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ГАЗРЫН ХАРИЛЦААНЫ ЧИГЛЭЛЭЭР: 

 

Газар зохион байгуулалт, төлөвлөлтийн хүрээд: 

 Улсын бүртгэлийн хэлтэсээс Э дугаар нь ирсэн 8 иргэний газар эзэмших гэрээ,   

гэрчилгээг бичиж цахимжуулсан. Мөн Улсын бүртгэлийн хэлтэс руу Э дугаар 

авахаар 18 иргэний материалыг цахимжуулан илгээсэн. 

 Дархан сумын 14-р багт байрлах Миний монгол цэцэрлэгт хүрээлэнгийн 8.4 га 

газрыг орон нутгийн тусгай хамгаалалтаас гаргах тухай тогтоолын төлийг бэлдэж 

аймгийн хууль эрх зүйн хэлтсээр хянуулж аймгийн иргэдийн төлөөлөгчдийн 

тэргүүлэгчдийн хуралд хүргүүлсэн 

 

Геодези, зураг зүйн хүрээнд: 

 Өмчлөлийн газраа өвлүүлсэн, худалдсан 12 иргэний эрх шилжих бүртгэлийг хийж 

эзэмшил газартай 20 иргэн, аж ахуйн нэгжид  кадастарын зураг гаргаж үйлчилсэн. 

 Дархан сум Малчин баг “Дархан хотын бохир усны менежметийг сайжруулах 

МОН3244/3245 төсөл”-ийн хүрээнд Дархан хотын цэвэрлэх байгууламж дотор 

хийгдэж байгаа хоёрдогч тунгаагуур, хувиарлах камер, илүүдэл лаг цуглуулах 

камер, насос станц, цэвэрлэгдсэн ус хэмжих камер зэрэг 13 байгууламжийн улаан 

шугам тавьсан актыг “Гео од” ХХК-аас хүлээн авсан. 

 Дархан хотын бохир усны менежметийг сайжруулах  “МОН-3244/3245” төслөөр 

хийгдэж байгаа бохир усны  шугам сүлжээг шинэчлэх барилгын ажлын талбайд 

байгаа геодезийн цэг тэмдэгт  №5904 -ийг геодези, зураг зүйн тухай хуулийн 10.3 

заасаны дагуу  хөдөлгөх, нүүлгэх, шилжүүлэх зөвшөөрөл олгож өгөхийг хүссэн 

хүсэлтийг ГЗБГЗЗГ-т хүргүүллээ.  

 Аймгийн Засаг даргын тамгын газрын захиалгаар “Цагаан зуун” ХХК нь Дархан 

сумын 8 дугаар багийн нутаг дэвсгэр Манхан толгойд  дулааны узель /ТП/  

барихдаа геодезийн байнгын цэг тэмдэгт ГЦТ-5043-ийг устгасан байна. Геодези 

зураг зүйн тухай хуулийн 10.4.4-д  заасаны дагуу цэг тэмдэгтийг нөхөн сэргээх 

ажлыг хийж гүйцэтгэх тухай мэдэгдэл хүргүүллээ.  

Мониторингийн хүрээнд: 

• Улсын бүртгэлийн хэлтэс руу Э дугаар авахаар 44 иргэн, хуулийн этгээдийн 

холбогдох материалыг скайнердан илгээж, Э дугаар ирсэн 27 иргэн, хуулийн этгээдийн 

газар эзэмшүүлэх гэрээ байгуулж, гэрчилгээг олгосон. 

• Зоригт ирээдүй ХХК-ийн холбогдох мэдээллийг аймгийн Засаг даргын орлогч 

н.Түвшинбат-д танилцуулж, холбогдох тайлбарыг өгсөн.  

• Газрын эрх зүйн харилцааг хянан шийдвэрлэх хуралд 9, 10, 11, 12, 16 дугаар 

багийн иргэн хуулийн этгээдийн хугацаа сунгах, эрх шилжүүлэх, талбайн хэмжээ өөрчлөх 

өргөдөл хүсэлтийг танилцуулж шийдвэрлэсэн. 

