
 
ГАЗРЫН ХАРИЛЦАА, БАРИЛГА, ХОТ БАЙГУУЛАЛТЫН ГАЗРЫН 7 ХОНОГИЙН МЭДЭЭ 
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2020.06.04                                                                                                                                                                                                    Дархан                                                                                                                                                                                                  

№ Ажлын чиглэл Гүйцэтгэсэн ажил 

Барилга хот байгуулалтын хэлтэс 

1 Барилгын хяналт 
шалгалтын 
чиглэл 

 Дархан сум, 9-р багт “Минж проперти” ХХК-ний нийтийн орон сууцны барилга барих хүсэлт ирүүлсний дагуу 
холбогдох барилгын техникийн бичиг баримтыг хянаж үзэн хажуу байрны оршин суугчдаас барилгын ажлыг 
зогсоох тухай албан бичиг ирүүлсэн тул 9-р багийн иргэдээс ирүүлсэн асуудлыг шийдвэрлэсний дараа барилгын 
ажил эхлүүлэх, үргэлжлүүлэх зөвшөөрлөө авах тухай албан бичгийг хүргүүлсэн.  

2 Инженер дэд 
бүтцийн чиглэл 

 Газрын удирдлагын нэгдсэн системийн суурь мэдээлэл болох инженерийн шугам сүлжээний давхраг үүсгэх 
талаар ГЗБГЗЗГ-аас ирүүлсэн албан тоотын дагуу мэдээллийг боловсруулж мэдээллийн санд оруулсан.  

 ДСЦТС ХК-ны эзэмшлийн цахилгааны дэд станцуудын газар олголт хийх ажлын хүрээнд газар олголт хийгдээгүй 
дэд станцуудын судалгааг гаргаж газар эзэмшүүлэх хуралд оруулах ажилд бэтгэж байна.  

3 Хот 
байгуулалтын 
кадастр, зураг 
төслийн чиглэл 

 Архитектур төлөвлөлтийн даалгавар хүссэн ААН, иргэний  3-н  материалыг судлаж төлөвлөж батлуулав. 
 Дуудлага худалдаа, төсөл сонгон шалгаруулалтын газрын байршлын зураг боловсруулсан. 
 Дуудлага худалдаа, төсөл сонгон шалгаруулалтын газрын архиектур төлөвлөлтийн даалгавар боловсруулав. 
 Наадмын талбайн зохион байгуулалтын зураг боловсруулах ажил 

4 Барилгын 
материал 
үйлдвэрлэлийн 
чиглэл 

 2021.06.02-ноос эхлэн Дархан-Уул аймагт орон нутгийн өмчийн эд хөрөнгийн улсын үзлэг, тооллогын ажлын 
хэсэг батлагдсан удирдамжийн дагуу 40 байгууллагын хуваариар ажиллаж байна.  

Газрын удирдлагын хэлтэс 
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Суурь судалгаа, 
газрын 
мониторинг 

Газрын төлөв байдал, чанарын хянан баталгааны чиглэлээр: 

 Эхлэх цэг хангай ХХК-ний хийж гүйцэтгэсэн иргэн Д.Хаш-Эрдэнийн Хонгор сумын 1-р баг байрлах зуслангийн 
зориулалттай газар, иргэн Ч.Бямбасүрэнгийн Дархан сумын 8-р багт  байрлах гэр бүлийн хэрэгцээний 
зориулалттай газар, иргэн Х.Болортунгалагийн Дархан сумын 13-р багт байрлах амины орон сууцны 
зориулалттай газар дээр тус тус хийгдсэн захиалгат хянан баталгааны тайланг цахимаар хүлээн авч шалган 
дүгнэлтийг байнгын шинжээчээр баталгаажуулсан. 

  Мөн Эхлэх цэг хангай ХХК–ийн гүйцэтгэсэн иргэн Д.Зоригтбаатарын дархан усмын 15-р багт байрлах гэр бүлийн 
хэрэгцээний зориулалттай газар, иргэн Х.Хатанбаатарын  Дархан сумын 2-р багт байрлах гэр бүлийн хэрэгцээний 
зориулалттай газар, тус тус хийгдсэн захиалгат хянан баталгааны тайланг цахимаар ирүүлсныг шалгаж байна. 

Хууль тогтоомж: 
 Газрын төлөв байдал, чанарын улсын хянан баталгаа хийх журмын төсөлд өгөх саналын төслийг Газар зохион 

байгуулалт, геодези зураг зүйн газарт 2021.06.04-ны өдөр  хүргүүлсэн. 
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Геодези, зураг 
зүйн чиглэл 

 Геодези, зураг зүй, кадастрын зураглалын ажил үйлчилгээ эрхлэх тусгай зөвшөөрөлтэй  “Гео од” ХХК-ний хийж 
гүйцэтгэсэн доорхи ажлыг шалгаж хүлээн авсан. Үүнд: 

•Дархан сум. 5 дугаар баг “Дэд бүтэцийн хөгжил-Баянзүрх, Дархан, Сэлэнгэ төсөл” гудамжны гэрэлтүүлгийн ажил. /улаан 
шугам/  



•Хот доторхи гэрэлтүүлгийн шинэчлэл /улаан шугам/ 
•“Дархан өргөө” политехникийн коллежийн сургалт дадлагын барилга /улаан шугам/ 

 Хаягийн зургийн дагуу 8 иргэн, 3 аж ахуйн нэгжийн  эзэмшлийн газар, үл хөдлөх эд хөрөнгөд  хаяг дугаар 
олгосон. 

