
 

 
ГАЗРЫН ХАРИЛЦАА, БАРИЛГА, ХОТ БАЙГУУЛАЛТЫН ГАЗРЫН 7 ХОНОГИЙН МЭДЭЭ 

/2021.09.27-2021.09.30/ 

2021.09.30                                                                                                                                                                                                  Дархан                                                                                                                                                                                                  

№ Ажлын чиглэл Гүйцэтгэсэн ажил 

Барилга хот байгуулалтын хэлтэс 

1 Инженер, дэд 
бүтцийн чиглэл 

 Захиалагчийн техник хяналтыг 6,7-р багийн инженерийн шугам сүлжээний угсралтын ажилд гүйцэтгэж аймгийн 
хөрөнгө оруулалт бүтээн байгуулалтын хуралд танилцуулсан.  

 Дархан ногоон хот дэд хөтөлбөр батлагдахтай холбогдуулан зураглал гүйцэтгэсэн.   

Газрын удирдлагын хэлтэс 

1 

 Газар зохион 
байгуулалт, 
төлөвлөлт, 
өмчлөлийн 
чиглэл 

 2022 онд Дархан-Уул аймгийн хэмжээнд иргэнд өмчлүүлэх газрын хэмжээ, байршил, зориулалтыг аймгийн ИТХ-
ын Тэргүүлэгчдээр хэлэлцүүлж батлууллаа. 

 Газар зохион байгуулалт, геодези зураг зүйн газарт аймгийн ИТХ-ын тэргүүлэгчдийн 69 дүгээр тогтоолыг албан 
бичгээр хүргүүлэв /2021-10-01 өдрийн 568 тоот/ 

 Аймгийн Цагдаагийн газар, Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх газар болон Прокурорын газарт  шалгагдаж байгаа иргэн, 
хуутгээдийн  нийт 5 албан бичгийн лавлагааг мэдээллийн сан болон газар өмчлөх захирамжаас шүүж хариуг 
хүргүүлсэн. 

 Дархан сумын нутаг дэвсгэрт гэр бүлийн хэрэгцээний зориулалтаар газар өмчилж аваагүй тухай лавлагааг нийт 6 
иргэнд гаргаж өгсөн. 

2 

Суурь судалгаа, 
газрын 
мониторингийн 
чиглэл 

Газрын төлөв байдал, чанарын хянан баталгааны чиглэлээр: 

 Газрын төлөв байдал, чанарын захиалгат хянан баталгааны тайлан болон дүгнэлтийг Газрын мониторингийн 
цахим системээр Эхлэх цэг хангай ХХК, Гранд Амур ХХК-ийн хийж гүйцэтгэсэн нийт 5 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 3, эзэмшлийн 5 иргэнд хянан 
баталгаа хйилгэх тухай мэдэгдэх хуудсыг хэвлэж өгсөн.  

Сонсох ажиллагаа: 
 Дархан-Уул аймаг дахь Төрийн аудитын газрын 2019.06.05-ны өдрийн 41/14 тоот албан шаардлага, Газрын тухай 

хуулийн 40 дүгээр зүйлийн 40.1.6-д “хүндэтгэн үзэх шалтгаангүйгээр гэрээнд заасан зориулалтын дагуу тухайн 
газраа 2 жил дараалан ашиглаагүй” 3 иргэн, 6 хуулийн этгээдэд эхний ээлжинд Захиргааны ерөнхий хуулийн 
дагуу сонсох ажиллагааг хийсэн.  

 

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: 

 Хонгор сум. 1 дүгээр баг. Бэрх хайрханы 1-106/6 “Дархан арьс ширний цогцолбор” ОНӨХХК/ Бод малын арьс 
боловсруулах үйлдвэр /Улаан шугам/ 

 Дархан сум. 14 дүгээр баг. Миний Монгол цэцэрлэгт хүрээлэнгийн хөлбөмбөгийн талбайн ариун цэврийн өрөө 
/улаан шугам/ 

 Хонгор сум. 1 дүгээр баг. Бэрх хайрханы 1-106/4 “Дархан арьс ширний цогцолбор” ОНӨХХК/ Бод малын арьс 
боловсруулах үйлдвэр /Улаан шугам/ 

 Дархан сум. 8 дугаар баг 17-р хороолол. Ардын өргөн чөлөө 4-403 “Өсөх урам” ХХК-ийн Зочид буудал, оффисын 
барилга /улаан шугам/ 



 Хонгор сум. 1 дүгээр баг. Бэрх хайрханы 1-106/5 “Дархан арьс ширний цогцолбор” ОНӨХХК/ Бод малын арьс 
боловсруулах үйлдвэр /Улаан шугам/ 

 Хонгор сум. 1 дүгээр баг. Бэрх хайрханы 1-101/16 “Дархан арьс ширний цогцолбор” ОНӨХХК/ Технологийн төв 
/Улаан шугам/ 

Хаягийн зургийн дагуу 6 иргэн, 2 аж ахуйн нэгжийн  эзэмшлийн газар, үл хөдлөх эд хөрөнгөд  хаяг дугаар олгосон. 
Дархан-Уул аймгийн Иргэний танхимд “хаягжилт” болон “газар зүйн нэрийн” талаар материал бэлтгэж 
Boogii_dframe@yahoo.com цахим хаягаар хүргүүлсэн. 
ДСЦТС ТӨХК-ний эрчим хүчний дамжуулах станцын 79 газрыг хаягийн зурагт оруулж хаяг дугаар олгосон. 