• Байгууллагын интернэт доголдсонтой холбогдуулан ГЗБГЗЗГ-ын ОЗМТХ-ийн ахлах 

мэргэжилтэн н.Ууганбаяраас холбогдох зааврачилгааг авч хэвийн ажиллагаанд оруулж 

ажилласан. 
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 Дархан-Уул аймгийн Бэлчээр ашиглалтын менежментийн төлөвлөгөө 

боловсруулах төслийн баг /ХААИС багш П.Содгэрэл, Ч.Амармэнд/ ГХБХБГ-т ирж 

төслийн талаар танилцуулга, холбогдох мэдээллийг хийж хамтран ажиллахаар 

болсон. Энэ ажлын хүрээнд 2019 оны 4 дүгээр сарын 17-нд Шарыг гол суманд, 18-

нд Орхон суманд төслийн багтай хамт ажилласан. 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Жайка Олон улсын байгууллагын "Монгол Улсын газар хөдлөлтийн гамшгаас 
хамгаалах чадавхыг бэхжүүлэх төсөл" Монгол улсад 3 дахь жилдээ хэрэгжиж 
байгаа бөгөөд ОБЕГ, ЖАЙКА  мэргэжлийн багийн мэргэжилтэн нар Дархан-Уул 
аймагт 2019 оны 04 дүгээр сарын 19-ний өдөр Дархан-Уул аймгийн  
 

 Онцгой байдлын газрын Гал түймэр унтраах аврах 54 дүгээр ангид орон нутгийн 

гамшгаас хамгаалах төлөвлөгөөг боловсруулах талаарх сургалт, дадлагын ажлыг 

зохион байгууллаа. Сургалтыг тус төслийн Куётака Овадагаар ахлуулсан ажлын 

хэсэг удирдан зохион байгуулсан бөгөөд гол зорилго нь Аймгийн гамшгаас 

хамгаалах албадын холбогдох албан тушаалтнууд болон мэргэжилтнүүдийг 

хамруулсан. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Газрын татвар, төлбөр, үнэлгээний хүрээнд: 

 

 Дархан-Уул аймгийн ИТХ-ын 2-018.12.05-ний өдрийн 12/04 дүгээр тогтоолоор 2019 

онд газрын төлбөрийн орлогоос 745.2 сая төгрөгийг төвлөрүүлэх төлөвлөгөөтэй 

ажиллаж байна. 2019.04.19-ний өдрийн байдлаар 187.1 сая төгрөг төвлөрүүлж, 

гүйцэтгэл 25.1 хувьтай явж байна. 

 2019.04.11-ний өдрийн аймгийн Засаг даргын зөвлөлийн хуралд 2018-2019 оны 

газрын төлбөрийн тайлан мэдээ, Засаг даргын 2018 оны 08/01 албан даалгаварын 

хэрэгжилт, ажлын төлөвлөгөөг танилцуулсан ба сумдын Засаг дарга, газрын 

даамлуудад ажлын төлөвлөгөө гаргаж, газрын төлбөрийн орлогыг давуулан 
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биелүүлэхийг мэдэгдэж, гүйцэтгэлийг 05 дугаар сарын 24-ний дотор ирүүлэх тухай 

албан тоот хүргүүлсэн. 

 

БАРИЛГА, ХОТ БАЙГУУЛАЛТЫН ЧИГЛЭЛЭЭР: 

Барилгын асуудалын хүрээнд:  

 

 Дархан сумын 12, 15-р багуудад баригдаж дууссан багийн төвүүдийн барилгад 
гүйцэтгэгч байгууллагын хүсэлтийн дагуу барилга байгууламж ашиглалтад 
оруулахад барилгын техникийн бичиг баримтыг хянаж  шинээр батлагдсан хууль 
тогтоомжийн талаар заавар зөвлөгөөг өгч ажилласан.  

