
ГАЗРЫН ХАРИЛЦАА, БАРИЛГА, ХОТ БАЙГУУЛАЛТЫН ГАЗРЫН  
2018 ОНЫ 04 ДҮГЭЭР САРЫН 23-НЫ ӨДРӨӨС  

04 ДҮГЭЭР САРЫН 27-НЫ ӨДӨР ХҮРТЭЛ 
ХИЙСЭН АЖЛЫН ТАЙЛАН 

 

2018.04.27 

Д/д 
Хэрэгжүүлсэн үйл 

ажиллагааны чиглэл 
Биелэлт 

1 
Газар зохион 

байгуулалт 

 Аймгийн Засаг даргын 2018 оны 01-А/132 дугаар захирамжаар 

газар эзэмших эрхийн гэрчилгээний хугацаа сунгасан 4 иргэн, 

хуулийн этгээд, 2017 оны А/468 дугаар захирамжаар газар 

эзэмшүүлсэн 1 иргэн, 2017 оны А/500 дугаар захирамжаар газар 

эзэмших эрхийн гэрчилгээний хугацаа сунгасан 1 иргэн, 2018 оны 01-

А/137 дугаар захирамжаар газар эзэмшүүлсэн 1 иргэн, 2018 оны 01-

А/133 дугаар захирамжаар газар эзэмшүүлэх эрх шилжүүлсэн 2 иргэн, 

мөн 2014 оны 213 дугаар захирамжаар газар эзэмших эрхийн 

гэрчилгээг шинэчлэх хүсэлт гаргасан 1 иргэнтэй тус тус газрын гэрээ 

байгуулж, гэрчилгээ олгосон байна. 

 Наран трейд ХХК-тай холбогдох шүүгчийн захирамжийг 

биелүүлж, тус компанийг төлөөлж барилга үл хөдлөх хөрөнгө 

хариуцсан захирал С.Гүнжинлхамтай газар эзэмших гэрээ байгуулж, 

газрын гэрчилгээ, кадастрын зургийг олгосон. Мөн шүүгчийн 

захирамжийг биелүүлсэн тухай Дархан-Уул аймаг дахь Шүүхийн 

шийдвэр гүйцэтгэх газар-445 дугаар нээлттэй хорих ангид 2018.04.25-

ны өдрийн 312 тоот албан бичгийг хүргүүллээ.  

2 Кадастр 

 Гэр бүлийн хэрэгцээний газраа өмчилсөн, бусдад шилжүүлсэн, 

өөрийн хүсэлтээр газраа хуваасан, эзэмших эрхийн гэрээ хийсэн, 

нийт 50 иргэн, хуулийн этгээдэд газрын кадастрын зургаар 

үйлчилжээ.  

3 Мэдээлэл, технологи 

 2018.05.17-ны өдөр зохион байгуулагдах “Газрын цахим 

дуудлага худалдаа”-ны мэдээллийг байгууллагын вэб сайтанд 

байршууллаа.  

 ГХБХБГ-ын “мэдээлэл, зөвлөгөө” өгөх нээлттэй 7037-6471 

утсыг байнгын ажиллагаатай болголоо. 

4 Өргөдөл хүсэлт 

 Манай байгууллагад 2018.04.23-ны өдрөөс 2018.04.27-ны 

өдрийн хооронд 23 өргөдөл, 37 албан бичиг /хариутай 31/ ирсэнээс 

19 албан бичиг шийдвэрлэн, 12 албан бичиг, 23 өргөдөл /ГЭЗХХШХ-

аар хэлэлцүүлэх/ хяналтанд бүртгэжээ. Энэ долоо хоногт хугацаа 

хэтэрсэн албан бичиг, өргөдөл, гомдол байхгүй.  

 Байгууллагын удирдлагаас 49 албан бичиг төлөвлөж 

явуулсанаас онцолбол:  

- Тодорхойлолт, лавлагаа 36,  

- Санал хүргүүлэх 1, 

- Мэдээлэл, судалгаа хүргүүлэх 7, 

- Мэдэгдэл хүргүүлсэн 1,  

- Өргөдөл хүсэлт шийдвэрлэсэн 4 албан бичиг байна. 

5 Хот байгуулалт 

 Орон нутгийн өмчит дараах байгууллагуудын байршлын 

зургийг гүйцэтгэв. Үүнд: 

 Дархан сум, 10-р баг, 5-р хороолол "Төрийн банк" ХХК-д /Банк 

санхүүгийн үйлчилгээ/-ний зориулалтаар олгогдсон газарт, 

 Хонгор сум, 1-р баг, Ахмадын байрны залгаа "Төрийн банк" ХХК-



ны Хонгор тооцооны төвд /Үйлчилгээ/-ний зориулалтаар 

олгогдсон газарт, 

 Дархан сум, 13-р баг, 1-р хороолол "Төрийн банк" ХХК-д /Авто 

машины гараж/-ны зориулалтаар олгогдсон газарт, 

 Дархан сум, 16-р баг, Найрамдал талбайд байрлах "Төрийн 

банк" ХХК-д /Банк санхүүгийн байгууллага/-ын зориулалтаар 

олгогдсон газарт, 

 Шарын гол сумын дуудлага худалдаа, төсөл сонгон 

шалгаруулалтанд олгохоор төлөвлөж буй газарт. 

