
  

 
ГАЗРЫН ХАРИЛЦАА, БАРИЛГА, ХОТ БАЙГУУЛАЛТЫН ГАЗРЫН 7 ХОНОГИЙН МЭДЭЭ 

/2021.05.17-2021.05.21/ 

2020.05.21                                                                                                                                                                                             Дархан                                                                                                                                                                                                  

№ Ажлын чиглэл Гүйцэтгэсэн ажил 

Барилга хот байгуулалтын хэлтэс 

1 Барилгын хяналт 
шалгалтын 
чиглэл 

 Засгийн газрын 2017 оны 68 дугаар тогтоолоор баталсан “Барилга ажлыг эхлүүлэх, үргэлжлүүлэх зөвшөөрөл 
олгох дүрэм”, Засгийн газрын 2018 оны 317 дугаар тогтоолоор баталсан “Барилга байгууламжийг ашиглалтад 
оруулах дүрэм”-ийн төсөлтэй танилцаж саналыг боловсруулан Барилга, хот байгуулалтын яам руу албан бичгээр 
явуулсан  

 Барилга, хот байгуулалтын яамны Төрийн нарийн бичгийн даргын 2021 оны 4-р сарын 09-ний өдрийн А/57 дугаар 
тушаалаар Орон сууцны тухай хуулийн шинэчилсэн найруулгын төсөлд шаардагдах манай аймгийн орон сууцны 
өмчлөгчдийн холбоодын судалгааг ирүүлсэн маягтын дагуу Барилгын хөгжлийн төвд албан бичгээр хүргүүлсэн.  

 Манай аймгийн хэмжээнд улсын болон орон нутгийн төсвийн хөрөнгө оруулалтаар 2006-2020 он хүртэлх 
хугацаанд нийтийн орон сууцны барилгын цахилгаан шатны шинэчлэлтийн ажил хийгдсэн судалгааг БАрилгын 
хөгжлийн төвөөс ирүүлсэн маягтын дагуу хугацаанд нь хүргүүлсэн.  

 Дархан хотын бохир усны менежмент сайжруулах МОН3244/3245 төслийн барилга байгууламжуудад 
үргэлжлүүлэх зөвшөөрлийг олгосон. Үүнд: 

- Гараж болон засварын барилга  
- Захиргааны барилга  
- Агаарын станц   
- Нарийн сараалжны барилга  
- Ахуйн бохир хүлээн авах байгууламж  
- Агааржуулалттай өөх тос хүлээн авах байгууламж 
- Хүлээн авах насос станц 
- Хотын төвийн насос станц 
- Үйлдвэрийн насос станц 

2 Инженер дэд 
бүтцийн чиглэл 

 Дархан-Уул аймаг, Дархан суманд байрлах Үйлдвэр технологийн парк 1,2,3 дугаар байршлуудын инженерийн 
шугам сүлжээний төв магстрал шугамын зураглал, тоон мэдээллийг үүсгэж shp файлаар ГЗБГЗЗГ хүргүүлсэн. 

3 Хот 
байгуулалтын 
кадастр, зураг 
төслийн чиглэл 

 Хот байгуулалтын кадастрын мэдээллийн санд дутуу мэдээлэлтэй барилга байгууламжийн мэдээлэл оруулах. 11 
барилгын мэдээлэл 

 Дүүжин гүүр будах талбайн хэмжилт 
 Архитектур төлөвлөлтийн даалгавар 1 /Газар эзэмшигч нь иргэн/ гаргаж, 1 иргэний хүсэлтийг судлаж байна. 

4 Барилгын 
материал 
үйлдвэрлэл 

 2021.05.18-нд   Сан оргиу ХХК, Сонголон Хайрхан ХХК-уудын хүсэлтийн дагуу Мангирт, Үйлдвэрийн 
районы нутаг дэвсгэрт байрлах үйлдвэр дээр очин технологийн заавар, тоног төхөөрөмжийг үзэж, асуумжийн 
дагуу баримт бичгийг шалган заавар зөвөлгөө өгч ажиллаа. Тодорхойлолтыг БМҮХолбоонд 2021,05,18-ны 322 
тоотоор хүргүүллээ.  

Газрын удирдлагын хэлтэс 

1 

Геодези, зураг 
зүйн чиглэл 

        Геодези, зураг зүй, кадастрын зураглалын ажил үйлчилгээ эрхлэх тусгай зөвшөөрөлтэй  “Гео од”, “Ёлт сүрвэй” ХХК-
ний хийж гүйцэтгэсэн доорхи ажлыг шалгаж хүлээн авсан. Үүнд: 
• Дархан сум. 14 дүгээр баг Худалдаа үйлчилгээний 7-н давхар барилга /улаан шугам/ 
• Дархан сум. 9 дүгээр баг. Ардын өргөн чөлөөний 3-320 “Минж проперти” ХХК-ний 40-н айлын орон сууцны 



