
 
ГАЗРЫН ХАРИЛЦАА, БАРИЛГА, ХОТ БАЙГУУЛАЛТЫН ГАЗРЫН 7 ХОНОГИЙН МЭДЭЭ 

/2021.10.11-2021.10.15/ 

2021.10.15                                                                                                                                                                                                   Дархан                                                                                                                                                                                                  

№ Ажлын чиглэл Гүйцэтгэсэн ажил 

Барилга хот байгуулалтын хэлтэс 

1 Инженер дэд 
бүтцийн чиглэл 

  Засгийн газрын 2021,07,20 өдрийн 212 дугаар тогтооллын дагуу барилга байгууламж ашиглалтад оруулах 
дүрэмийн дагуу 
Дархан сумын өргөө багт баригдсан 100 хүүхдийн цэцэрлэгийн барилга 
Дархан сумын 14-р баг Миний Монгол цэцэрлэгт хүрээлэнд баригдсан хүүхдийн төмөр замын барилга 
Дархан сумын 14-р баг Миний Монгол цэцэрлэгт хүрээлэнд баригдсан алсыг харагч  
Дархан өргөө политехникийн коллежийн сургалтын дадлагын байрыг ашиглалтад оруулах комиссид оролцсон.  

2 Барилга 
материал 
үйлдвэрлэл 

           Дархан-Уул аймгийн ГХБХБГазраас Дархан-Уул аймгийн Дархан сумын 12-р баг 14-р хороололд амины орон 
сууцны газар эзэмшигчдэд Дархан-Уул аймгийн ГХБХБГ-ын даргын 2021.09.21-ний № 523 албан тоотоор хугацаатай 
үүрэг даалгавар бүхий мэдэгдэл өглөө. Иймд иргэд гудамж гудамжаараа нийлж зохион байгуулалтанд ороод ахлагчаа 
тодорхойлж техникийн нөхцөлөө авч ажлаа эрчимжүүлсэн.  

1. Хэсэгчилсэн ерөнхий төлөвлөгөө хийж 4 мэргэжлийн байгууллагатай зөвшилцөн батлуулах 
2. Хашаа барих гэсэн 2 даалгавар тусгасан. Хашаажуулалтыг 1 маягын зураг төслөөр хийлгэх 

Бусад үүрэг даалгавар: 

 2021.10 сарын 3, 4, 7, 8-нд Дархан сумын Хуучин Дарханы хэсэгт Ковид-19 түргэвчилсэн шинжилгээний цэгт 4 
өдөр ажиллав. 

 Мөн /egazar.gov.mn/ цахим системийг хэрхэн хэрэглэх талаар иргэдэд мэдээлэл хүргэв 

3 Хот 
байгуулалтын 
кадастр 

 Архитектур төлөвлөлтийн даалгавар 2-г ААН-д цахим хэлбэрээр гаргаж өгөв. 

 2 ААН-н эх загвар зургийг хянаж үзээд засварт буцаасан. 

 24-р хорооллын амины орон сууцны газар эзэмшигчдийн судалгааг гаргах ажлыг хийж байна. 

 Байршлын зураг 2-г хийж гүйцэтгэсэн. 

Газрын удирдлагын хэлтэс 

1 

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-р баг. “Дархан арьс ширний цогцолбор” ОНӨХХК/ Уур үйлдвэрлэх зуухны барилга  /Улаан шугам/ 
 Дархан сум. 1,2-р баг Хатуу хучилттай авто замын 3-р хэсэг /улаан шугам/. 
    Хаягийн зургийн дагуу 5 иргэн, 2 аж ахуйн нэгжийн  эзэмшлийн газар, үл хөдлөх эд хөрөнгөд  хаяг дугаар 

олгосон. 
 Газар өмчлөх эрх шилжүүлсэн 8 иргэний бүртгэл хийж кадастрын зураг гаргасан. 

2 

Газар зохион 
байгуулалт, 
төлөвлөлт, 
өмчлөл 

 2021-10-14 өдөр болох газрын удирдлагын /Egazar.gov.mn/ цахим системийг иргэн хуулийн этгээд болон төрийн 
байгууллагуудад танилцуулах ажлыг зохион байгуулан ажилсан.  

