
 
Дархан-Уул аймгийн Газрын харилцаа, барилга, хот байгуулалтын газрын 

7 хоногийн тайлан 

 /1-р сарын 07-11-ний хооронд/ 

2018.01.10                                                                                                                                                                                    Дархан хот                                                                                                                                                                                                    

№ Ажлын чиглэл Гүйцэтгэлийн үр дүн 

Барилга хот байгуулалтын хэлтэс 

   
    
  1 

Инженерийн дэд 
бүтцийн асуудал 
хариуцсан 
мэргэжилтэн  

 5.6.7 –р багийн гэр хорооллын инженерийн шугам сүлжээнд холбох ажилд ЗА болон зураг төсөл 
гүйцэтгэгч компанитай хамтран газар дээр нь явж судалгаа хийсэн.  

 Дархан сум 7-р баг Биржийн баруун талын авто зам доорх нүхэн гарцны зураг төсөл 
боловсруулж буй компанид шаардлагтай зураглал газар дээрх тодруулга зөвөлгөөг өгч 
ажилласан.  

 2018 онд хийгдсэн ажил төсөл хөтөлбөрийн материалыг эмхлэж архивт өгсөн.  

 2019 онд төлөвлөгдөж буй 5 байршилын авто замын трассын дагууд цахилгааны 6кВ, 35кВ 
агаарын шугам сүлжээтэй давхардсан хэсгийн хурлыг зохион байгуулсан.  

 29-р хороолол төлөвлөж буй Оюутны хотхоны танилцуулах зураглалыг хийсэн.  

 Барилга угсралтын тусгай зөвшөөрөл сунгах хүсэлт гаргасан Дархан хөлөг ХХК-ны хүсэлтийн 
дагуу инженер техникийн ажилчдын материалыг судлаж тодорхойлолт гаргаж өгсөн.  

 
 

2 

Барилгын 
асуудал 
хариуцсан 
мэргэжилтэн  

 Байгууллагын үр дүнгийн гэрээнд тусгагдсан мэргэжил дээшлүүлэх сургалтанд 1 сарын 10-11 
өдрүүдэд суусан.   

 Засгийн газрын 317 дугаар тогтоолын дагуу Барилга байгууламжийн ашиглалтад оруулах 
комиссын бүрэлдэхүүн өөрчлөгдсөнтэй холбогдуулан захирамжийн төслийг боловсруулж гарын 
үсэг зураг шатанд явагдаж байна.  

 ВВЭН ХХК болон Баянбридж ХХК  

 Онцгой байдлын аврах ангийн ашиглалтын 1 жилийн хугацаа дууссантай холбогдуулан МХГ 
болон онцгой байдлын газартай хамтран барилгат үзлэг шалгалт хийж дүгнэлт гаргаж өгсөн.   

 
3 

Барилгын 
материал 
үйлдвэрлэлийн 
асуудал 
хариуцсан 
мэргэжилтэн  

 2018 оны Барилгын материалын тусгай зөвшөөрөл хүссэн 2 ААНБ-ын баримт бичгийг Цахим 

архив үүсгэж, архивлаж 254 хуудас баримт үдэв.  

 Байгууллагын үр дүнгийн гэрээнд тусгагдсан мэргэжил дээшлүүлэх сургалтанд 1 сарын 10-11 

өдрүүдэд суусан.   

 
 

4 

Барилгын 
лабораторын 
шинжээч  

 Хөтөл хороололд баригдах барилга байгууламжийн зургийн А даалгавар боловсруулсан  

 Байгууллагын үр дүнгийн гэрээнд тусгагдсан мэргэжил дээшлүүлэх сургалтанд 1 сарын 10-11 

өдрүүдэд суусан.   



Газрын удирдлагын хэлтэс 

1 Инженер, хайгуул 
Мониторинги  

 Газрын кадастрын мэдээллийн сангийн лэнд менежер программд 18 иргэн, хуулийн этгээдийн 
газрын өргөдлийг оруулж Улсын бүртгэлийн хэлтсээс Э дугаар авахаар илгээсэн. 