 Дархан-Уул аймаг, Дархан сум, 5-р багт байршилтай “Уран шанд” ХХК-ний барилга 

угсралтын тусгай зөвшөөрөл шинээр авах хүсэлтийн дагуу барилга угсралтын 

тусгай зөвшөөрлийн тодорхойлолтыг Монголын барилгын үндэсний ассоциацид 

гаргаж өгсөн.  

 Дархан-Уул аймаг, Дархан сум, 13-р багт байршилтай “Эм Си Эс кока кола” ХХК-

ний агуулахын зориулалттай барилгын ашиглалтад оруулах хүсэлтийн дагуу 

барилгын техникийн бичиг баримтыг хянаж үзэн дутуу бичиг баримтыг жагсаалтыг 

гаргаж өгөн холбогдох заавар зөвлөгөөг өгч ажилласан.  

 Дархан хотын бохир усны менежментийг сайжруулах Мон 3244/3245 төслийн 

хүсэлтийн дагуу А1 багцийн нарийн сараалж, агааржуулалттай элс ба өөх том 

соригч, захиргааны барилга, агааржуулагч станц, 6*6 хэмжээтэй ахуйн бохир 

хүлээж авах барилгуудад барилга ажил эхлүүлэх, үргэлжлүүлэх зөвшөөрлийг тус 

тус олгосон. 

 Аймгийн Засаг даргын 2019.04.08-ны өдрийн 1-10/227 тоот ажил эрчимжүүлэх 

тухай үүрэг чиглэлийн дагуу Захирагчийн ажлын алба, Газрын харилцаа барилга хот 

байгуулалтын газар, Мэргэжлийн хяналтын газар, Цагдаагийн газрын хамтарсан баг 

Дархан сумын хэмжээнд барилгын түр хашаа, суурийн нүх ухсан иргэн, хуулийн 

этгээдийн судалгааг гаргасан. Судалгааны дагуу түр хашаа татсан, нүх ухсан, 

зөвшөөрөлгүй буулгасан шорооны байршлуудыг тодорхойлж фото зургаар 

баталгаажуулан зөрчлийг арилгуулах тухай хугацаатай шаардах албан бичгүүдийг 

өгч ажилласан. 
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Инженерийн дэд бүтцийн хүрээнд: 

 Дархан-Уул аймгийн Дархан, Хонгор, Шарынгол, Орхон сумдад хийгдэх гэр 

хорооллын гэрэлтүүлгийн трассын зургийг өөрчилж багийн Засаг дарга нарын 

хүсэлтийг хүлээн авч зургийг өөрчлөж өгсөн.  

 Дархан хот Дагуул хот төслийн хүрээнд хийгдэж байгаа төрийн албан хаагчийг 

мэргэшүүлэх ArcGis программын сургалтанд суусан.   

 Дархан-Уул аймгийн 8-р багийн Нарантолгойн хэсгийн бохир усны шугамыг 7-р баг 

руу шилжүүлэх хурлыг зохион байгуулж нийт 810м бохир усны шугамыг 7-р багт 

хийж гүйцэтгэхээр шийдвэрлэсэн.  

 МОН3244/3245 төслийн А2-4 багц буюу В2 хэсгийн бохир усны шугамын ажил 

эхлэх зөвшөөрөл гаргаж өгсөн. Мөн Бридж констракшн ХХК хийж гүйцэтгэж буй А1, 

А5 хэсгийн бохир усны шугамын ажил эхлэх зөвшөөрөл гаргаж өгсөн.   

 МОН3244/3245 төслийн В2 хэсэгт нөлөөлөлд өртөж буй Хатан дулам ХХК –тай 

уулзалт зохион байгуулж ажлыг саадгүй явуулах талаар хуралдаж угсралтын үед 

трассын дагууд байгаа тоног төхөөрөмжийг зайлуулах чөлөөлөх ажлыг Хатан 

дулам ХХК 4 сарын 20 дотор чөлөөлхөөр шийдвэрлэсэн. 

