
 

 
ГАЗРЫН ХАРИЛЦАА, БАРИЛГА, ХОТ БАЙГУУЛАЛТЫН ГАЗРЫН 7 ХОНОГИЙН МЭДЭЭ 

/2021.11.22-2021.11.26/ 

2021.11.26                                                                                                                                                                                                  Дархан                                                                                                                                                                                                  

№ Ажлын чиглэл Гүйцэтгэсэн ажил 

Барилга хот байгуулалтын хэлтэс 

1 
Барилгын хяналт 

шалгалтын 
чиглэл 

 Дархан-Уул аймгийн хэмжээнд хувийн хэвшлийн олон нийтийн зориулалттай үйлдвэр, үйлчилгээний барилга 
байгууламжууд барилгын ажлын эхлүүлэх зөвшөөрөлгүй барилга угсралтын ажил гүйцэтгэж, ашиглалтад оруулах 
комиссыг ажиллуулахгүйгээр үйл ажиллагаа явуулж байгаа 12 барилга байгууламжийн судалгааг гарган “ДСЦТС” 
ХК рүү цахилгаанаар хангахгүй байх тухай албан бичгийг хүргүүлсэн.  

 Дархан сумын 12-р багт байрлалтай “Жүр үр” ХХК нь үйлдвэр, үйлчилгээний барилгаа ашиглалтад оруулаагүй 
үйл ажиллагааг явуулж байсан тул арга хэмжээ авах тухай албан бичгийг хүргүүлсэн. 

 Барилга, хот байгуулалтын чам, Даян дэлхийн ногоон хөгжлийн институт олон улсын байгууллагатай хамтран 
хэрэгжүүлж байгаа угсармал орон сууцны дулаан алдагдалын талаарх төсөл арга хэмжээнд холбогдох 
мэдээллийг танилцуулж ажилласан.   

Захиргаа, аж ахуй хэлтэс 

  
 1 

Хүний нөөц, 
хууль эрх зүй 

             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-нд шүүхээс нэхэмжлэлийн шаардлагыг бүхэлд нь хэрэгсэхгүй болгосон шийдвэрлэсэн 
шийдвэрт гомдол гаргасны дагуу 2021 оны 11 дүгээр сарын 18-нд давах шатны шүүх хуралдааныг нэхэмжлэгч 
талын хүсэлтээр Шинээр өмгөөлөгч авах үндэслэлээр хойшлуулсан.  
Хууль тогтоомж: 

  Захиргааны ерөнхий хуулийн дагуу Болдбат Гэрэгэ ХХК, Энх-Уламжлал ХХК, Би эндЗет ХХК, Дархан дулааны 
цахилгаан станц, Иргэн Б.Анар нарт Газрын тухай хуулийн 39.1.1, 40.1.6 заасан үндэслэлээр сонсох 
ажиллагааны мэдэгдлийг хүргүүллээ 

 Нийслэлийн Шүүхийн Шийдвэр Гүйцэтгэх газраас ирүүлсэн  Кахько ХК-наас Мотесн ХХК-д газар эзэмших эрх 
шилжүүлэхтэй холбоотой мэдэгдэлд хариу тайлбарыг хүргүүллээ. 
Сургалт: 

 Байгууллагын эцэг, эхийн зөвлөлөөс зохион байгуулсан Гэр бүл, хүүхэд, залуучуудын газартай хамтарсан 
сургалтад нийт албан хаагчид хамрагдсан.  

2 
Мэдээллийн 

технологи, нярав 

Мэдээлэл: 
1. 70376471 нээлттэй утсаар 2 иргэний асуултанд хариулт өгөв. 
2. Дархан-Уул аймгийн ГХБХБГ-ын фэйсбүүк хуудсанд ирсэн 8 иргэний асуултанд хариулав.  

Мэдээллийн технологи: 
1. Газрын төлбөрийн хувь хэмжээнд санал авах тухай санал асуулга үүсгэж,  Байгууллагын фэйсбүүк хуудас болон 

Абле-ийн олон нийтэд байрлуулав.  
2. Өнгөт принтерийг Барилгын материал, үйлдвэрлэл, лабораторийн асуудал хариуцсан мэргэжилтний компьютерт 

таниулан ашиглахад бэлэн болгов. Цахим төвийн компьютерийн Adobe reader програм гэмтсэнийг засварлав.  
3. Абле систем болон хурууны хээ уншигч төхөөрөмж 2-ын хооронд өгөгдөл дамжуулахдаа алдаатай байгааг Абле 

системийн онлайн туслах болон програмисттай нь холбогдон хурууны хээ уншигч төхөөрөмжийн тохиргоог 
өөрчилж, 11 сарын бүх цагийн бүртгэлийг цуцалж, дахин уншуулав.  

Нярав:  



1. 10 ширхэг Нэгж талбарын хувийн хэргийн хавтас нугалж, мэргэжилтнүүдэд олгоход бэлтгэв.  
2. Сумдын газрын даамлуудад үнэт цаасны тооцоогоо даруйхан хийж дуусгах талаар мэдээллээ.  
3. Шаардах хуудсаар 3 төрлийн 3 ширхэг бараа материал олгов.      
4. Шарын гол сумын газрын даамлаас кадастрын үнэт цаас, газар эзэмших гэрчилгээ /Иргэн, ААНБ/, улсын 

тэмдэгтийн хураамж /Иргэн, ААНБ/, газар ашиглах гэрчилгээ /ААНБ/-ний зарцуулалтын тайланг тулгаж, шалган 
хүлээж авав. 

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

                                                           Хянасан:    Газрын удирдлагын хэлтсийн дарга                                                  Г.Нямдорж 

 

 

 

  

 
 
 

 

 

 
 