 Дараах байршлуудад Архитектур төлөвлөлтийн даалгавар 

гаргав. Үүнд: 

 Дархан сум, 11-р баг, 13-р хороолол “Нийтийн орон сууц” барих  

зориулалттай “Дархан-Ус суваг” ХК-ны      0.1 га газарт, 

 Хонгор сум, 1-р баг, УБ-Дархан чиглэл, Эрдэнэтийн замын 

уулзвар орчимд шатахуун түгээх станц байгуулах зориулалттай 

“Тэс петролиум” ХХК-ны 0,5 га газарт.  

 Орхон сумын төмөр замын өртөөны 25 ажилчдын орон сууцны 

эскиз ажлын зураг болон Хонгор сум, 3-р баг, Тариа хоолойд 

баригдах Рашаан сувилал, амралтын эскиз, ажлын зургийг тус тус 

хянан үзэж батлалаа. 

6 
Барилга материалын 

үйлдвэрлэл 

 Аймгийн засаг даргын 2018.04.09-ны өдрийн 01-А/128 дугаар 

захирамжийн дагуу барилгын түр хашаа татаж, нүх ухсан 19 иргэн, аж 

ахуйн нэгжээс 11 аж ахуй нэгжийн техникийн бичиг баримтыг шалгаж, 

10 аж ахуй нэгж, иргэнд хашааг шинэчлэн засварлах, шарилж болон 

хогийг цэвэрлэх хугацаатай үүрэг даалгаврыг өгч, 1 иргэний ухсан 

нүхийг буцаан бөглүүлж, хогийг цэвэрлүүлэх арга хэмжээ авсан. 

 ГХБХБГ-ын хөгжлийн бэрхшээлтэй хүний эрх ашгийг 

хамгаалахад чиглэсэн арга хэмжээний төлөвлөгөөний дагуу 117 аж 

ахуй нэгж, иргэдийн үйлчилгээ, олон нийтийн барилга байгууламжийн 

“орц, гарц”-тай танилцахад стандартын шаардлага хангасан шат 

хийсэн аж ахуй нэгж, иргэдийн үйлчилгээний барилга, байгууламж 

байхгүй байна.  

Тус ажилд зориулж 1 гишгүүр буюу 15 см өндөртэй 125 см 

урттай шат төлөвлөж, төсвийг бодож бэлтгэлээ.  

7 
Барилга угсралт, 

техник хяналт 

 БНХАУ-ын “галзуу хулгана” тоглоомыг үйлдвэрлэдэг аж ахуйн 

нэгж байгууллагатай холбогдож, Миний Монгол цэцэрлэгт хүрээлэнд 

хийгдэхээр төлөвлөгдөж буй “галзуу хулгана” тоглоомын техникийн 

үзүүлэлт болон зургийн судалгааг гаргалаа.  

 Дархан сум 12-р багт байршилтай Хүслийн хотхон 5-р ээлжийн 

3-р барилгын техникийн бичиг баримтыг хянан, барилгын ажлыг 

үргэлжлүүлэх зөвшөөрлийг олгосон. 

 Хуванцар цонх, хаалганы үйлдвэрлэл эрхэлдэг “Дархан цонх 

констракшн” ХХК-ний хүсэлтийн дагуу Дархан-Уул аймгийн Номин 

Реалтор ХХК-д үйл ажиллагаа идэвхтэй явуулдаг тухай 

тодорхойлолтыг хүргүүллээ.  

8 

Инженерийн шугам 

сүлжээ 

 

 Монгол улсын хэмжээнд орон сууцны зах зээлийн эрэлт, 

нийлүүлэлтийн судалгааг хийж, орон сууцны нэгдсэн мэдээллийн сан 

бүрдүүлэх ажилд Дархан-Уул аймгийн хэмжээнд Дархан сумын 181 

өрх, Шарын гол сумын 16 өрх, нийт 197 өрхөөс судалгааг авч 

Барилгын хөгжлийн төвд хүргүүллээ.  



 Буулгалтын ажилтай холбоотойгоор инженерийн шугам 

сүлжээний хамгаалалтын зурваст орсон шаардах хуудас тараасан 

айл өрхүүдийн мэдээллийг нэгтгэж, Захирагчийн албанд хүргүүлсэн.  

 Дулааны шугам сүлжээний тодруулах хүссэн 5 иргэнд дулааны 

тодруулах хуудсаар үйлчиллээ. 

9 Бусад 

 Албан хаагчдын бүрэн бүрэлдэхүүнтэйгээр 2018.04.20-ны өдөр 

байгууллагын ойр орчимд, 2018.04.22-ны өдөр Хараа голын дагуу 

нийтийн цэвэрлэгээнд нэгдэж 1 машин хогийг цэвэрлэн, хогийн 

цэгрүү зөөж ажиллалаа. 

 ГЗБГЗЗГ-ын 2018.03.27-ны өдрийн 2/531 тоот албан бичгийн 

дагуу “Газрын харилцааны ажилтны өдрийн нэрэмжит Шилжин явах 

цом”-ын 2018 оны улсын аварга шалгаруулах спортын тэмцээнд 4 баг 

бүрэлдэхүүнтэйгээр оролцлоо. 

 

 

 

ТАЙЛАН НЭГТГЭСЭН:                   Ц.ЦЭНД-АЮУШ 