 Барилгын кадастрын мэдээллийн сан үүсгэх ажилтай холбоотойгоор ажлын хэсэг 

байгуулах төслийг бэлтгэж тойруулан аймгийн Засаг даргын захирамж гаргасан. 

Захирамжтай холбоотой байгууллагуудтай уулзаж захирамжийг танилцуулж ажлыг 

эхлүүлсэн.  

 Вааст сайз констракшн ХХК хүсэлтийн дагуу 5-р багийн гэр хороололд шугам тавих 

ажлын хүрээнд 5-р багийн айлын эзэмшил хашаан дотуур явж байгаа өрхүүдийн 

мэдээлэл сонсох ажиллагааны мэдэгдэх хуудсын хуулбарыг гаргаж өгсөн.  

 5,6 багт хийгдэх нүхэн гарцтай холбоотой худгийн тодруулга хэмжилтийг хийж 

гүйцэтгэгч компанид гаргаж өгсөн.  

 Дархан суманд 2019 оны газар зохион байгуулалтын төлөвлөгөө батлагдсантай 

холбоотой 49 байршлын зураг төслийг инженерийн хангагч байгууллагуудтай 

зөвшилцсөн.  

 ДДЦСтанцын ирүүлсэн бичгийн дагуу үерийн усны сувгийн тодруулга хийж хашаа 

татсан аж ахуй нэгжийг тогтоож танилцуулсан.  

 Гамшигаас хамгаалах албаны төлөвлөгөө болон мэргэжлийн ангийн төлөвлөгөөг 

шинэчлэн боловсруулах ажил хийгдэж байна. 4 сарын 30 өдрийн дотор дуусна. 

 Барилга угсралтын тусгай зөвшөөрөл сунгах хүсэлт гаргсан Бурхан хясаат ХХК 

бүрдүүлсэн бичиг баримтыг үндэслэн Эрчим хүчний яаманд хүсэлт явуулсан.  

 Дулааны шугам сүлжээнд холбох хүсэлтэй 5 иргэн, 6 аж ахуй нэгжийн хүсэлтийн 

дагуу тооцоо судалгаа хийж дулааны тодруулах хуудас гаргаж өгсөн.  

 Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх газраас зохион байгуулсан гар бөмбөгийн тэмцээнд 

оролцсон. 

Барилгын материал үйлдвэрлэл лабораторын хүрээнд: 

 

 ШИНЭ БҮТЭЭН БАЙГУУЛАЛТ- ДУНД ХУГАЦААНЫ ЗОРИЛТОТ ХӨТӨЛБӨР-ийн 

хүрээнд хийгдсэн ажлын тайланг Аймгийн Хөрөнгө оруулалт, хөгжлийн бодлогын 

хэлтэст хүргүүллээ. 

 Барилгын салбарын удирдах ажилтны зөвлөгөөн-2019-д оролцов. Зөвлөгөөнд 

2019.03.25-ны өдөр 08.30 цагт Төрийн ордоны их танхимд зохион байгуулагдав. 

Барилгын салбарын удирдах ажилтны зөвлөгөөний хүрээнд зохион байгуулагдсан 

дээрх арга хэмжээнүүдэд салбарын Төрийн болон төрийн бус байгууллага, аж 

ахуйн нэгж байгууллагуудын төлөөллүүд аймгаас 8 хүний бүрэлдэхүүнтэй 

оролцсон. 
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Барилгын салбарт нийт 100 мянга 
гаруй хүн ажиллаж байгаагаас 78.6 
мянга нь барилга угсралт, 14 мянга нь 
барилгын материалын 
үйлдвэрлэлийн чиглэлээр ажиллаж 
буй бөгөөд жил бүр 13 мянга орчим 
суралцагч, мэргэжилтэй ажилтнаар 
хүч сэлбэж байна.  

