
 

 
ГАЗРЫН ХАРИЛЦАА, БАРИЛГА, ХОТ БАЙГУУЛАЛТЫН ГАЗРЫН 7 ХОНОГИЙН МЭДЭЭ 

/2021.06.21-2021.06.25/ 

2021.06.25                                                                                                                                                                                                  Дархан                                                                                                                                                                                                  

№ Ажлын чиглэл Гүйцэтгэсэн ажил 

Барилга хот байгуулалтын хэлтэс 

 
1 

Хот 
байгуулалтын 
кадастр, зураг 
төсөл 

 Хойд Сэлэнгийн постон дээр ажилласан. Байгууллага дээр 30%-аар ажиллаж байна. 

Газрын удирдлагын хэлтэс 

1 
Суурь судалгаа, 
газрын 
мониторинг 

 Хойд Сэлэнгийн постон дээр ажилласан. Байгууллага дээр 30%-аар ажиллаж байна. 

2 

Геодези, зураг 
зүй 

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 8-р баг. Ардын өргөн чөлөөний 4 дүгээр гудамжны замын уулзвараас Ётонгийн байрнуудын баруун 
талаар Хуулчдын 3 дугаар гудамжны уулзвар хүртэл авто зам  /улаан шугам/      

 Хаягийн зургийн дагуу 4 иргэн, 0 аж ахуйн нэгжийн  эзэмшлийн газар, үл хөдлөх эд хөрөнгөд  хаяг дугаар 
олгосон. 

  "Халнит" ХХК-ны түгээмэл тархацтай ашигт малтмалын ашиглалтын ДА-003А тусгай зөвшөөрлын талбай, 
"ДДЦС" ХК-ны технологийн зориулалттай худгийн талбайн  давхцалыг харуулсан тойм зургийг МХГ-т хүргүүлсэн. 

 Иргэн Д.Пүрэвсүрэнгийн Аймгийг Засаг даргад гаргасан өргөдлийг хянаж үзээд тухайн газар нь газар олголтын 
төлөвлөлтөнд тусгагдаагүй, тухайн жилийн газар зохион байгуулалтын төлөвлөгөөг зөрчсөн болохыг анхааруулж 
хүсэлтийг шийдвэрлэх боломжгүй болохыг мэдэгдэж хариуг хүргүүллээ.Иргэн Х.Баясалмаа, Б.Сувд-Эрдэнэ 
нарын гаргасан өргөдлийн дагуу газар дээр нь очиж шалган хашааны сунгасан хэсгийг 14 хоногийн дотор буцаан 
татах мэдэгдэл өглөө.     

3 

 Газрын татвар, 
төлбөр үнэлгээ 

 Аймгийн Засаг даргын 2021.05.20-ний өдрийн 01-А/157 дугаар захирамжаар Дархан сумын 8, 13-р багт 3 нэгж 
талбарт дуудлага худалдааг 2021.06.24-ний өдөр зохион байгуулагдлаа. Дуудлага худалдаа Дархан сумын 13-р 
баг 30-р хороолол, Үйлдвэрчний 1-144 тоот хаягт байрлах 9334м.кв, дуудлага худалдааны анхны үнэ 257618400 
төгрөг, үйлчилгээний зориулалттай газарт 2 оролцогч оролцож, иргэн О.Даваасүрэн 277618400 төгрөгөөр ялагч 
боллоо. 

Захиргаа, аж ахуй хэлтэс 

  
 1 

Хүний нөөц, 
хууль эрх зүй 

 Хойд Сэлэнгийн постон дээр ажилласан. Байгууллага дээр 30%-аар ажиллаж байна. 
 

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

                                                           Хянасан:    Газрын удирдлагын хэлтсийн дарга                                                  Г.Нямдорж 


