
 

 
ГАЗРЫН ХАРИЛЦАА, БАРИЛГА, ХОТ БАЙГУУЛАЛТЫН ГАЗРЫН 7 ХОНОГИЙН МЭДЭЭ 

/2021.05.24-2021.05.28/ 

2020.05.28                                                                                                                                                                                            Дархан                                                                                                                                                                                                  

№ Ажлын чиглэл Гүйцэтгэсэн ажил 

Барилга хот байгуулалтын хэлтэс 

1 Барилгын хяналт 
шалгалтын 
чиглэл 

 Дархан сум, 8-р багт байрлалтай “Өсөх урам” ХХК-ний нийтийн орон сууцанд барилгын ажил эхлүүлэх хүсэлтийн 
дагуу хянаж үзэхэд барилгын зураг төсөл магадлалын ерөнхий дүгнэлт дутуу байсан тул барилгын ажил эхлүүлэх 
зөвшөөрөл олгох боломжгүй тухай албан бичгийг өгсөн.  

 Дархан-Уул аймаг, Дархан сум, 9-р багт байршилтай “Минж проперти” ХХК нь нийтийн орон сууц барих хүсэлт 
гаргасан дагуу тухай байршлийн н оршин суугчдаас барилгын ажлыг зогсоох тухай албан хүсэлт ирүүлсэн тул 
оршин суугчдаас ирүүлсэн асуудлыг шийдвэрлэсний дараа барилгын ажил эхлүүлэх, үргэлжлүүлэх зөвшөөрлийг 
олгох тухай албан бичгийг өгсөн.  

 Дархан сум, 14-р багт байрлалтай “Сигма эс” ХХК-ний нийтийн орон сууц барих хүсэлттэй танилцан холбогдох 
барилгын техникийн бичиг баримт дутуу байсан тул заавар зөвлөгөөг өгч ажилласан.  

2 Инженер дэд 
бүтцийн чиглэл 

Дархан сум, 8-р багт байрлах КТП 406 цахилгааны дэд станцыг шилжүүлэх газрын байршил тогтоох ажиллыг 
ДСЦТС-тай хамтран зөвшилцсөн.  
Дархан сумын хэмжээнд ДСЦТС ХК-ний эзэмшилийн дэд станцууды газар олголт хийх талаар судалгааг гаргаж 
байна.  
Монгол Улсын ерөнхий сайд Дархан хотод ирсэнтэй холбогдуулан шинээр татах шугамын зураглалын 
танилцуулга бэлтгэж аймгийн Засаг даргын орлогчид танилцуулсан.  

3 Хот 
байгуулалтын 
кадастр, зураг 
төслийн чиглэл 

- Архитектур төлөвлөлтийн даалгаварын хүсэслт  3-г судлаж төслийг боловсруулав. 
- 4.4 - 4.5-н хооронд тавих замын байршлын зураг. 

- Наадмын талбай буюу Миний Монгол цэцэрлэгт хүрээлэн талбайн төлөвлөлтийн зураг боловсруулах  
 

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: 

a. Дархан сум. Малчин баг. “Дэд бүтэцийн хөгжил-Баянзүрх, Дархан, Сэлэнгэ төсөл” гудамжны гэрэлтүүлгийн ажил. 
/улаан шугам/ 

b. Дархан сум. 6 дугаар баг. “Дэд бүтэцийн хөгжил-Баянзүрх, Дархан, Сэлэнгэ төсөл” гудамжны гэрэлтүүлгийн ажил. 
/улаан шугам/ 

c. Дархан сум. 7 дугаар баг. “Дэд бүтэцийн хөгжил-Баянзүрх, Дархан, Сэлэнгэ төсөл” гудамжны гэрэлтүүлгийн ажил. 
/улаан шугам/ 

d. Дархан сум. 5 дугаар баг. “ Залуучууд” соёл амралтын төв. /улаан шугам/  
e. Дархан сум. 12 дугаар баг. 6-р хороолол. Иргэн Т.Мөнхжаргал 33-н айлын орон сууцны гүйцэтгэлийн зураг  
f. Дархан сум. Малчин баг. “Дархан хотын бохир усны менежметийг сайжруулах МОН3244/3245 төсөл” Шунам 

хоолой /улаан шугам/ 
 Хаягийн зургийн дагуу 13 иргэн, 1 аж ахуйн нэгжийн  эзэмшлийн газар, үл хөдлөх эд хөрөнгөд  хаяг дугаар 

олгосон. 
  Худалдах, худалдан авах гэрээгээр газраа шилжүүлж байгаа 28 иргэний бүртгэлийг хийж кадастрын зураг 

гаргаж үйлчиллээ.  



 Эрүүгийн 1718001610135 хэрэгт авагдсан, хэргийн газрын үзлэгт заагдсан солбицолын цэгүүд нь “Бичигт Хад 
Майнинг” ХХК-ний тусгай зөвшөөрлын 2 дугаар хавсралтанд байгаа солбицолын цэгүүдтэй газар дээрээ давхцаж 
байгаа талаарх мэдээллийг гаргуулахаар цагдаагийн газраас ирүүлсэн албан бичгийн дагуу хэргийн газрын 
үзлэгт авагдсан 4-н цэг болон ““Бичигт Хад Майнинг” ХХК-ний тусгай зөвшөөрлын 2 дугаар хавсралтанд орсон 39 
цэгүүдийг ArcGIS програмд оруулан газар дээр нь буулган зургийг nymbuu111@gmail.com хаягаар  Цагдаагийн 
газарт хүргүүлсэн. 

