
 
 
 

ГАЗРЫН ХАРИЛЦАА, БАРИЛГА, ХОТ БАЙГУУЛАЛТЫН ГАЗРЫН 7 ХОНОГИЙН МЭДЭЭ 

/2021.09.20-2021.09.24/ 

2021.09.24                                                                                                                                                                                                  Дархан                                                                                                                                                                                                  

№ Ажлын чиглэл Гүйцэтгэсэн ажил 

Барилга хот байгуулалтын хэлтэс 

1 Барилгын хяналт 
шалгалтын 
чиглэл 

 Аймгийн орлогч даргаас өгсөн үүрэг даалгаврын дагуу 2019-2021 онуудад захиалагчийн хяналтыг хэрэгжүүлж 
ашиглалтад оруулсан 9 барилга байгууламжууд ашиглалтын явцад гарсан эвдрэл гэмтэлд үзлэг шалгалтыг 
хийсэн. Үүнд: 

 Засгийн газрын 212, 213-р тогтоолоор Барилгын ажил эхлүүлэх, үргэлжлүүлэх зөвшөөрөл, ашиглалтад оруулах 
дүрэмд өөрчлөлт орсон тул Засаг даргын захирамжийн төсөл боловсуулсан.  

 Дархан-Уул аймгийн нутаг дэвсгэрт барилгын ажил эхлэх зөвшөөрөлгүйгээр түр хашаа барьсан, барилгын 
суурийн нүх ухсан боловч барилгын ажил явуулаагүй удсан иргэн, хуулийн этгээдүүдийн эзэмшил газарт хяналт 
шалгалт хийж, салбарын хууль тогтоомжуудыг хангуулах, зөрчлийг арилгуулах захирамжийн төсөл 
боловсруулсан.  

 

2 Инженер дэд 
бүтцийн чиглэл 

 Дархан сумын 12-р баг 14-р хороолол иргэдэд үүрэг даалгавар өгөх ажлын зураг төсөл бэлтгэх ажлыг хийж 
гүйцэтгэсэн.  

 Дархан сумын 6,7-р багийн гэр хорооллын инженерийн шугам сүлжээний ажлын явцад захиалагчийн хяналт 
хэрэгжүүлсэн.  

 Хот байгуулалтын кадастрын мэдээллийн сан бүрдүүлэх ажилд Дархан сумын амины орон сууцны зориулалттай 
баригдсан 13 барилгыг бүртгэж оруулсан.  

3 Барилгын 
материал 
үйлдвэрлэлийн 
чиглэл 

2021.09.22-23ны хооронд 10:00, 14:00 цагт 4 удаа 
 Дархан-Уул аймгийн ГХБХБГазраас Дархан-Уул аймгийн Дархан сумын 12-р баг 14-р хороололд амины орон 

сууцны газар эзэмшигчдийг ГХБХБГазрын хурлын зааланд 15-аас дээшгүй хүнтэйгээр дуудаж халдвар 
хамгаалалтын дэглэмийг мөрдөж хуралдав. Хурлаар 2018 онд өгсөн архитектур төлөвлөлтийн даалгавар 
хэрэгжүүлэхгүй байгаа тухай, газар эзэмшигч нарыг яагаад газраа ашиглахгүй 3 жил болсон тухай, олгогдсон 
газрын шугам сүлжээний ажлыг эзэмшигч өөрөө хариуцсан хийх ёстой тухай сануулж өнөөдөрөөс эхлэн 
хугацаатай үүрэг даалгавар биелүүлэх, хугацаанд нь хэрэгжихгүй бол газар эзэмших эрхийг цуцлах тухай 
санууллаа.  

Иймд иргэд гудамж гудамжаараа нийлж зохион байгуулалтанд ороод ахлагчаа тодорхойлж техникийн нөхцөлөө авч 
ажлаа эрчимжүүлэх Мэдэгдлийг хүргүүлсэн. Үүнд: 

 Хэсэгчилсэн ерөнхий төлөвлөгөө хийж 4 мэргэжлийн байгууллагатай зөвшилцөн батлуулах 

 Хашаа барих гэсэн 2 даалгавар тусгасан. Хашаажуулалтыг 1 маягын зураг төслөөр хийлгэх 

Газрын удирдлагын хэлтэс 
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Суурь судалгаа, 
газрын 
мониторинг 

 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 6 иргэний 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 2, эзэмшлийн 3 иргэнд хянан 
баталгаа хйилгэх тухай мэдэгдэх хуудсыг хэвлэж өгсөн. 



Захиргаа, аж ахуй хэлтэс 
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Мэдээллийн 
технологи, нярав 

Мэдээлэл: 
1. 70376471 нээлттэй утсаар 6 иргэний асуултанд хариулт өгөв. 
2. Байгууллагын Facebook хуудсанд ирсэн 8 иргэний асуултанд хариулт өгөв.  

Мэдээллийн технологи: 
1. Windows 10 үйлдлийн системийн update-ийн алдаанаас үүссэн сүлжээгээр хэвлэдэг хэвлэгчүүд хэвлэхгүй байсан 

5 компьютерийн алдааг засварлав.  
2. Серверийн өрөөний кондишны илүүдэл усыг 1 удаа асгаж цэвэрлэв.  
3. еgazar.gov.mn цахим хуудаснаас Газрын төлөв байдал, чанарын хянан баталгааны мэдэгдэх хуудас хэвлэж авах 

зааврын видео, үнэгүй газар өмчилсөн эсэх тодорхойлолт авах тухай зааврын видео хийж байгууллагын 
фэйсбүүк хуудсан дээр байрлуулав.  

