
 
ГАЗРЫН ХАРИЛЦАА, БАРИЛГА, ХОТ БАЙГУУЛАЛТЫН ГАЗРЫН 7 ХОНОГИЙН МЭДЭЭ 

/2021.06.07-2021.06.11/ 

2021.06.11                                                                                                                                                                                                   Дархан                                                                                                                                                                                                  

№ Ажлын чиглэл Гүйцэтгэсэн ажил 

Барилга хот байгуулалтын хэлтэс 

2 Инженер дэд 
бүтцийн чиглэл 

 Дархан сумын 7-р багийг 10-р багтай холбох авто замын трассд орсон 7 айлын судалгааг гаргаж хашаа татах 
талаар газар өмчлөгч нартай уулзалт хийсэн.  

 Үр дүнгийн гэрээний хагас жилийн биелэлтийг гарсан.  
 2021 онд газар зохион байгуулалтын төлөвлөгөөний тодотголоор нэмэгдсэн 5 байршилын зураглалыг Дархан ус 

суваг ХК, МХС ТӨХК-тай зөвшилцсөн.  

3 Хот 
байгуулалтын 
кадастр, зураг 
төслийн чиглэл 

 Архитектур төлөвлөлтийн даалгавар хүссэн иргэний материалыг судлаж төлөвлөж батлуулав. 

 Иргэн, ААН-н байршлын зураг 5-г зурж гаргав. 

 1 ААН-н загвар зургийг судлаж батлуулав. 

 Наадмын талбайн зохион байгуулалтын зураг болон тус талбайн тохижилт хийх газрын байршил талбайн 
хэмжээг гаргаж өгөв 

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. 5 дугаар баг “Ус дулаан дамжуулах төвийн барилга“ гүйцэтгэл  
• Дархан сум. 5 дугаар баг “Дэд бүтэцийн хөгжил-Баянзүрх, Дархан, Сэлэнгэ төсөл” гудамжны гэрэлтүүлгийн ажил. 
/улаан шугам/  
• Шарын гол сум. Тохилог хороолол 74-н айлын орон сууц  /улаан шугам/ 
• Дархан сум. 12-р баг “Хөгжлийн бэрхшээлтэй хүүхэд иргэдэд үйдчлжх төв”-ийн барилга“ /улаан шугам/ 
• Дархан сум. 11-р баг 13-р хороолол 216-н айлын орон сууц /улаан шугам/ 
 

 Хаягийн зургийн дагуу 4 иргэн, 1 аж ахуйн нэгжийн  эзэмшлийн газар, үл хөдлөх эд хөрөнгөд  хаяг дугаар 
олгосон. 

  Гравиметрийн 035, GPS-ийн сүлжээний 811, 5707, 012, 056 цэгүүд дээр бодит агшины RTK хэмжилт хийж 
гүйцэтгэн 192.168.20.24 /Geodesy/ GNSS Дархан хавтсанд байршууллаа. Хэмжилтийг Дархан-Уул аймагт 
геодези, зураг зүйн үйл ажиллагаа явуулах тусгай зөвшөөрөлтэй “Ёлт сүрвэй” ХХК-ний 2 долгионы GPS багажийг 
ашиглан хийж гүйцэтгэв.           

Захиргаа, аж ахуй хэлтэс 

  
 1 

Хүний нөөц, 
хууль эрх зүй 

             Дотоод ажил: 
 Хууль эрх зүйн орчин сайжруулах ажлын хүрээнд Газар эзэмшигч, ашиглагч иргэн, аж ахуй нэгж, байгууллага нь 

хуульд заасан эрх хэмжээний дагуу газраа зүй зохистой ашиглаж байгаа эсэхэд хяналт тавих зорилгоор “Иргэн, 
хуулийн этгээдэд газар эзэмшүүлэх, ашиглуулах гэрээний биелэлтийг дүгнэх хуудас”, “газар эзэмших, ашиглах 
гэрээний дүн, мэдээний хүснэгт” зэргийг газрын даргаар батлуулсан. 

 Жолооч Ч.Цогт нь ажлаас гарах тухай өөрийн хүсэлтийн гаргасны дагуу 2021/06/07-ны өдрийн газрын даргын 
Б/03 тушаалаар ажлаас чөлөөлсөн. 

 Нийт албан хаагчдын 2021 оны гүйцэтгэлийн төлөвлөгөө, ажлын тайлангаа дүгнүүлхээр бэлтгэж байна. 



 2 жилээс дээш хугацаагаар газраа зориулалтын дагуу ашиглаагүй иргэн, хуулийн этгээдийн материалыг газрын 
даргын хурлаар танилцуулж, иргэд, хуулийн этгээдэд ЗЕХ-ийн дагуу сонсох ажиллагаа эхлүүлхээр зохион 
байгуулж байна. 

 Нийт албан хаагчдын АВЛЕ болон хурууны хээгээр бүртгэх ажлын цагийн бүртгэлийн системыг дахин 
ажлуулхаар болов. 
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Мэдээллийн 
технологи, нярав 

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

Мэдээлэл технологийн чиглэлээр: 
1. Байгууллагын цахим хуудсанд байгууллагын 5-р сарын төсвийн гүйцэтгэлийн мэдээ, байгууллагын 5-р сарын 3, 4-

р долоо хоногийн ажлын тайлан, 6-р сарын 1-р долоо хоногийн ажлын тайлан, 5-р сарын бичмэл тайланг 
байрлуулав.  

2. Барилгын материал, үйлдвэрлэл, лабораторийн асуудал хариуцсан мэргэжилтний компьютерийг форматлаж, 
хорт кодын эсрэг програм болон шаардлагатай хэрэглээний програмуудыг суулгаж, хэвлэгчийг таниулж өгөв.  

Нярав:  

Сумд Кадастр Газар 
эзэмших 
/Иргэн/ 

Газар 
эзэмших 
/ААНБ/ 

Газар 
эзэмших 

/ТБ/ 

Газар 
ашиглах 
/ААНБ/ 

НТХХ 

Дархан 252 28 8   30 

Хонгор 140 70     

1. Хонгор сумын даамлаас газар эзэмших гэрчилгээ /Иргэн/, улсын тэмдэгтийн хураамж /Иргэн/-ий тайлан хүлээн 
авч, тулгаж шалгав.  

2. Шаардах хуудсаар 6 төрлийн 11 ширхэг бараа материал олгов.  
3. 5-р сарын шаардах хуудсаар олгосон бараа, материалын тайлангийн нэгтгэлийг гаргаж ня-бо-д өгөв.  
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Онцгой байдлын 
мэдээ 

 

1. Байгууллагын хариуцлагатай жижүүрийн бүртгэлийн дэвтэрт 2021 оны 06 дугаар сарын 07-11-нийг хүртэлх 
хугацаанд 243  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. 

2. 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 болон 2 дугаар тунгаа хийлгээгүй иргэн бүртгүүлээгүй байна. 

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

                                                           Хянасан:    Газрын удирдлагын хэлтсийн дарга                                                  Г.Нямдорж 

 

 

 

 

 