 

Захиргаа, аж ахуй хэлтэс 

  
 1 

Хүний нөөц, 
хууль эрх зүй 

Сургалт: 
 “Нийтийн салбарын стратегийн удирдлага” номын танилцуулгыг Н.Бурмаа Доктор(Ph.D) Монгол Улсын Их 

Сургуулийн ОУХНУС-ийн багш цахим лекцийг орсон. 
  Дэлхийн улс орнуудад төрийн захиргаа, нийтийн удирдлагын чиглэлийн шилдэг сурах бичиг гэгддэг Овен Е. 

Хьюсийн “Төрийн захиргаанаас нийтийн удирдлагад” номыг Төрийн удирдлагын экспертОлон улс судлалын 
доктор П.Наранбаяр багш цахим лекцийг орсон. 

Шүүх: 
 Нэхэмжлэгч тал болох Дархан сумын 9-р баг, 4 хороолол 4- байрны оршин суугчдын итгэмжлэгдсэн төлөөлөгч 

Ц.Батцацрал нэхэмжлэлтэй Захиргааны хэргийн хариуцагчаар Аймгийн ЗД-ын итгэмжлэгдсэн төлөөлөгч 
Б.Золбаясах, С.Дарханбаатар, Гуравдагч этгээдээр “Минж проперти” ХХК нарт холбогдох хэрэгт Захиргааны 
хэргийн шүүхийн шүүгч З.Энхтуяа тус маргаан бүхий газарт үзлэг хийсэн, ГХБХБГ-т ирж архиваас “Минж 
проперти” ХХК-ны дуудлага худалдаанд оролцсон материалыг гаргуулсан. Урьдчилсан хэлэлцүүлэг хийхээр 2021 
оны 09 дүгээр сарын 27-ны өдөр товлосон ч Хариуцагч талаас Захиргааны ерөнхий хуулийн 85, 84 дүгээр 
зүйлийн 84.1.5 дахь заалтаар ашиг сонирхлын зөрчил үүсэж болзошгүй нөхцөл байдал бий болсноор шүүгчийн 
татгалзан гаргахаар хүсэлт хүргүүлсний дагуу 7 хоногийн  хугацаагаар хойшлуулсан.  

Хууль тогтоомж: 
 Барилга байгууламж ашиглалтад оруулах комиссын бүрэлдэхүүнийг аймгийн ЗДаргын 2021 оны 01/-А/276 

захирамжаар баталсан. 
 ТАСЗөвлөлд тусгай шалгалтын зарын дагуу 4 албан хаагчийн сул орон тоог аймгийн ЗДТГ-ын ХЭЗХэлтсийн 

дарга Алтанчимэгт  altaa_gov@yahoo.com цахимаар хүргүүлсэн. 
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Мэдээллийн 
технологи, нярав 

Мэдээлэл: 
1. 70376471 нээлттэй утсаар 6 иргэний асуултанд хариулт өгөв. 
2. Байгууллагын Facebook хуудсанд ирсэн 6 иргэний асуултанд хариулт өгөв. 
3. Түргэвчилсэн оношлуурын шинжилгээний бүртгэлийн цэг дээр 2021-10-01-02-ны хооронд ажиллав. 

Мэдээлэл технологийн чиглэлээр: 
1. Серверийн өрөөний кондишны илүүдэл усыг асгаж цэвэрлэв.  
2. 1 албан хаагчийн цахим шуудангийн нууц үгийг сэргээж өгөв. 
3. Дархан сумын ТЖГЗБТ-нд санал авах холбоос руу нэвтрэх QR код үүсгэж, хэвлэн байрлуулав.  
4. Байгууллагы цахим хуудсанд Уул уурхайн зориулалтаар газар эзэмшигчдэд хянан баталгаа хийлгэх тухай 

зарлал, Ажлын хэсэг байгуулах тухай, Хянан баталгаа хийж буй мэргэжлийн байгууллагад зарлал, Хонгор, Орхон 
газрын төлбөр төлөх тухай зарлалыг байрлуулав.  

5. Байгууллагын Фэйсбүүк хуудсанд Баримт бичгийн стандарт шинэчлэгдсэн тухай, 2022 онд гэр бүлийн 
хэрэгцээний зориулалтаар өмчлүүлэх газрын тогтоол батлагдсан тухай, Уул уурхайн зориулалтаар газар 
эзэмшигчдэд хянан баталгаа хийлгэх тухай зарлал, Асуултанд хариулъя 2ш, Ажлын хэсэг байгуулах тухай, Хянан 
баталгаа хийж буй мэргэжлийн байгууллагад зарлал, Хонгор, Орхон, Шарын гол, Дархан сумдын газрын төлбөр 
төлөх тухай зарлал, Газартай холбоотой хүсэлт өгөхөд бүрдүүлэх материалын жагсаалтыг харах QR код-ын 
мэдээлэл тавилаа.  



6. Хонгор сумын газрын даамал Гантуяагийн компьютерийн эвдрэлийг үзэж шалгав. Шинээр ирсэн хорт кодын эсрэг 
програмыг байгууллагын бүх компьютерт суулгаж, жагсаалтыг агентлаг руу илгээв.  

7. Хяналт шинжилгээ, үнэлгээний сургалтыг дуусгаж сертификатаа авлаа.  
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 78 31 2   16 

Хонгор 80 30     

Орхон 70      

3. Шаардах хуудсаар 13 төрлийн 33 ширхэг бараа материал олгов.     

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

                                                           Хянасан:    Газрын удирдлагын хэлтсийн дарга                                                  Г.Нямдорж 

 

 

 

  

 
 
 

 

 

 
 