 Газрын нэгдмэл сангийн ГТ-6, ГТ-7, БОХ-1,2 маягтын дагуу тайланг сумдын 
даамлуудаас хүлээн авч нэгтгэх ажлыг  хийж байна. 
 

2 Геодези зураг зүйн   Өмчлөлийн газраа өвлүүлсэн, худалдсан 8 иргэний эрх шилжих бүртгэлийг хийж 12 иргэнд 
кадастарын зураг гаргаж үйлчилсэн. 

 Хувийн байшингаа хэмжүүлсэн 1 иргэн, “Парк таун-2” –ын орон сууц үйлчилгээний  барилга, 
Дулаан хувиарлах байгууламжийн барилгын хэмжилтийн материалыг хүлээн авч шалган 
мэдээллийн санд оруулж баталгаажуулсан.  

 Дархан сум 14-р баг 3 дугаар хороололд баригдсан “Минж проперти” ХХК-ны “Парк таун-2” 
хорооллын гадна инженерийн шугам сүлжээ, орон сууцны барилгын гүйцэтгэлийн зураглалыг 
“Гео Од” ХХК-аас хүлээн авч мэдээллийн санд бүртгэв.   

  

3 Газрын зохион 
байгуулалт, газрын 
өмчлөл 

 Газрын кадастрын мэдээллийн сангийн лэнд менежер программд 9 иргэн, хуулийн этгээдийн 
газрын өргөдлийг оруулж Улсын бүртгэлийн хэлтсээс Э дугаар авахаар илгээсэн. 

 Дархан-уул аймгийн хэмжээнд иргэнд 2019 онд өмчлүүлэх газрын нийт хэмжээ, байршлыг 

тодорхойлж Газар зохион байгуулалт, геодези зураг зүйн газарт хүргүүлсэн. 

4 Кадастрийн 
чиглэлээр 

 Иргэн хуулийн этгээдэд 15 кадастрын зураг хэвлэж өгөв. 

 Захиргаан хэргийн анхан шатны шүүхийн Заяхастур ХХК-д шүүхийн эврэлийн гэрээний зураг 

хийж хүргүүлэв. 

 Дархан сумын 6,7,15-р багуудад шинээр хийгдэх хатуу хучилттай авто замын трассын дагуух 

иргэн, хуулийн этгээдийн газар олголт дайрч байгаа эсэх, мөн инженерийн шугам сүлжээ дайрч 

байгаа эсэх талаар газар дээр очиж шалгасан. Улмаар 15-р баг Мангирт 9-р хэсэгт хийгдэх 

замын трассад 6кВ агаарын шугам дайрч байгаа тул хашаа бариагүй хоосон газарт шилжүүлэх  

талаар судлаад ДСЦТС ХХК-д ИТХ төлөөлөгч З.Бадрал танилцуулахаар болов. Мөн Мангирт 4-

р хэсэг 322-р ангийн ар талын 6кВ агаарын шугмыг 3 эргэлт хийж тулгуурыг зөөхөөр ДСЦТС 

ХХК-д тохиролцов. 6-р баг Ногоон зоорины ард талаар тавигдах авто замын трасс-т 6кВ 

агаарын шугмын тулгуур болон дэд станц таарч байгаа тул шилжүүлэхээр зөөхөөр ДСЦТС ХХК-

д тохиролцов. 

5 Газрын татвар, 
төлбөр, үнэлгээ 

 Монгаз ойл” ХХК-ий нэхэмжлэлтэй захиргааны хэрэгт 2019.01.04-ий өдөр аймгийн Засаг даргын 
итгэмжлэгдсэн төлөөлөгчөөр оролцож хэргийг хэрэгсэхгүй болгож шийдвэрлэсэн. 