 Худалдах, худалдан авах гэрээгээр газраа шилжүүлж байгаа 15 иргэний бүртгэлийг хийж кадастрын зураг гаргаж 
үйлчиллээ.  

 Дархан-Уул аймгийн Хонгор сумын 2 дугаар багийн нутаг Хүйтэний голын эх “Бичигт хад” гэх газарт үйл 
ажиллагаа явуулж буй “Бичигт Хад Майнинг” ХХК нь тусгай зөвшөөрөлтэй талбайгаас хэтрүүлэн ашигт малтмал 
хайж олборлолт явуулсан гэх 201800389 дугаар хэрэгт шинжээчээр шинжилгээ хийлгэх тухай мөрдөгчийн 
тогтоолд заасан асуултын дагуу хариуг Цагдаагийн газарт хүргүүллээ.     

 1968 оны 1:100 000-ны масштабтай байр зүйн зурагт суурилан зурагласан Дархан-Уул аймгийн хилийн цэсийн 
“Хараа” голын голдиролоор зурагдсан хэсэгт голын голдирол өөрчлөгдсөнөөс үүдэлтэй алдаа гарсан байдаг. 
Дархан-Уул аймгийн хэмжээнд дээрхи нэршлээр нэрлэгдсэн /голоор/ хэсэгт мод үржүүлэг, жимс жимсгэнэ, 
амаралт, сувилалын зориулалтаар газар олголт хийгдэж байгаа бөгөөд одоогийн байдлаар газрын эзэмшил, 
ашиглалтын явцад хүндрэл үүссэн тохиолдол гарсан эсэх судалгааг ГЗБГЗЗГ-т хүргүүлсэн.                        

Захиргаа, аж ахуй хэлтэс 
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Хүний нөөц, 
хууль эрх зүй 

Сургалтын чиглэлээр: 
 “Төрийн захиргааны албан тушаалд шатлан дэвшүүлэх зарчмын хэрэгжилт” , “Төрийн албан хаагчийн 

мотивацийн өнөөгийн байдал, нөлөөлж буй хүчин зүйл” Удирдлагын академийн багш Доктор М.Баянмөнх, 
Т.Алтанцэцэг нар 06 дугаар сарын 03-нд цахим сургалтыг зохион байгуулсан. Удирдах албан тушаалтнууд 
хамрагдсан. 
Дотоод ажил: 

 Төрийн албан хаагчдын анкетыг албан хаагч бүрээр шинэчлэн гаргуулж, хүний нөөцийн мэдээллийн санг 
шинэчлэх ажлыг зохион байгуулж байна. 

 Нийт албан хаагчдыг 2021 оны хагас жилийн гүйцэтгэлийн тайлан, ажлын тайланг шинэ батлагдсан загварын 
дагуу тайлагнах талаар арга зүйн зөвлөгөөг өгч, журмыг танилцууллаа. 

 Арктикийн  улсын  Агротехнологийн их сургуулийн  “Газар зохион байгуулалтын кадастр” мэргэжлийн 
3-р дамжааны оюутан Энхсайхан овогтой Мөнхнарангийн дадлагын ажил хийлгүүлэх гэрээг удирдлага 
болгон 2021 оны 06 дугаар сарын 03-ны өдрөөс 06 дугаар сарын 21-ийг өдрийг дуустал хугацаанд 
үйлдвэрлэлийн дадлага хийлгүүлхээр газрын даргын тушаалаар Ахлах мэргэжилтэн Б.Баярмааг 
удирдагчаар томилов. 
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Мэдээллийн 
технологи, нярав 

Мэдээлэл: 
1. 70376471 нээлттэй утсаар 8 иргэний асуултанд хариулт өгөв. 
2. Байгууллагын Facebook хуудсанд ирсэн 6 иргэний асуултанд хариулт өгөв.   
3. Миний Монгол цэцэрлэгт хүрээлэнгийн хөтчийн загварыг гаргав.  

Мэдээлэл технологийн чиглэлээр: 
1. Байгууллагын цахим хуудас болон Фэйсбүүк хуудсанд Дархан суманд газар эзэмшүүлэх дуудлага худалдаа, 

төсөл сонгон шалгаруулалт зохион байгуулах тухай зарыг байрлуулав.  
2. Cybersecurity Essentials-ын 7, 8-р бүлгийг уншиж тэмдэглэл хөтлөн, бүлгийн төгсгөлийн шалгалтыг өглөө. 

Хичээлийн төгсөлтийн шалгалтыг өгч сертификатаа хүлээн авлаа.  
Нярав: 

1. 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 140 27    20 

2. Шаардах хуудсаар 4 төрлийн 5 ширхэг бараа материал олгов.  
3. 5-р сарын үнэт цаасны зарцуулалтын нэгтгэлийг гаргаж ня-бод өгөв.    
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Онцгой байдлын 
мэдээ 

 

 Байгууллагын хариуцлагатай жижүүрийн бүртгэлийн дэвтэрт 2021 оны 06 дугаар сарын 02-04-ыг хүртэлх 
хугацаанд 152 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 ажиллаа, вакцинд хамрагдаагүй иргэдийн бүртгэлийг жижүүрийн дэвтэрт бүртгэх чиглэл 
өгсний дагуу одоогоор вакцинд хамрагдаагүй иргэн бүртгүүлээгүй байна. 

 Халдваргүйжүүлэх ажлын хүрээнд  байгууллагаас  амны хаалт буюу маск /50 ширхэг/ албан хаагч бүрт тараасан.  

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

                                                              Хянасан:   Газрын удирдлагын хэлтсийн дарга                                                   Г.Нямдорж 

 
 

 
 


