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№ Ажлын чиглэл Гүйцэтгэсэн ажил 

Барилга хот байгуулалтын хэлтэс 
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Барилгын хяналт 
шалгалтын 
чиглэл 

 Аймгийн хэмжээнд барилгын ажил эхлүүлэх, үргэлжлүүлэх зөвшөөрөл олгосон 13 иргэн, хуулийн этгээдийн 
барилга байгууламжид угсралтын явцад нь Мэргэжлийн хяналтын газартай хамтран хяналт шалгалтыг 
хэрэгжүүлсэн.  

 Барилгын хөгжлийн төвөөс ирүүлсэн барилгын ажил эхлүүлэх, үргэлжлүүлэх зөвшөөрөл олгосон, ашиглалтад 
орсон барилга байгууламжийн судалгааг Барилга, хот байгуулалтын Сайдын 55 дугаар тушаалын 2, 3 
хавсралтын дагуу албан бичгээр хүргүүлсэн.  

 Монгол Улсын Засгийн газрын 2009 оны 157 дугаар тогтоолоор батлагдсан “Газар хөдлөлтийн гамшгийн 
эрсдэлийг бууруулах үндэсний хөтөлбөр”-ийн хүрээнд хийгдсэн 2021 оны III улиралын тайланг Онцгой байдлын 
газартай хамтран албан бичгээр Барилгын хөгжлийн төвд хүргүүлсэн.  

 Шарын гол сумын Засаг даргаас ирүүлсэн “Шинэ орчин” 71 айлын амины орон сууцны барилгын гадна 
инженерийн шугамыг ашиглалтад оруулах хүсэлтийн дагуу хянаж үзэхэд гүйцэтгэгч байгууллагын баталгаа дутуу 
байсан тул боломжгүй тухай албан бичгийг хүргүүлсэн.  
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Инженер дэд 
бүтцийн чиглэл 

 Дархан-Уул аймагт 20 сая мод тарих болсонтой холбогдуулан мод тарих газрын байршилын зураг төслийг хийж 
гүйцэтгэсэн.  

 ТМ ойл ХХК-ны 9-р багт байрлалтай ШТС, Цагдаагийн газрын буудлагын сургалтын байр, Хонгор сумын Салхит 
багт баригдах Спорт цогцолборын барилга болон цэцэрлэгийн барилгын архитектор төлөвлөлтийн даалгавар 
боловсруулж олгосон 

 Дархан сумын Засаг даргын багуудаар ажиллаж тулгамдаж буй асуудлын талаар үүрэг даалгавар өгсөний дагуу 
3 байршилд үерийн ус зайлуулах, тохижилтын зураг төсөл хийж гүйцэтгэж Дархан сумын Засаг даргад өгсөн.  
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Барилгын 
материал 
үйлдвэрлэлийн 
чиглэл 

 Ковид-19 шинжилгээний бүртгэлийн ажлыг газраас төлөөлж ажиллаж байна.  
 14- р хорооллын 11-р гудамжны 12 айлын албан даалгавар өгөх ажлыг зохион байгуулж мэдэгдэл болон 

зураглал олгосон.  

Газрын удирдлагын хэлтэс 

1 

Суурь судалгаа, 
газрын 
мониторинг 

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 10 
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 6, эзэмшлийн 4 иргэнд хянан 
баталгаа хийлгэх тухай мэдэгдэх хуудсыг хэвлэж өгсөн.  

Газрын төлбөр, татварын чиглэлээр: 



 Газар эзэмшиж буй 12 иргэн, хуулийн этгээдийн газрын төлбөрийн, 7 иргэний өмчлөлийн газрын татварыг үүсгэж 
нэхэмжлэлийг хэвлэж өгсөн. Мөн газар эзэмших эрх шилжүүлж буй 8 иргэн, хуулийн этгээдийн газрын дуудлага 
худалдааны анхны үнийг тодорхойлж аймгийн татварын хэлтэс руу явуулсан. 