 Заяхас тур ХХК-ний нэхэмжлэлтэй захиргааны хэрэгт 2019.01.03-ний өдөр  аймгийн Засаг 
даргын итгэмжлэгдсэн төлөөлөгчөөр оролцсон ба нэхэмжлэгчийн өмгөөлөгчтэй орох эрхийг 



хангаж, шүүх хурлыг 7 хоногоор хойшлуулж 2019.01.11-ний өдөр хийхээр товлосон.  

 Газрын төлбөрийн тайланг гаргахтай холбоотой гэрээ, гэрчилгээ бичигдсэн 168 гэрээг ГТМ-4-д 

бүртгэж, мэдээллийг шинэчилсэн. 

 
Дархан-Уул аймгийн Газрын харилцаа, барилга, хот байгуулалтын газрын 

төлөвлөгөө 
 /1-р сарын 14-18-ны хооронд/ 

2018.01.10                                                                                                                                                                              Дархан хот                                                                                                                                                                                                 

№ Ажлын чиглэл Гүйцэтгэх үйл ажиллагаа Хариуцах 
эзэн 

Гүйцэтгэх 
хугацаа 

 Барилга хот байгуулалтын хэлтэс   

1 Инженерийн 
дэд бүтцийн 
асуудал 
хариуцсан 
мэргэжилтэн 

 Барилгын инженерүүдийн холбооноос зохион байгуулж салбарын 
мэргэжил дээшлүүлэх багц цаг тооцох сургалтанд 2019.11.14-18 
өдрүүдэд сууна.  Б.Төмөр 

2019.01.14- 
2019.01.18  

2 

Барилгын 
асуудалын 
хариуцсан 
мэргэжилтэн  

 Засгийн газрын 2018 оны 317 дугаар тогтоолын дагуу барилга 
байгууламжийн ашиглалтад оруулах комиссын бүрэлдэхүүн 
өөрчлөгдөж байгаатай холбогдуулан Аймгийн засагт захирамжийн 
төслийг танилцуулж хэрэгжилтийг хангуулах. 

 Барилгын ажил эхлүүлэх, үргэлжлүүлэх хүсэлтэй иргэн, хуулийн 
этгээдийн шинээр батлагдсан хууль, тогтоомжийн талаар мэргэжил 
арга зүйн зөвлөгөөг өгөх.  

 Барилга угсралт, зураг төслийн тусгай зөвшөөрөл шинээр авах, 
сунгах хүсэлтэй аж ахуйн нэгж байгууллагуудад шинээр батлагдсан 
барилгын төвөгшил, суурь нөхцөл, шаардлагын талаар тайлбарлаж, 
зөвлөгөөг өгөх.  

 Барилга байгууламжийн угсралт, засварын ажлын болон 
ашиглалтын мэргэшсэн инженерийн багц цаг тооцох сургалтад 
хамрагдах. 

С.Ундрах 
2019.01.14-
2019.01.18 

3 Барилгын 
материал 
үйлдвэрлэлийн 
асуудал 
хариуцсан 
мэргэжилтэн  

 2008-2009 оны Барилгын баримт бичгийг Цахим архив үүсгэж, 

архивлах баримт үдэх 

 2019.01.14-
2019.01.18 

 Газрын удирдлагын хэлтэс  



1 Инженер, 
хайгуул 
Мониторинги  

 Газар эзэмших гэрээ, гэрчилгээ бичих 

 Газрын нэгдмэл сангийн ГТ-6, ГТ-7, БОХ-1,2 маягтын 
дагуутайланг сумдын даамлуудаас хүлээн авах 

  

2 Геодези зураг 
зүйн  

    

3 Газрын зохион 
байгуулалт, 
газрын өмчлөл 

 Газар эзэмших гэрээ, гэрчилгээ бичих 

 Газар зохион байгуулалтын төлөвлөгөө батлуулах 

  

4 Кадастрийн 
чиглэлээр 

    

5 Газрын татвар, 
төлбөр, үнэлгээ 

    

 

Нэгтгэсэн: 

ХАХМэргэжилтэн                                                Б.Золбаясах 

 

 

 