 

 2005-2018 оны ашиглалтанд хүлээлгэн өгсөн 132 барилга байгууламжийн хувийн 
хэргийн 67 баримт бичгээр меморалдаж архивлан  баримт үдэв, мөн давхар 22363 
хуудас цахим архив үүсгэсэн. Гүйцэтгэл 75 % 

 

 Барилгын норм, нормативын баримт бичгийн жагсаалтийг нэг бүрчлэн бүртгэж 
номын санд хүлээлгэж өглөө. Нийт манай газарт 178ш шинэ хуучин норм 
нормативын баримт бичиг байгаа болно. 
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 2005-2018 оны ашиглалтанд хүлээлгэн өгсөн 132 барилга байгууламжийн хувийн 
хэргийн 67 баримт бичгээр меморалдаж архивлан  баримт үдэв, мөн давхар 22363 
хуудас цахим архив үүсгэсэн. Гүйцэтгэл 75 %  

 Ажлын байран дахь хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуйн соёлыг 
дээшлүүлцгээе- сарын аян эхэллээ. Энэ хүрээнд аймгийн салбар зөвлөл, аймгийн 
Засаг даргын Тамгын газар, Хөдөлмөр, халамжийн үйлчилгээний газар, 
Мэргэжлийн хяналтын газар, МҮЭ-ийн холбоо, Ажил Олгогч эздийн холбоо, бусад 
аж ахуй нэгж байгууллагууд өнөөдөр /2019.04.01/ нээлтээ Найрамдал талбайд 
хийв. Манай байгууллагаас хамтран ажиллаж оролцоог хангав.  

 Ажлын байран дахь хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуйн соёлыг 
дээшлүүлцгээе- сарын аян эхэллээ 

Олон улсын хөдөлмөрийн байгууллагаас жил бүрийн 4 дүгээр сарын 28-ны өдрийг 
Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуйн /ХАБЭА/ дэлхийн өдөр болгон 
зарласан.  

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 Барилга байгууламжийн зураг төсөл зөвшилцөх, батлах, нэгж талбарын зориулалт, 
талбайн хэмжээ, байршилын зурагт өөрчлөлт оруулах хурлын зохион байгуулсан. 

 Байршилын 15  зураг зурсан. 

 Анхан шатны шүүхын 15 жилийн ойн тэмцээнд оролцов. 

 Цахимжуулан ажлын хүрээнд А3-н хэмжээтэй зураг  сканейр 

 Архитектор төлөвлөлтийн даалгавар 5-г боловсруулж БХБХ-н дарга болон ерөнхий 
архитекторт танилцуулж баталуулав. 
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 Миний монгол цэцэрлэгт хүрээлэн өдөр тутам танилцаж мэдээлэл  

Миний монгол цэцэрлэгт хүрээлэнд баригдах  
5 ширхэг тоглоомын суурийн ажил 

     

     
 
 

 
 
 

 Найрамдал талбайд “Эвтэй дөрвөн амьтан” хөшөө барих танилцуулга 
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 Үндсэн тосгоны дахин төлөвлөлт, хуучин сууьшилын дахин төлөвлөлтийн талаар 
зөвлөлийн хуралд материал бүрдүүлэлт хийв 
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 4-р сургууль бага сургуулийн төлөвлөлтийн талаар материал 
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 4-р баг дахин төлөвлөлтийн талаар материал 
 

     
 

 
 

 

 6-р баг Дахин төлөвлөлтийн 60 айлын барилга  
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 7 байршилын зураг байрлал дээр очиж судлан ерөнхий архитекторт  танилцуулж  
батлуулав. 

      
 

           
 
 

ЗАХИРГАА АЖ АХУЙ ЧИГЛЭЛЭЭР: 

Мэдээлэл технологи: 

Мэдээлэл: 

1. Дархан-Уул аймгийн Газрын харилцаа, барилга хот байгуулалтын газрын Facebook 

хуудсанд иргэнээс асуусан 6 асуултанд хариулсан. 