 Үүнд: байгууллагууд дээр очиж ажиллах, Телевизээр мэдээлэл хүргэх, аймгий Засаг даргын зөвлөлийн хуралд, 
Нийгмийн даатгалын хэлтэс, Татварын хэлтэс, Улсын бүртгэлийн хэлтэс гэх мэх албан байгууллагуудад 



мэдээлэл хүргэсэн. 
 2021-10-12 өдөр ГЗБГЗЗГ-аас аймгийн ГУХ-ийн мэргэжилтэн, албан хаагчид, сумын даамлуудаас шалгалт авсан. 

Түүнд хамрагдсан 80 хувь тэндсэн  
 Мөн Үр дүнд суурилсан бодлого, төлөвлөлт, хяналт-шинжилгээ, үнэлгээ цахим сургалтад амжиллтай оролцож 

гэрчилгээ авч өөрийн хувийн хэрэгт хийсэн. 
 Аймгийн Цагдаагийн газар, Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх газар болон Прокурорын газарт  шалгагдаж байгаа иргэн, 

хуутгээдийн  нийт 8 албан бичгийн лавлагааг мэдээллийн сан болон газар өмчлөх захирамжаас шүүж хариуг 
хүргүүлсэн. 

 Цахим системд нийт 4 өргөдөл ирсэн үүнээс 4 

3 

Газрын 
мониторинг 

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

цахим системээр Үзмон ХХК-ийн хийж гүйцэтгэсэн нийт 14 хуулийн этгээдийн тайлан болон дүгнэлтийг цахимаар 
хүлээн авч шалган 3 тайлан засуулахаар буцаасан. 

 Газрын төлөв байдал, чанарын захиалгат хянан баталгаа хийлгэх өмчлөлийн 3, эзэмшлийн 5 иргэнд хянан 
баталгаа хийлгэх тухай мэдэгдэх хуудсыг хэвлэж өгсөн.  

Газрын төлбөр, татварын чиглэлээр: 
 Газар эзэмшиж буй 15 иргэн, хуулийн этгээдийн газрын төлбөрийн, 5 иргэний өмчлөлийн газрын татварыг үүсгэж 

нэхэмжлэлийг хэвлэж өгсөн. Мөн газар эзэмших эрх шилжүүлж буй 9 иргэн, хуулийн этгээдийн газрын дуудлага 
худалдааны анхны үнийг тодорхойлж аймгийн татварын хэлтэс руу явуулсан. 

Цахим программын чиглэлээр: 
 7 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. 

Захиргаа, аж ахуй хэлтэс 

  
 1 

Хүний нөөц, 
хууль эрх зүй 

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

Б.Жаргалсайхан, Ц.Батцацрал нэхэмжлэлтэй Захиргааны хэргийн хариуцагчаар Аймгийн ЗД-ын итгэмжлэгдсэн 
төлөөлөгч Б.Золбаясах, С.Дарханбаатар, Гуравдагч этгээдээр “Минж проперти” ХХК нарт холбогдох захиргааны 
хэргийн шүүх хуралдаан 10 дугаар сарын 14 нд болох байсан ч Нэхэмжлэгч талаас өмгөөлөгч авах хүсэлт 
гаргасан тул 10 дугаар сарын 28-нд 10:00 цагт болж хойшлогдсоно. 
Сургалт: 

 “Харилцааны ур чадвар”  бичгийн, ярианы ур чадвар, ба биеийн хэлэмж, харилцагчаа сонсох чиглэлээр 
АШУҮИС-ийн Харилцааны Ур Чадварын тэнхимийн эрхлэгч Др,пр С.Наранчимэг ТАЗөвлөлийн Пүрэв гарагийн 
Вэбинар сургалтад 2 албан хаагчид цахимаар оролцлоо. 

