
 
 
 

ГАЗРЫН ХАРИЛЦАА, БАРИЛГА, ХОТ БАЙГУУЛАЛТЫН ГАЗРЫН 7 ХОНОГИЙН МЭДЭЭ 

/2021.07.19-2021.07.23/ 

2021.07.23                                                                                                                                                                                                  Дархан                                                                                                                                                                                                  

№ Ажлын чиглэл Гүйцэтгэсэн ажил 

Барилга хот байгуулалтын хэлтэс 

1 Инженер дэд 
бүтцийн чиглэл 

 МОН3244/3245 төслийн хүрээнд цэвэрлэх байгууламжийн барилга байгууламжийн гадна инженерийн шугам 
сүлжээний ажил эхлэх зөвшөөрөл авах хүсэлтийн дагуу техникийн бичиг баримтыг судлаж ажил эхлэх зөвшөөрөл 
олгосон.  

 Дархан сум, 10-р баг, иргэн Б.Одгаригийн 144 айлын орон сууцны барилгын ажил эхлэх үргэлжлүүлэх 
зөвшөөрлийн материалыг судлаж ажил эхлэх үргэлжлүүлэх зөвшөөрөл олгосон.  

2 Хот 
байгуулалтын 
кадастр, зураг 
төслийн чиглэл 

 Арьс ширний цогцолборын ажил эхлүүлэх 2 зөвшөөрлийн цахим системд бүртгэж барилгын асуудал эрхэлсэн 
ажилтанд шилжүүлсэн. 

 Иргэн, ААН-н байршлын зураг 3-г зурж үйлчилгээг үзүүлсэн. 
 Газрын эрх зүйн асуудлын хуралд орох материалыг судлаж бэлтгэсэн. 
 Өвлийн ордоны барилга барих байршлыг судлаж төлөвлөх 

Газрын удирдлагын хэлтэс 

3 

Геодези, зураг 
зүйн чиглэл 

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

 Дархан сум 14 дүгээр баг. Миний Монгол” цэцэрлэгт хүрээлэн авто зогсоол, хөлбөмбөгийн талбай /улаан шугам/ 
 Хонгор сум 1 дүгээр баг “Дархан арьс ширний цогцолбор” ОНӨХХК/ Бог малын ноосгүй арьс боловсруулах 

үйлдвэр, бод малын арьс боловсруулах үйлдвэр /Улаан шугам/ /Улаан шугам/ 
 Дархан сум 12 джгаар баг. 13-р хороолол Үндэсний эрх чөлөөний 3-р гудамж 317 тоот 108 айлын орон сууцны 

барилга /улаан шугам/ 
 Шарын гол сум. Шайзгатын хорооллоос тосгоны эцсийн буудал, эрүүл мэндийн төвийн арын тойрогоос 

гандангийн тойрог хүртлэх хатуу хучилттай авто замын өргөтгөл. /улаан шугам/    
 Дархан сум 14 дүгээр баг. Нэгдсэн эмнэлэгийн авто зогсоол /Гүйцэтгэл/   
 Дархан сум 15 дугаар баг. “Дэлгэрэх бат дэвжих” ХХК-ний үйлчилгээний төвийн гадна цахилгаан хангамж. /улаан 

шугам/ 
 Дархан сум 10 дугаар баг “Хийморь Гарден” хотхоны 144 айлын орон сууц. /улаан шугам/ 
 Дархан сум. 8-р багийг 1-р багтай холбох авто зам. /Улаан шугам/ 
     Хаягийн зургийн дагуу 11 иргэн, 3 аж ахуйн нэгжийн  эзэмшлийн газар, үл хөдлөх эд хөрөнгөд  хаяг дугаар 

олгосон. 
      Цагдаагийн газраас газар зүйн байршлыг тогтоолгохоор ирүүлсэн 6-н цэгийн солбицолыг зурагт оруулж 

байршлыг тодорхойлон Цагдаагийн газарт хүргүүлсэн.   
 

4 

Газрын татвар, 
төлбөр, 
үнэлгээний 
чиглэл 

  

Захиргаа, аж ахуй хэлтэс 



  
 1 

Хүний нөөц, 
хууль эрх зүй 

Сургалтын чиглэлээр: 
 Төрийн албаны болон архив, албан хэрэг хөтлөлтийн хууль тогтоомж, стандартын талаарх мэдлэг, ур чадвар 

эзэмшүүлэх зорилгоор ТАЗөвлөлөөс цахимаар зохион байгуулагдсан сургалтад 4 албан хаагч хамрагдсан.  
Хуулийн төсөлд санал хүргүүлэх: 

 УИХ-ын гишүүн Б.Энхбаяраас боловсруулж буй “Газрын тухай хуульд нэмэлт, өөрчлөлт оруулах тухай хууль”-ийн 
төслийн үзэл баримтлал, танилцуулга, төсөлд санал хүргүүлхээр боловсруулж байна. 
Дотоод ажил: 

 Ээлжийн амралтын хуваарийн дагуу ГУХэлтсээс  ГУХ-н дарга Г.Нямдорж, ГЗБГӨХАМэргэжилтэн Б.Баярмаа, 
ССГМАХМэргэжилтэн Ч.Анхбаяр, Хонгор сумын газрын даамал Ц.Базарсад, ГТТҮХМэргэжилтэн Ц.Чулуунцэцэг 
БХБХэлтсээс БАХАМэргэжилтэн С.Ундрах, БМҮЛАХМэргэжилтэн Б.Мөнгөнтогос,  ЗУХэлтсээс 
МТАХМэргэжилтэн Э.Түмэнжаргал, АХХААХАжилтан Ц.Цэнд-Аюуш, ЗХАХМэргэжилтэн Б.Золбаясах нийт 12 
албан хаагчид амарч байна.  

 Баяр наадмын нийтийн амралтын өдөр 07 дугаар сарын 10-наас 18-ны  хооронд байгууллага дээр 9 албан хаагч  
хариуцлагатай жижүүрийн хуваарийн дагуу ажиллаж аймгийн хариуцлагатай жижүүрт 7037-3756 дугаарт мэдээг 
хүргүүлж ажилласан. 
Сонсох ажиллгаа: /ЗЕХ-ийн 27-р зүйл/ 

 Газар эзэмшигчийн  нэр:    “БАДРАЛ ӨРГӨӨ”  ХХК 
Байршил- Дархан-Уул аймгийн, Дархан сумын 13-р баг, Өмнөд үйлдвэрийн район, Дархан-2 төмөр замын 
өртөөний урд, Зориулалт-Төмөр замын ачиж буулгах талбай /545075 м.кв/  газрын тухай хуулийн 40.1.5, 40.16 
заалтын дагуу Захиргааны үйл ажиллагааг эхлүүлхээр Сонсох ажиллагааны мэдэгдлийн төслийг боловсруулж  
байна. 

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

                                                           Хянасан:    Газрын удирдлагын хэлтсийн дарга                                                Г.Нямдорж 

 

 

 

  

 
 
 


