
 
ГАЗРЫН ХАРИЛЦАА, БАРИЛГА, ХОТ БАЙГУУЛАЛТЫН ГАЗРЫН 7 ХОНОГИЙН МЭДЭЭ 

/2021.09.13-2021.09.17/ 

2021.09.17                                                                                                                                                                                                   Дархан                                                                                                                                                                                                  

№ Ажлын чиглэл Гүйцэтгэсэн ажил 

Барилга хот байгуулалтын хэлтэс 

1 Барилга угсралт  Засгийн газрын 317-р тогтоолын дагуу 2 барилга байгууламжид ашиглалтад оруулах комиссыг зохион байгуулж 
ажилласан. Үүнд:  

- Австрийн хөрөнгө оруулалтаар Дархан суманд хийгдсэн 980 ширхэг гудамжны гэрэлтүүлэг 
- Хөдөлмөр, нийгэм хамгааллын яамны захиалгаар баригдсан Политехникийн коллежийн агуулахын 

барилга 
 Дархан сумын Засаг даргын захирамжаар байгуулагдсан ажлын хэсэгт Дархан сумын Өргөө, 9-р багуудад 

ажилласан.  
 Засгийн газрын 68, 171-р тогтоолын дагуу 2 барилга байгууламжид барилгын ажил эхлүүлэх, үргэжлүүлэх 

зөвшөөрлийг олгосон. Үүнд:  
- Дархан сум, 14-р баг, Минж проперти ХХК-ний 60 айлын орон сууц 
- Дархан сум, 8-р баг Иргэн Ж.Мягмарсүрэнгийн үйлчилгээний барилга 

 “Капитал банк” ХХК дахь банкны эрх хүлээн авагчийн хүсэлтийн дагуу Дархан сум, 16-р багт байрлалтай Капитал 
банкны барилга байгууламжийн мэдээллийг албан бичгийн хамт хүргүүлсэн.  

 Барилга байгууламжийн түр хашаа барьсан, барилгын суурийн нүх ухсан барилгуудад хяналтж хийх, барилгын 
ажил эхлүүлэх, үргэлжлүүлэх зөвшөөрөл олгох, ашиглалтад оруулах зэрэг захирамжийн төслийг боловрсуулж 
танилцуулсан.  

2 Инженер дэд 
бүтцийн чиглэл 

 Орон сууц дэд хөтөлбөрийн тогтоолын төсөл болон хавсралтаар батлагдсан дэд хөтөлбөрийн танилцуулгыг 
гүйцэтгэсэн.  

 Захиалагчийн техник хяналтыг дагуу 2019 оноос хойш захиалагчийн техник хяналт хэрэгжүүлсэн барилга 
байгууламж шугам сүлжээний төсөл арга хэмжээнүүдэд үзлэг шалгалт хийсэн. / 13-р цэцэрэлэгийн өргөтгөлийн 
барилга, өрхийн эмнэлэгийн өргөтгөлийн барилга, 10,11-р багийн үерийн усны шугам, 24-р цэцэрлэгийн 
өргөтгөлийн барилга, Хонгор сумын 100 хүүхдийн цэцэрлэгийн барилга / 

 Барилгын эх загвар зураг батлуулахаар хүсэлт өгсөн иргэн Өсөх урам ХХК зочид буудлын барилгын эх загвар 
зураг, Д.Баяраагийн орон сууцны барилгын зураг төслийг хянаж баталгаажуулсан.  

3 Барилга 
материал 
үйлдвэрлэл 

 2021.09.14 ГЗБГЗЗГазраас байгуулагдсан хяналт шалгалтын ажлын хэсэгт шалгуулах барилга 
байгууламжийн баримт бичгийг цэгцлэх, архивт хүлээлгэж өгөв. 

 2021.09.16   Засгийн газрын 2021 оны 212 дугаар тогтоолыг үндэслэн Барилга байгууламж 
ашиглалтад оруулах ажлыг хэсэг байгууулах захирамжийн төсөл бололвсруулсан. 

 2021.09.17 14, 24-р хорооллын 103+..... иргэнийг дуудаж сонсох ажиллагааг явуулахад бэлтггэл 
ажил хийсэн. 

Газрын удирдлагын хэлтэс 

1 

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 8 дүгээр баг. Төв замаас Дэвшил хүртлэх авто замын засвар шинэчлэлийн ажлын улаан шугам  
 Хонгор сум 1 дүгээр баг “Дархан арьс ширний цогцолбор” ОНӨХХК/ бод малын арьс боловсруулах үйлдвэр 

/Улаан шугам/ 



 Дархан сум 8 дугаар баг. Иргэн Ж.Мягмарсүрэнгийн 2 давхар үйлчилгээний барилга  /улаан шугам/ 
 Дархан сум 14 дүгээр баг. 3-р хороолол “Парк таун” орон сууцны хотхоны 4-р ээлжийн барилга Л блок /Улаан 

шугам/   
 Дархан сум 9 дугаар баг. “Дэлгэрэх бат дэвжих” ХХК-ний үйлчилгээний төвийн гадна цахилгаан хангамж. /улаан 