2 

Газар зохион 
байгуулалт, 
төлөвлөлт, 
өмчлөлийн 
чиглэл 

 Газрын эрх зүйн харилцааг хянан шийдвэрлэх хуралдааныг зохион байгуулж, хуралд нийт 75 иргэн, хуулийн 
этгээдийн материалыг хэлэлцэн  /газар эзэмших эрх олгох-7, газрын эрх шилжүүлэх-43, эзэмших газрын талбайн 
хэмжээ өөрчлөх-7, өмчлөх газрын талбайн хэмжээ өөрчлөх-4, газар эзэмших эрхийн хугацаа сунгах-11, газар 
өмчлөх эрх сэргээх-3/ шийдвэрийг гаргаж аймгийн Засаг даргын захирамжын төслийг бэлтгэн аймгийн ЗДТГ-т 
хүргүүллээ. 

3 

Газрын татвар, 
төлбөр, үнэлгээ 

 Санхүү, Аудитын шалгалт хийгдэж байгаатай холбоотой 2019, 2020 оны газрын төлбөрийн ногдол, нэхэмжлэлийн 
судалгааг гаргав. Мөн зөрүүтэй мэдээллийн жагсаалтын дагуу газрын төлбөрийн цахим системд тулган шалгах 
ажил явагдаж байна. 48 гэрээ гэрчилгээ бичиж, банкны барьцаа 30 бүртгэв. 2021.05.27-ний өдөр 80 иргэн, 
хуулийн этгээдийн газар эзэмших, ашиглах эрхийн гэрчилгээний хугацаа сунгах, эрх шилжүүлэх, талбай өөрчлөх 
асуудлыг судалж газрын эрх зүйн харилцааг хянан шийдвэрлэх хуралд танилцуулж, захирамжийн төсөл бэлтгэв. 
Аймгийн Засаг даргын 2021.05.20 А/157 дугаар захирамжаар 3 нэгж талбарт газрын дуудлага, 2021.05.20 А/159 
дүгээр захирамжаар 2 нэгж талбарт төсөл сонгон шалгаруулалт зохион байгуулахаар ажиллаж байна. 

Захиргаа аж ахуй хэлтэс 

  
  
 
 
 
1 

Хүний нөөц, 
хууль эрх зүй 

Сургалт: 
 “ЖДҮ-ийг дэмжих зорилгоор төрөөс олгож байгаа санхүүжилтийн үйл ажиллагаанд нээлттэй, ил тод шударга 

байдлыг хангах нь” сэдвээр 2021 оны 05 дугаар сарын 24-нд АТГ, ХХААХҮЯам, Оюуны инноваци ТББ, Онч 
шийдэл ТББ, Санхүү, бизнесийн эрх зүйн судалгааны хүрээлэн ТББ-дын сургагч багш нар болон Бизнес зөвлөх 
Н.Мягмаржав цахимаар зохион байгууллаа. 

Дотоод ажил: 
 “Газрын төлөв байдал, чанарын улсын хянан баталгаа хийх журам”-ын шинэчлэн боловсруулсан төсөлтэй 

танилцаж албан хаагчдаас санал авч байна. 
 БХБЯамнаас ирүүлсэн Жендэрийн үндэсний хорооны алба нь 2020-2021 оны 03 дугаар сар хүртэлх хугацаанд 

Жендэрийн эрх тэгш байдлыг хангах тухай хуулийн хэрэгжилтэд үнэлгээ хийж, зөвлөмжийг ирүүлсний дагуу 
хэрэгжилтийг боловсруулж байна. 

 
 
 
 
2 

Мэдээллийн 
технологи, нярав 

Мэдээлэл: 
1. 70376471 нээлттэй утсаар 8 иргэний асуултанд хариулт өгөв. 
2. Байгууллагын Facebook хуудсанд ирсэн 9 иргэний асуултанд хариулт өгөв.   

Мэдээлэл технологийн чиглэлээр: 
1. Байгууллагын цахим хуудас болон Фэйсбүүк хуудсан дээр Газрын төлөв байдал, чанарын хянан баталгааны 

талаарх зарлалыг байрлуулав.  
2. Cybersecurity Essentials-ын 4, 5, 6-р бүлгийг уншиж тэмдэглэл хөтлөн, бүлгийн төгсгөлийн шалгалтыг өглөө. 

Нярав: 
1. 30 ширхэг Нэгж талбарын хувийн хэргийг мэргэжилтнүүдэд олгосон.  
2. 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 210 23 3   24 

3. Шаардах хуудсаар 3 төрлийн 4 ширхэг бараа материал олгов.  



 
 
3 Онцгой байдлын 

мэдээ 

 Байгууллагын хариуцлагатай жижүүрийн бүртгэлийн дэвтэрт 2021 оны 05 дугаар сарын 24-28-ыг хүртэлх 
хугацаанд 215 иргэнд төрийн үйлчилгээ үзүүллээ, өрөө тасалгаа, 00-ийн өрөө, иргэд хүлээн авах зээл зэргийг 
ариутгал халдваргүйжүүлж, 1,5-2 метр зай хооронд барьж, бөөгнөрөл үүсгэхгүй, халуун, болон бүртгэлийг жижүүр 
болон үйлчлэгч ажилтан нар өдөр бүр хяналтыг хэрэгжүүлж байна. 

 Тус өдрүүдэд халдвар хамгааллын дэглэм баримтлан, 1,2 дугаар тунг хийлгэсэн иргэдийг асуумжаар нэвтрүүлж, 

ямар нэг зөрчилгүй ажилласан. 

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

                                                           Хянасан:    Газрын удирдлагын хэлтсийн дарга                                                  Г.Нямдорж 

 
 

 
 