2. Дэд сайдыг албан дээр  ирж ажилтай танилцахад шаардагдах бэлтгэлийг хангаж 

оролцов.  

3. 2015 оны газар эзэмшигч 169 ширхэг хуулийн этгээдийн бүртгэлийг цахим хэлбэрт 

шилжүүлэв. 

4. 2015 оны газар эзэмшигч 571 ширхэг иргэний бүртгэлийг цахим хэлбэрт оруулав. 
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5. Номын сангийн програмд 302 ширхэг номын хавтасны зургийг сканердаж оруулан, 

Handy Library Manager 2.5 програм дээр 302 ширхэг номын цахим каталог үүсгэн 

бүртгэж, 260 ширхэг номын бар код, каталогийг хэвлэж наав. 

                                   
6. Бүртгэсэн номуудаа архивын өрөөний тавиур дээр номуудыг ангилалаар нь өрж 

тавив. Архивын өрөөнд номын санг байрлуулж болохгүй болсон тул номын сангаа 

архивын өрөөнөөс нүүлгэж тусдаа шүүгээнд байрлуулан, бүртгэсэн номуудаа 

тавиур дээр ангилалаар нь ялган өрж тавив. 

       

7. Хөгжлийн бэрхшээлтэй хүний эрхийн тухай хуулийн 12-р зүйлийн 12.1 дэх заалтад 

“Монгол дохионы хэл бол сонсголгүй хүний эх хэл мөн бөгөөд сонсголгүй хүн 

дохионы хэлээрээ нийгмийн бүхий л харилцаанд оролцох эрхтэй” гэж заасан 

байдаг. Төрийн албан хаагчдад зориулсан сонсголгүй иргэдийн дохионы хэлний 

анхан, дунд шатны сургалтанд 2019-04-09-өөс эхлэн долоо хоног бүрийн Мягмар 

гаригийн 10:00-12:00 цагт хамрагдан суралцав.  
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Мэдээлэл технологийн чиглэлээр: 

1. Байгууллагын цахим хуудсанд “Гамшгийн аюулын тухай зарлан мэдээлэл 

дамжуулах дуут дохио сургуулилт”,  Дархан-Уул аймгийн барилгын материал 

үйлдвэрлэийн тусгай зөвшөөрөлтэй ААНБ-уудын талаарх мэдээлэл, байгууллагын 

3-р сарын 1, 2, 3, 4-р долоо хоногийн, 3-р сарын тайлан, 3-р сарын аудитын мэдээ, 

Дархан сумын 2019 оны дуудлага худалдаагаар газар эзэмшүүлэх, төсөл сонгон 

шалгаруулалтаар газар эзэмшүүлэх тухай зарыг, газрын байршлын зургийн хамт 

байрлуулав.  

2. Байгууллагын Facebook хуудсанд “Гамшгийн аюулын тухай зарлан мэдээлэл 

дамжуулах дуут дохио сургуулилт”,  Дархан-Уул аймгийн барилгын материал 

үйлдвэрлэийн тусгай зөвшөөрөлтэй ААНБ-уудын талаарх мэдээлэл, Дархан сумын 

2019 оны дуудлага худалдаагаар газар эзэмшүүлэх, төсөл сонгон 

шалгаруулалтаар газар эзэмшүүлэх тухай зарыг, газрын байршлын зургийн хамт 

байрлуулав.  

3. Дархан сумын даамал Мягмарсүрэнгийн хэвлэгчид шинэ хор таарахгүй байсан тул 

хорны чипийг авч тохируулж өгөв. 

4. Нягтлан бодогч Мөнхзул өөр өрөөнд нүүж орсон тул компьютерийг нь интернэтэд 

холбож, тохиргоо хийж өгөв. 

5. Нягтлан бодогч Мөнхзулын суурин болон зөөврийн компьютерт хэвлэгчийг 

таниулж, тохиргоо хийж өгөв.    

