
 
 
 

ГАЗРЫН ХАРИЛЦАА, БАРИЛГА, ХОТ БАЙГУУЛАЛТЫН ГАЗРЫН 7 ХОНОГИЙН МЭДЭЭ 

/2021.10.18-2021.10.22/ 

2021.10.22                                                                                                                                                                                                  Дархан                                                                                                                                                                                                  

№ Ажлын чиглэл Гүйцэтгэсэн ажил 

Барилга хот байгуулалтын хэлтэс 

1 Инженер дэд 
бүтцийн чиглэл 

 Дархан сумын 3-р баг Өсөх баян бүрд хаус ХХК, Барил трейд ХХК-ны гадна цахилгаан хангамжийн эх үүсвэрт 
холбох ажилд Засгийн газрын 212 дугаар тогтооллын дагуу комисс ажиллаж ашиглалтад оруулсан.  

 Аймгийн Засаг даргын 2021-2024 оны үйл ажиллагаанд тусгагдсан ГХБХБГ-ын хийж хэрэгжүүлэх ажлын 
танилцуулга бэтгэж аймгийн удирдлагууд болон инженерийн хангагч байгууллагуудад танилцуулга хийсэн.  

 Захиалагчийн хяналт гүйцэтгэх ажлын хүрээнд 14-р баг Миний Монгол цэцэрлэгт хүрээлэнгийн хөлбөмбөгийн 
талбай, Дархан сумын 6,7-р багийн гэр хорооллын инженерийн шугам сүлжээний ажил, Дархан сумын 14-р багийн 
нутаг дэвсгэрт баригдаж байгаа 2200 хүний суудалтай спорт цогцолборын барилгуудад захиалагчийн хяналт 
гүйцэтгэж хөрөнгө оруулалтын хуралд танилцуулсан.  

 

Газрын удирдлагын хэлтэс 

1 

Газар зохион 
байгуулалт, 
төлөвлөлт, 
өмчлөлийн 
чиглэл 

 2021-10-19 өдөр ГЭХХШХурлаар газар эзэмших эрхийн гэрчилгээний хугацаа сунгах хүсэлт өгсөн 4 иргэн, хуулийн 
этгээд, газар эзэмших эрх шилжүүлэх хүсэлт өгсөн 11,талбайн хэмжээг өөрчлөх хүсэлт өгсөн 6,  газар ашиглалтын 
зориулалт өөрчлөх хүсэлт өгсөн 8, газар эзэмших хүсэлт өгсөн 5,  өмчилсөн газрын талбайн хэмжээ зөрүүтэй 4, 
газрын маргаантай 1 хуулийн этгээд нийт 39 иргэн, хуулийн этгээдийн газрын асуудлыг хэлэлцүүлсэн. 

 2022 оны ТЖГЗБТ-нд иргэн, хуулийн этгээдээс ирүүлсэн саналыг нэгтгэсэн. 
 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.Цахим системд нийт 4 өргөдөл ирсэн үүнээс 4  

 Газрын нэгдмэл сангийн удирдлагын цахим систем egazar.gov.mn болон ГЗБГЗЗГ-ын даргын А/187 дугаар 
тушаалын дагуу цахимаар хүсэлт илгээх зааварчилгааг 5 иргэнд танилцуулсан байна. 

 Хот байгуулалт, дэд бүтцийн асуудал хариуцсан Б.Батболд даргын зохион байгуулсан зөвлөгөөнд хот 
байгуулалтын төлөвлөгөө, Аймгийн ГЗБЕТөлөвлөгөөг тодотгох талаар танилцууллагыг байгууллагын дарга, 
Аймгийн ерөнхий архитектур нартай  хамтран танилцуулага хийсэн. 
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Геодези, зураг 
зүйн чиглэл  Засгийн газрын 2019 оны 325 дугаар тогтоолоор батлагдсан “ Гудамж, талбай, үл хөдлөх эд хөрөнгийг хаягжуулах 