4. Фэйсбүүк хуудсан дээр барилгын ажил эхлэх, үргэлжлүүлэх зөвшөөрөл, ашиглалтанд оруулах дүрэм 
өөрчлөгдсөн тухай мэдээлэл, газрын төлбөр, татварыг цахимаар хэрхэн төлөх тухай видео заавар, дархан-уул 
аймагт геодези зураг зүйн болон кадастрын хэмжилт зураглалын ажил хийж гүйцэтгэх тусгай зөвшөөрөлтэй 
ААНБ-уудын мэдээлэл, Орхон, Хонгор, Шарын гол сумдын 2022 оны ТЖГЗБТ-нд санал авч буй тухай зарын 
мэдээллийг оруулав.  

5. Дархан-Уул аймгийн 4 сумын газрын даамалд шинээр фэйсбүүк хуудас нээж, даамлуудад мэдээлэл оруулах эрх 
олгох хүсэлт илгээн, аймгийн ГХБХБГ-ын фэйсбүүк хуудсан дээр тавигдсан мэдээллийг даамлуудын хуудсан 
дээр хуваалцаж байна.  

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 198 7 3   9 

3. Шаардах хуудсаар 1 төрлийн 4 ширхэг бараа материал олгов.     
 

2 

Хүний нөөц, 
захиргаа 

Сургалт: 
 Үндсэн хуулийн нэмэлт өөрчлөлт ба төрийн албаны шинэтгэл” агуулгын хүрээнд УИХ-ын даргын ахлах зөвлөх 

Д.Лүндээжанцан сургалтын хийж, Захиргаа, хуулийн асуудал хариуцсна мэргэжилтэн  цахимаар оролцсон. 
 Мэдээлэл технологийн асууд хариуцсан мэргэжилтэн Linux NDG Essentials-ын лабораторийн ажлуудыг зааврын 

дагуу гүйцэтгэж, шалгалт өгч, сертификатаа авсан. 
      Хууль тогтоомж: 
 Аймгийн Засаг даргын 01/А-265 захирамжаар “Бадрал Өргөө” ХХК-ний газар эзэмших эрхийг хүчингүй болгож, 

01/А-266 захирамжаар “Поликом” ХХК-ний газар эзэмших эрхийг дуусгавар болгож, тус захирамжыг гаргуулж 
тухайн ААНБ-д шуудангаар хүргүүлсэн. 

 Дархан-Уул аймгийн нутаг дэвсгэрт барилгын ажил эхлэх зөвшөөрөлгүйгээр түр хашаа барьсан, барилгын 
суурийн нүх ухсан боловч барилгын ажил явуулаагүй иргэн, хуулийн этгээдүүдийн эзэмшил газарт хяналт 
шалгалт хийж, хууль тогтоомжуудыг хангуулах, зөрчлийг арилгах үүрэг бүхий Ажлын хэсгийн дараах 
бүрэлдэхүүнийн Аймгийн Засаг даргын 2021 оны 09 дүгээр сарын 21-ний өдрийн 01/А-267 захирамжаар 
байгуулсан. 

 2021оны 09 дүгээр сарын 23-нд Засгийн газрын 2021 оны 212 дугаар тогтоолыг үндэслэн Барилга байгууламж 
ашиглалтад оруулах ажлыг хэсэг байгууулах захирамжийн төсөл бололвсруулж ажиллаа. 
Шүүх: 

 Нэхэмжлэгч “Шинэ үе хамтын холбоо”  нэхэмжлэлтэй, хариуцагчаар Аймгийн Засаг дарга, хамтран хариуцагчаар 
ГХБХБГ-ын дарга нарт холбогдох Дархан-Уул аймаг дахь захиргааны хэргийн анхан шатны шүүх хурал 2021 оны 



09 дүгээр сарын 22-ны өдрийн 14 цагт болж,  шүүхээс нэхэмжлэлийн шаардлагыг бүхэлд нь хэрэгсэхгүй болгож 
шийдвэрлэсэн.  
Хүний нөөц: 

 Газрын даргын 2021 оны 09 дүгээр сарын 21-ний өдрийн Б/04 тоот тушаалаар жолоочоор Б.Ганбаярыг томилж, 
Хүний нөөцийн мэдээллийн санд бүртгэж баталгаажуулсан. 

 Хонгор сумын газрын даамлаар Б.Гантуяаг Хонгор сумын ЗДТГ-ын даргын тушаалыг хүлээн авч, бүртгэж, 
мэдээллийн санд шинэчлэн орууллаа. 

 Дархан сумын газрын даамал Э.Гүрханд нь эрүүл мэндийн шалтгаанаар ажлаас чөлөөлөх хүсэлтээ ирүүлсний 
дагуу  өргөдлийг судалж байна. 

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

                                                           Хянасан:    Газрын удирдлагын хэлтсийн дарга                                                  Г.Нямдорж 

 

 

 

  

 
 
 