6. Засаг даргын зөвлөлийн хуралд тавих 2019 оны 1-р улирлын төлбөрийн 

тайлангийн presentation-ий загварыг өөрчилж, хөрвүүлэн бэлтгэв. 
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7. Cisco RI042 router эвдэрсэн тул агентлаг руу засуулахаар явуулж, байгууллагын 

интернэтийг юнивишн-тэй хамтран VPN-гүйгээр шууд холбов. 

Хууль,эрх зүй болон  хүний нөөц: 

 Орон нутгийн удирдах ажилтны улсын зөвлөгөөнд монгол улсын ерөнхий сайд 

У.Хүрэлсүхийн өгсөн үүрэг, даалгаврыг хэрэгжүүлэх арга хэмжээний төлөвлөгөөнд 

тус газарт хамаарах заалтуудын хэрэгжилтийн тайланг аймгийн ТЗУХэлтэст  

хүргүүлсэн.  

 Монгол улсын төрийн албаны зөвлөлийн “Хуулийн хэрэгжилтийг эрчимжүүлэх 

зарим арга хэмжээний тухай 2019 оны 01 дүгээр албан даалгаврын хэрэгжилтийн 

тайланг ТАСЗөвлөлд хүргүүлсэн. 

 Хүний нөөцийн ажилласан жилийн  судалгааг аймгийн ТАСЗөвлөлд бэлтгэн 

хүргүүллээ.  

 2015-2018 онд газартай холбоотой иргэд, ААНБ-ын шүүхэд гаргасан нэхэмжлэл 

болон түүнийг  шүүхээр хэрхэн шийдвэрлэсэн талаарх судалгааг бэлтгэн гаргасан. 

 Тахько ХК газар эзэмших эрхийн гэрчилгээг хүчингүй болгуулах Засаг даргын 

захирамжын төсөл бэлтгэх, хамгаалалтын зурвасыг чөлөөлүүлэх хүсэлт ирүүлсэн  

ДДЦСтанц ТӨХК-ийн  албан бичгийн дагуу газар дээр очиж нөхцөл байдалтай нь 

танилцан, түүнтэй холбогдох бичиг баримтын бүрдлийг бэлтгэж аймгийн Засаг 

даргад захирамжын төслийг хүргүүлхээр  ажиллаж байна.  

 Аймгийн биеийн тамир, спортын газарт “ Бие бялдрын сорил”-ыг 2019 оны 04 

дүгээр сарын 26-ны өдөр өөрийн байгууллага дээрээ  авхуулхаар албан бичгийг 

хүргүүллээ. 

 Томилолтын жагсаалт:  

Ч.Анхбаяр Инженер, хайгуул 
мониторингийн 

асуудал хариуцсан 
мэргэжилтэн 

“Бэлчээрийн 
менежментийн 

төлөвлөгөө” 
ХААИСургуулийн 
багтай хамтран 

оролцох 

ХААИСургууль 
ГХБХБГазар 

2019-04-17-с 
2019-04-18-

ныг хүртэл / 1 
өдөр/ 

 
Ц.Чулуунцэцэг 

Газрын татвар, төлбөр, 
үнэлгээний асуудал 

 
Хөрөнгийн 

 
ГЗБГЗЗГ-

2019-04-21-
ноос 04-26-
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хариуцсан 
мэргэжилтэн 