журам”-ын нэмэлт өөрчлөлтийн төсөлд /6.6,6.14 дэх хэсэгт/ санал хүргүүлсэн. №605 тоот 
  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. Буурал баг Ногооны хашааны хашаажуулалт /улаан шугам/ 
 Дархан сум. 3 дугаар баг “ Хонгорын ноед” ХХК-ний төмрийн хүдэр боловсруулах үйдвэрийн гадна цахилгаан 

хангамжийн гүйцэтгэл. 
 Хаягийн зургийн дагуу 3 иргэн,1аж ахуйн нэгжийн  эзэмшлийн газар, үл хөдлөх эд хөрөнгөд  хаяг дугаар олгосон. 
  Газар өмчлөх эрх шилжүүлсэн 5 иргэний бүртгэл хийж 8 амины орон сууцыг кадастрын зурагт оруулсан.  
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Суурь судалгаа, 
газрын 

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



мониторинг цахим системээр Үзмон ХХК-ийн хийж гүйцэтгэсэн нийт 14 хуулийн этгээдийн тайлан болон дүгнэлтийг цахимаар 
хүлээн авч шалган 14 тайлан засуулахаар буцаасан, мөн Гранд Амур ХХК-ийн гүйцэтгэсэн 7, Эхлэх цэг хангай 
ХХК-ийн гүйцэтгэсэн 6 иргэн хуулийн этгээдийн нийт 13 тайлан дүгнэлтийг шалгаж сониторингийн цахим 
системээр баталгаажуулах ажлыг хийж гүйцэтгэсэн. 

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

Цахим программын чиглэлээр: 
 5 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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Газрын татвар, 
төлбөр, 
үнэлгээний 
чиглэл 

 Газрын кадастрын мэдээллийн цахим системийг сурталчлах зорилгоор Дархан хотын 60 жилийн ойн баярт 
зориулан 60 иргэнд газрын цахим гэрчилгээ бичиж, гэрт хүргэж өгөх ажлыг санаачлан хэрэгжүүллээ. Энэ 7 хоногт 
цахимаар 17 өргөдлийг хүлээн авч, шийдвэрлэж, 26 иргэнд мэдээлэл өгсөн байна.  

 Дархан сумын нутаг дэвсгэрт 6 нэгж талбарт газрын дуудлага худалдааг 2021.11.12-ний өдөр зохион 
байгуулахаар аймгийн Засаг даргын 2021.10.22-ний өдрийн 01-А/292  дугаар захирамж гаргалаа. Мөн 11 нэгж 
талбарт төсөл сонгон шалгаруулалтаар газар олгохоор аймаг, сумын Засаг даргын 2021 оны 01-А/293, 2021 оны 
А/132 дугаар захирамж тус тус гарсан байна. Захирамжуудын дагуу дуудлга худалдаа, төсөл сонгон 
шалгаруулалтын газрын байршил, мэдээллийг Газрын цахим бирж /www.mle.mn/-д байршуулах ажлыг зохион 
байгуулж ажиллаж байна. 

Захиргаа, аж ахуй хэлтэс 
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Мэдээллийн 
технологи, нярав 

Мэдээлэл: 
1. 70376471 нээлттэй утсаар 5 иргэний асуултанд хариулт өгөв. 
2. Байгууллагын Facebook хуудсанд ирсэн 6 иргэний асуултанд хариулт өгөв. 
3. Дархан хотын 60 жилийн ойд зориулан 60 иргэнд гэрчилгээг нь бичихэд иргэдтэй утсаар ярих, гэрчилгээний 

файлыг өнгөтөөр хэвлэх болон хүргэж өгөх ажилд оролцож 15 иргэний гэрт нь хүргэж өгөв.  
Мэдээллийн технологи: 

1. Байгууллагын цахим хуудсан дээр egazar цахим системийг хэрхэн ашиглах талаар танилцуулга хийсэн тухай 
мэдээллийг байрлуулав. 