Цахим программын чиглэлээр: 

 14 иргэнд egazar.gov.mn цахим системээр газрын газар эзэмших эрх шилжүүлэх, хугацаа сунгах, өмчлөлийн 
газар худалдах, эзэмшлийн газрыг хэсэгчлэн шилжүүлэх, үлдэгдэл талбайгаан баталгаажуулах, барьцаа 
бүртгүүлэх, барьцаа чөлөөлөх зэрэг үйлчилгээг цахимаар холбогдох файлуудыг скайнердэж, цахимаар хэрхэн 
хүсэлтийг явуулах талаар зааж холбогдох файлуудыг илгээсэн. 
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Газар зохион 
байгуулалт, 
төлөвлөлт, 
өмчлөлийн 
чиглэл 

 2021-10-04 өдөр болох газрын эрх зүйн харилцааг, хянан шийдвэрлэх комиссын хуралд:  
1. Хугацаа сунгах-1 
2. Эрх шилжүүлэх -7 
3. Талбайн хэмжээ өөрчлөх-2 
4. Зориулалт өөрчлөх-8 
5. Эзэмших -4 
6. ГӨ -ийн талбай зөрүүтэй-4 
7. Газрын маргаантай-1 нийт 27 иргэн хуулийн этгээдийн хэлэлцэх асуудлыг танилцуулахаар бэлтгэв. 

 Газар эзэмших, ашиглах эрхийн гэрчилгээ олгох журам батлагдсан. ГЗБГЗЗГ-аас журамтай холбоотой цахим 
сургалт зохион байгуулсан үүнд хамрагдсан. 

 Аймгийн Цагдаагийн газар, Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх газар болон Прокурорын газарт  шалгагдаж байгаа иргэн, 
хуутгээдийн  нийт 9 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 4 
иргэнд гаргаж өгсөн. 

Захиргаа, аж ахуй хэлтэс 
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Хүний нөөц, 
хууль эрх зүй 

Хүний нөөц: 
 “Салбарын шагнал”-д 5 албан хаагчын судалгаа боловсруулж, ДДОТБЗөвлөлийн хурлаар хэлэлцэн шийдвэрлэж 

холбогдох материалыг аймгийн ЗДТГ-ын Хөрөнгө оруулалт, Хөгжлийн бодлого төлөвлөлтийн  хэлтэсд 
хүргүүлсэн. 
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 үзлэг хийж, газар дээр хэмжилт хийсэн. Урьдчилсан  хэлэлцүүлэг 2021/10/06-нд болсон, шүүх 
хуралдааныг 14-нд хийхээр товлов. 
Хууль тогтоомж: 

 Газар зохион байгуулалт, геодези зураг зүйн газрын даргын 2021/10/05-ны өдрийн №2/1895 албан тоотын дагуу 
ирүүлсэн ГЗБГЗЗГДаргын А/187 тоот тушаалаар “Газар эзэмших, ашиглах эрхийн гэрчилгээ олгох журам”-ыг үйл 
ажиллагаандаа мөрдөж ажиллахыг нийт албан хаагчдад танилцуулсан. 
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Мэдээллийн 
технологи, нярав 

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



3. Түргэвчилсэн оношлуурын шинжилгээний бүртгэл дээр 2 өдөр ажиллав.  
Мэдээлэл технологийн чиглэлээр: 

1. Серверийн өрөөний кондишны илүүдэл усыг асгаж цэвэрлэв.  
2. Байгууллагын фэйсбүүк хуудсан дээр 3 төрлийн мэдээлэл байрлуулав.  
3. Газрын харилцааны цахим шилжилтийн постерын эх бэлтгэв. 

Нярав:  
1. 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 124 11    5 

2. Шаардах хуудсаар 4 төрлийн 13 ширхэг бараа материал олгов.     
3. Үнэт цаас, бараа материалын 9-р сарын зарцуулалтын нэгтгэлийг ня-бо-д гаргаж өгөв.  

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

                                                              Хянасан:   Газрын удирдлагын хэлтсийн дарга                                                   Г.Нямдорж 

 
 

 
 