шугам/ 
     Хаягийн зургийн дагуу 3 иргэн, 0 аж ахуйн нэгжийн  эзэмшлийн газар, үл хөдлөх эд хөрөнгөд  хаяг дугаар 

олгосон. 
      Өмчлөлийн газраа худалдах, өвлүүлэх, бэлэглэх гэрээгээр шилжүүлж байгаа 15 иргэний мэдээллийг оруулж 

кадастрын зураг гаргаж өгсөн.  Дархан сумын Малчин багийн Хөтөл хороолол хийгдсэн газар олголтын зураг, 
Хөтөл хороололд газар өмчилж авсан иргэдийн судалгааг Jbatkaa2011@gmail.com цахим хаягаар болон цаасаар 
хэлбэрээр Дархан сумын ЗДТГ-т хүргүүлсэн.      

   

2 
Газрын төлбөр, 
татвар, үнэлгээ 

 Газрын суурь үнэ өөрчлөгдөх бэлтгэл ажлын хүрээнд Газрын үнэлгээний бүс /10/-ийг шинэчлэн зурж, ГЗБГЗЗГ-т 
хүргүүлсэн. Үнэлгээний системд гэр бүлийн хэрэгцээний зориулалттай 10317 нэгж талбарын суурь үнэ 
уншууллаа. 

3 

  Газрын төлөв байдал, чанарын хянан баталгааны чиглэлээр: 
 Газрын төлөв байдал, чанарын захиалгат хянан баталгааны тайлан болон дүгнэлтийг Газрын мониторингийн 

цахим системээр Геоботаник ХХК, Гранд Амур ХХК-ийн хийж гүйцэтгэсэн нийт 14 иргэн, хуулийн этгээдийн 
тайлан болон дүгнэлтийг цахимаар хүлээн авч шалган захиалгат хянан баталгааны дүгнэлтийг байнгын 
шинжээчээр баталгаажуулах ажлыг хийсэн.  

 Газрын төлөв байдал, чанарын захиалгат хянан баталгаа хийлгэх өмчлөлийн 5, эзэмшлийн 7 иргэн хуулийн 
этгээдэд хянан баталгаа хийлгэх тухай мэдэгдэх хуудсыг хэвлэж өгсөн. 

Захиргаа, аж ахуй хэлтэс 

  
 1 

Хүний нөөц, 
хууль эрх зүй 

             Дотоод ажил: 
 Тагнуулийн ерөнхий газраас ирүүлсэн 2021 оны 09 дүгээр сарын 16-ний өдрийн 33/70 тоот албан бичгийн дагуу 

асуумжыг үнэн зөв бөглүүлж байна. 
 Хонгор сумын газрын даамлаар Хонгор сумын ЗДТГ-ын даргын тушаалыг хүлээн авч, бүртгэж, мэдээллийн санд 

шинэчлэн оруулах ажлыг боловсруулж байна.  
 Дархан сумын газрын даамал Э.Гүрханд нь эрүүл мэндийн шалтгаанаар ажлаас чөлөөлөх хүсэлтээ ирүүлсний 

дагуу судалж байна. 
 Жолоочоор Б.Ганбаярыг томилуулхаар тушаалын төсөл боловсруулж газрын даргад хүргүүллээ.  
 Актлах хөрөнгийн жагсаалтын тушаалын төслийг боловсруулж  газрын даргаар батлуулсан. 

 
2 

Мэдээллийн 
технологи, нярав 

 Мэдээлэл: 
1. 70376471 нээлттэй утсаар 3 иргэний асуултанд хариулт өгөв. 
2. Байгууллагын Facebook хуудсанд ирсэн 2 иргэний асуултанд хариулт өгөв.  

Мэдээллийн технологи: 
1. Серверийн өрөөний кондишны илүүдэл усыг 2 удаа асгаж цэвэрлэв.  
2. Шинэ ирсэн компьютерт хэрэглээний програмуудыг суулгаж, хэрэгцээтэй файлуудыг хуулав. 
3. Egazar.gov.mn цахим хуудаснаас кадастрын зургаа хэрхэн хэвлэж авах зааврын видеог хийж фэйсбүүк хуудсан 

дээр байрлуулав.  
4. Дундын мэдээлэл хуваалцдаг компьютерийн хатуу диск эвдэрсэн тул partition сэргээх програмыг 22% хүртэл 

уншуулж, хатуу дискний partition сэргэсэн тул доторх мэдээллийг хуулж аван тус компьютерийг ажиллагаанд 
оруулав. 

Нярав:  
1. 10 ширхэг Нэгж талбарын хувийн хэргийн хавтас нугалж, мэргэжилтнүүдэд олгоход бэлтгэв.  
2. 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 144 11    10 

3. Шаардах хуудсаар 2 төрлийн 3 ширхэг бараа материал олгов.    
4. 2021 оны 1-4-р сарын Нэгж талбарын хувийн хэргийн хавтасны зарцуулалтын тайланг үдэж, хуудсыг дугаарлан, 

хавтаслаж, архивт хүлээлгэн өглөө.  

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

                                                           Хянасан:    Газрын удирдлагын хэлтсийн дарга                                                  Г.Нямдорж 

 

 

 

 

 