барилга. /улаан шугам/ 
• Дархан сум. 14 дүгээр баг 2-р хороолол. Нүүдэлчдийн 10-1002 “Сигма Эс” ХХК-ний 25-н айлын орон сууц. /улаан 
шугам/ 
• Дархан сум. 6,7- баг Хатуу хучилттай авто замыг улаан шугам. 
• Хонгор сум. 1-р баг Ахмадын байрны өргөтгөлын барилгын гүйцэтгэл. 
• Орхон сум. 2-р баг Тарвагтайн хөтөл иргэн А.Оюунцэцэгийн “ Мал нядалгаа үйлдвэрийн барилга” –ын гүйцэтгэл. 
• Дархан сум. 9-р баг 4-р хороолол. Авто замын засвар шинэчлэлийн ажлыг улаан шугам. 
• Дархан сум. 14-р баг Миний Монгол цэцэрлэгт хүрээлэн хүүхдийн төмөр замын полигон. /улаан шугам/ 
• Дархан сум. 14-р баг Миний Монгол цэцэрлэгт хүрээлэн хүүхдийн төмөр замын полигон Депогийн барилга /улаан 
шугам/ 
• Дархан сум. 14-р баг Миний Монгол цэцэрлэгт хүрээлэн хүүхдийн төмөр замын полигон. Өртөөний барилга  
/улаан шугам/ 
      Хаягийн зургийн дагуу 30 иргэн, 2 аж ахуйн нэгжийн  эзэмшлийн газар, үл хөдлөх эд хөрөнгөд  хаяг дугаар олгосон. 
      Худалдах, худалдан авах гэрээгээр газраа шилжүүлж байгаа 45 иргэний бүртгэлийг хийж кадастрын зураг гаргаж 
үйлчиллээ. 
 

Захиргаа аж ахуй хэлтэс 

  
  
 
 
 
1 

Хүний нөөц, 
хууль эрх зүй 

Шүүхийн мэдээлэл: 
 Нэхэмжлэгч О.Ууганбаярын нэхэмжлэлтэй, хариуцагч н.Мөнхчимэг, Улсын бүртгэлийн хэлтэс, Нотариатчдын 

танхимд холбогдох ДУ-ын Сум дундын иргэний хэргийн анхан шатны шүүхийн шүүгч н.Жавхлантөгс,  
Нэхэмжлэгчийн өмгөөлөгч Б.Содболдын хүсэлтээр хувийн хэргийн үзлэг, програмын мэдээллийн сангаас 
кадастрын зураг зэргийг хуулбарлан авсан.  

Сургалт: 
 “Цалин хөлсний  холбогдолтой хууль эрх зүйн асуудлууд”, “ Төрийн албан хаагч инновац нэвтрүүлэгч байх нь” 

сэдэвт сургалтын хөтөлбөр УА-ын багш  Доктор Ц.Дэлгэржаргал  цахимаар зохион байгууллаа. 
Шагнал: 

 Газрын салбарын 67 ойн арга хэмжээг тохиолдуулан Төрийн дээд шагнал болох “Хөдөлмөрийн хүндэт медаль” 
аар шагнуулхаар тус байгууллагаас 3 албан хаагчдын материалыг бэлтгэн даргын дэргэдэх орон тооны бус 
зөвлөлөөр хэлэлцүүлж, албан тоотоор аймгийн ЗДТГ-т хүргүүллээ. 

Дотоод ажил: 
 ГХБХГ-ын 2021 оны “Газрын эрх зүйн хуралдааны хуваарь”-ийг газрын даргаар батлуулж, албан хаагчдад 

танилцууллаа. 
 Агентлагаас ТАЗөвлөлөөс авч буй байгууллагуудын бүтэц, орон тоо, хүйс, төрийн албан тушаалын ангилалын 

судалгааг гаргаж хүргүүлсэн. 

 
 
 
 
2 

Мэдээллийн 
технологи, нярав 

Мэдээлэл: 
1. 70376471 нээлттэй утсаар 12 иргэний асуултанд хариулт өгөв. 
2. Байгууллагын Facebook хуудсанд ирсэн 18 иргэний асуултанд хариулт өгөв.  
3. 2018-2019 оны газар эзэмшүүлэх захирамжуудыг нэгтгэн шивж, цахим шуудангаар илгээлээ.  

Мэдээлэл технологийн чиглэлээр: 
1. Байгууллагын цахим хуудсан дээр байгууллагын 3, 4-р сарын төсвийн гүйцэтгэлийн мэдээг байрлуулав. Мөн 

цахим хуудасны Бидний тухай цэсний Байгууллагын тухай, Байгууллагын түүхэн замнал хэсэгт өөрчлөлт 
оруулав.   

2. Cybersecurity Essentials-ын 2.5-2.6 болон 3-р бүлгийг уншиж тэмдэглэл хөтлөн, бүлгийн төгсгөлийн шалгалтыг 
өглөө. 

Нярав: 
1. Газрын удирдлагын хэлтсийн мэргэжилтнүүд болон Хонгор сумын газрын даамалд дараах үнэт цаас тус тус 

олгов.    



Сумд Кадастр 
Газар 

эзэмших 
/Иргэн/ 

Газар 
эзэмших 
/ААНБ/ 

Газар 
эзэмших 

/ТБ/ 

Газар 
ашиглах 
/ААНБ/ 

НТХХ 

Дархан 234 39 4   36 

Хонгор 170 70  3   

Орхон 150 70     

2. Шаардах хуудсаар 4 төрлийн 10 ширхэг бараа материал олгов.  

 
 

Тайлан боловсруулсан:  Захиргаа, хуулийн асуудал хариуцсан мэргэжилтэн                     Б.Золбаясах 

                                                               Хянасан:  Газрын удирдлагын хэлтсийн дарга                                                   Г.Нямдорж 

 
 

 
 