      Хууль тогтоомж: 
 2021 оны 10 дугаар сарын 13-ны өдрийн 4-10/1308 албан тоотын дагуу Барилгын тухай хууль, газрын тухай 

хууль, газрын төлбөрийн тухай хуулиудад нэмэлт өөрчлөлт оруулах тухай хуулийн төслийг  албан хаагчдад 
танилцуулж, саналаа ХЭЗХэлтэсд 18-ны дотор хүргүүлэх ажиллаж байна. 
Тайлан мэдээ: 

 Аймгийн ИТХ-ын хүний хөгжил, хөдөлмөр, нийгмийн бодлого, хяналтын хорооноос зохион байгуулсан “Эрдэлгүй 
Дархан-45”  хоногийн аяны удирдамжын дагуу 6 зорилтын хүрээнд 07 дугаар сарын 20-ны өдрийг хүртэлх 
хугацаанд аянд оролцож Ковидын үеийн хугацаанд зохион байгуулсан ажлын тайланг хүргүүлсэн.  

 
2 

Мэдээллийн 
технологи, нярав 

Мэдээлэл: 
1. 70376471 нээлттэй утсаар 7 иргэний асуултанд хариулт өгөв. 
2. Байгууллагын Facebook хуудсанд ирсэн 7 иргэний асуултанд хариулт өгөв.  



Мэдээллийн технологи: 
1. Байгууллагын цахим хуудасны “Төрийн үйлчилгээ” цэсэнд “Өргөдлийн загварууд” хэсэг үүсгэж өргөдлийн маягт 

бөглөх, өргөдөл бичих загваруудыг байрлуулав. Байгууллагын цахим хуудсанд egazar цахим системийг хэрхэн 
ашиглах талаар танилцуулга хийсэн тухай мэдээлэл орууллаа.  

2. Байгууллагын фэйсбүүк хуудсан дээр газрын цахим системииг хэрхэн хэрэглэх талаарх зааврын 8 видео, egazar 
цахим системийг хэрхэн ашиглах талаар танилцуулгыг Аймгийн Засаг даргын зөвлөлийн хурал, Аймгийн 
Нийгмийн даатгалын хэлтэс, Аймгийн Татварын хэлтсийн хамт олонд танилцуулсан тухай,  мэдээлэл оруулав.  

3. Газрын цахим системииг хэрхэн хэрэглэх зааврын видео 8 ширхэгийг /Газар өмчлөх эрхийг гэр бүлийн 1 гишүүн 
шилжүүлэх хүсэлт гаргах, Газар өмчлөх эрхийг бусдад шилжүүлэх хүсэлт гаргах, Өмчилсөн газарт барилга, хаяг 
дугаар бүртгүүлэх хүсэлт гаргах, Газар эзэмших эрхийг бусдад шилжүүлэх хүсэлт гаргах, Газар эзэмших эрхийн 
хугацааг сунгах хүсэлт гаргах, Эзэмшил газарт барилга, хаяг бүртгүүлэх хүсэлт гаргах, Эзэмшил газрын талбайн 
хэмжээг өөрчлөх хүсэлт гаргах, Эзэмшил газраа хэсэгчлэн шилжүүлэх хүсэлт гаргах видео заавар/ хийлээ.  

4. Орхон сумын газрын даамал, Барилгын материал, үйлдвэрлэл, лабораторийн асуудал хариуцсан мэргэжилтний 
компьютерийн үйлдлийн систем цахилгаан тасарсны улмаас гэмтсэн тул форматлаж, хэрэглээний програм, хорт 
кодын эсрэг програм хангамжуудыг суулгаж, хэвлэгч, сканерыг таниулан, VPN холболтын тохиргоог хийв.  

Нярав:  
1. 0 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 164 11    6 

3. Шаардах хуудсаар 2 төрлийн 3 ширхэг бараа материал олгов.    
5. 2020 оны ААНБ-ын Улсын тэмдэгтийн хураамжийн тайланг нэгтгэж, үдэж, хавтаслан, хуудас дугаарлаж, архивт 

хүлээлгэн өгөв. 

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

                                                           Хянасан:    Газрын удирдлагын хэлтсийн дарга                                                  Г.Нямдорж 

 

 

 

 

 


