн барилгын гүйцэтгэлийн зураг.  

 Дархан сум 14,16 дугаар баг Үндэсний дата төвийн гадна цахилгаан хангамжийн улаан 
шугам. 

4 

 
Кадастрын 
чиглэл 

 Дархан суманд гэр бүлийн хэрэгцээний өмчлөх 24 иргэн, худалдсан, бэлэглэсэн 4, хамтран 
өмчлөгч хасуулсан 1,  эзэмших гэрээ байгуулсан 12 иргэн, хуулийн этгээдийн кадастрын зургийг 
тус тус гаргаж өгсөн.  

Захиргаа аж ахуй хэлтэс 



  
  
1 

Хүний нөөц, хууль 
эрх зүй 

Тайлан мэдээ: 
 Хөгжлийн бэрхшээлтэй хүний эрхийг хангах чиглэлээр хэрэгжүүлэх арга хэмжээний 

төлөвлөгөөний хэрэгжилтийн тайлан, Жендэрийн эрх тэгш байдлыг хангах үйл ажиллагааны 
төлөвлөгөөний хэрэгжилтийн тайлангуудыг Газар зохион байгуулалт, геодези зураг зүйн газарт 
хүргүүлсэн. 

 Төрийн байгууллагын үйл ажиллагааны хяналт-шинжилгээ, үнэлгээ хийх шалгуур үзүүлэлт, 
аргачлалын хэрэгжилтийг үнэлэх зөвлөн туслах ажлын удирдамжын дагуу холбогдох 
материалуудыг бэлтгэн хангуулж, ажлын хэсэгт шалгуулсан. 

 2019 оны үйл ажиллагааны хяналт-шинжилгээ, үнэлгээний тайланг боловсруулж байна.  
Шүүх хурал: 

 Г.Бямбажавын нэхэмжлэлтэй захиргааны хэргийн Улсын Дээд Шүүхэд гомдол гарсантай, үүнтэй 
холбогдуулан УДШ-ийн хяналтын шатны шүүхэд гомдолтой холбогдуулан тайлбарыг 
хүргүүлсэн. Шүүх хуралдаан 2019 оны 12 дугаар сарын 09-ны өдөр товлогдсон. 

 Иргэн Д.Дуламсүрэн нь аймгийн Засаг дарга С.Насанбатад хандаж өргөдөл гаргасны дагуу 
хариу тайлбарыг боловсруулж байна.  

 
Тайлан боловсруулсан:  Хуулийн асуудал хариуцсан мэргэжилтэн                            Б.Золбаясах 

                                                     Хянасан:  ГУХ-ийн дарга                                                                            Г.Нямдорж 

 
 
 