2. Байгууллагын фэйсбүүк хуудсан дээр газрын цахим системииг хэрхэн хэрэглэх талаарх зааврын 2 видео, egazar 
цахим системийг хэрхэн ашиглах талаар танилцуулгыг Аймгийн Музей, Аймгийн Онцгой байдлын газрын хамт 
олонд танилцуулсан тухай, “Хүүхэд зорчиж байна” наалт албан хаагчдын машин дээр наасан тухай,  egazar 
цахим системийн иргэдэд ойр үйлчилгээний танхимтай болсон тухай мэдээлэл оруулав. 

3. Газрын цахим системииг хэрхэн хэрэглэх зааврын видео 2 ширхэгийг /Эзэмшил газрын зориулалт өөрчлөх хүсэлт 
гаргах, хүсэлт гаргах, Газар эзэмших эрхийн улсын бүртгэлийн дугаар авах хүсэлт гаргах видео заавар/ хийлээ. 

4. Газрын нэгдмэл сангийн цахим системээр дамжуулан гаргах боломжтой хүсэлтүүдийн постерын эхийг бэлтгэж 
хэвлэж өгөв.  

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 26      

2. Шаардах хуудсаар 1 төрлийн 1 ширхэг бараа материал олгов.      
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Хүний нөөц, 
захиргаа 

Газартай холбоотой гомдол: 
 2021 оны 087 дугаар сарын 25-ны өдөр аймгийн ЗДаргад хандсан Дархан сумын 10 дугаар багийн 25 дугаар 

хорооллын оршин суугчдаас ирүүлсэн иргэн Д.Доржпүрэвт холбоотой гомдлыг байгууллагын  2021 оны 10 дугаар 
сарын 19-ний газрын эрх зүй харилцааны /Захирамж/ хурлаар хэлэлцэн амины орон сууцны зориулалтаар авсан 
газрын талбайн хэмжээг сунгасан захирамжыг хүчингүй болгож анх байсан 500м2 хэмжээгээр олгуулхаар 
шийдвэрлэсэн.  

Хууль тогтоомж: 
 “Төрийн албан хаагчийн хувийн хэрэг хөтлөх журам”, “Төрийн албан хаагчийн анкетын маягт”, “Төрийн албан 

хаагчийн анкет бичих санамж”, “Албан тушаалын картын маягт”, “Төрийн албан хаагчийн хувийн хэргийн 
бүрдлийн товьёогийн маягт”, “Хувь хүний намтар бичих санамж” журмын төслүүдэд ТАЗөвлөлийн цахим 
хэлэлцүүлэгт оролцсон.  

 Орон зайн өгөгдлийн дэд бүтцийн тухай хуулийн төслийг албан хаагчдад танилцуулж, 11 дүгээр сарын 15-ны 
өдрийн дотор хүргүүлхээр хяналтад авлаа. 
Тайлан мэдээ: 

 Төрийн албаны чадавхыг бэхжүүлэх чиглэлээр 2020-2021 онд  хэрэгжүүлсэн төсөл, хөтөлбрийн мэдээллийг 
хүснэгтийн дагуу  Аймгийн ЗДТГ-т 26-нд хүргүүлхээр хяналтад авлаа. 

 2021 оны 10 дугаар сарын 21-ний өдрийн 2-10/1352 албан бичгийн дагуу аймгийн ЗДТГ-ын ХЭЗХэлтэсээс 
ирүүлсэн Давхар ажил эрхлэлт, болон ХАСУМ-г АТГ-т хүргүүлж хянуулах, ажилд томилсон байдалд судалгаа 
хийх, ЭБАТ-ны дэлгэрэнгүй мэдээллийг 2021 оны 10 дугаар сарын 29-нд хүргүүлхээр хяналтад авлаа. 

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

                                                           Хянасан:    Газрын удирдлагын хэлтсийн дарга                                                  Г.Нямдорж 

 

 

 

  

 
 
 