үнэлгээний  сургалт Кадастрын 
хэлтэс  

ныг хүртэл  
/6 өдөр/ 

Ц.Чулуунцэцэг Газрын татвар, төлбөр, 
үнэлгээний асуудал 

хариуцсан 
мэргэжилтэн 

 
Газрын төлбөр, 
татварын цахим 

системийн сургалт 

 
ГЗБГЗЗГ-

Кадастрын 
хэлтэс  

2019-05-01-
ноос 05-02-
ныг хүртэл  

/1 өдөр/ 

Б.Золбаясах  Хуулийн асуудал 
хариуцсан 

мэргэжилтэн  

Төрийн албаны тухай 
хуулийн хэрэгжилт  

ГЗБГЗЗГ 2019-04-30-
нөөс 05-01-
ныг хүртэл 

/1өдөр/ 

Б.Золбаясах  Хуулийн асуудал 
хариуцсан 

мэргэжилтэн  

УДШ-д оролцох 
/7 иргэний өргөдөл/ 

УДШ хяналтын 
шатны шүүх 

хурал 

2019-04-29-
нөөс 04-30-
ныг хүртэл 

/1өдөр/ 

У.Энхбат  Газар зохион 
байгуулалтын 

төлөвлөлт, газар 
өмчлөлийн асуудал 

хариуцсан 
мэргэжилтэн  

Газар зохион 
байгуулалтын улсын 

ерөнхий 
төлөвлөгөөний 

танилцуулга 
хэрэгжүүлэх арга зам 

 Газар зохион 
байгуулалтын 

хэлтэс 
/МХЕГазрын 

хурлын танхим/ 

2019-04-30-
наас 05-01-
ныг хүртэл 

/1өдөр/ 

Ч.Анхбаяр Инженер хайгуул, 
мониторингийн 

асуудал харицсан 
мэргэжилтэн 

Газрын төлөв 
байдал, чанарын 
мониторингийн 

сургалт 

Суурь судалгаа 
мониторингийн 
хэлтэс /МХЕГ-

ын хурлын 
танхим/ 

2019-04-30-
наас 05-01-
ныг хүртэл 

/1өдөр/ 

Б.Мөнхчулуун Геодези зураг зүйн 
асуудал хариуцсан 

мэргэжилтэн  

Орон нутгийн 
геодези, зураг зүйн 
асуудал хариуцсан 
мэргэжилтнүүдийг 

чадавхижуулах 

Геодези, зураг 
зүйн хэлтэс, 

Архив 
мэдээллийн 

төв /МХЕГ-ын 
хурлын танхим/ 

2019-05-01-
нээс 05-02-
ныг хүртэл 

/1өдөр/ 

Э.Түмэнжаргал Мэдээллийн 
технологийн асуудал 

хариуцсан 
мэргэжилтэн 

Мэдээллийн 
системийн хэвийн 
ажиллагааг хангах, 

мэдээллийн аюулгүй 
байдал 

Орон зайн 
мэдээллийн 
технологийн 
хэлтэс /120/  

2019-04-30-
наас 05-01-
ныг хүртэл 

/1өдөр/ 

Ц.Цэнд-Аюуш Архив, бичиг хэргийн 
асуудал хариуцсан 

мэргэжилтэн  

Архив, албан хэрэг 
хөтлөлт, 

цахимжуулалтын 
талаар АЕГ-тай 

хамтарсан сургалт  

Архивын 
ерөнхий газар, 

архив 
мэдээллийн 

төв 

2019-05-01-
нээс 05-02-
ныг хүртэл 

/1өдөр/ 

Х.Олонбаяр Барилга, хот 
байгуулалтын 

хэлтсийн дарга 

Ерөнхий 
архитекторын 

сургалт  

Бүс нутаг, хот 
төлөвлөлтийн 

хэлтэс 
/Барилга 

хөгжлийн төв/ 

2019-04-30-
наас 05-01-
ныг хүртэл 

/1өдөр/ 

Х.Олонбаяр Барилга, хот 
байгуулалтын 

хэлтсийн дарга 

Хот байгуулалтын 
кадастрын 

мэдээллийн сан 
бүрдүүлэх сургалт 

Хот 
байгуулалтын 

кадастрын 
хэлтэс  

2019-05-01-
нээс 05-02-
ныг хүртэл 

/1өдөр/ 

 

 

ТАЙЛАН НЭГТГЭСЭН: 

ХУУЛИЙН АСУУДАЛ  

ХАРИУЦСАН МЭРГЭЖИЛТЭН                                     Б.ЗОЛБАЯСАХ 
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