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

7 хоногийн тайлан 

 /1-р сарын 14-18-ны хооронд/ 

2018.01.18                                                                                                                                                                                              Дархан хот                                                                                                                                                                                                    

№ Ажлын чиглэл Гүйцэтгэлийн үр дүн 

Барилга хот байгуулалтын хэлтэс 

 
 

1 

Инженерийн дэд 
бүтэц 

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

 
 

2 

Барилгын 
асуудал 

 Дархан-Уул аймгийн Онцгой байдлын газарт нүүлгэн шилжүүлэлт, түр байр, хоргодох байрны 

мэргэжлийн ангийн хүч хэрэгсэлийн судалгааг ирүүлсэн маягтын дагуу хүргүүлсэн. 

 Дархан хотын бохир усны менежментийг сайжруулах төсөл 3244/3245 хүрээнд зохион байгуулагдсан 

барилга байгууламжийн захиалагчийн хяналтын талаарх сургалтад хамрагдсан. 

 
3 

Барилгын 
материал 
үйлдвэрлэл 

 2013-2017 онуудын Барилгын материалын тусгай зөвшөөрөл хүссэн 14 ААНБ-ын баримт бичгийг 

Цахим архив үүсгэж, архивлаж 1088 хуудас баримт үдэв.  

 2005-2017 оны Барилга байгууламжийн хувийн хэрэг болон ашиглалтанд хүлээлгэн өгсөн бүх 

баримтыг  65 баримт бичгийг Цахим архив үүсгэж, архивлаж 7902 хуудас баримт үдэв. 

 
 

4 

Барилгын 
лабораторын 
шинжээч  

 9,  10-р багийн төвийн барилгын зургийг ХОХБТХэлтсээр хянуулсан. 

Газрын удирдлагын хэлтэс 

 
 

1 

Инженер, хайгуул 
Мониторинги  

 Дархан хотын бохир усны менежментийг сайжруулах төслөөс 2018 оны 01 дүгээр сарын 17-ны өдөр 
нүүлгэн шилжүүлэлтийн төлөвлөгөөний биелэлт болон байгаль орчны сургалтыг аймгийн ГХБХБГ, 
БОАЖГ, Хараа голын сав газрын захиргааны холбогдох мэргэжилтнүүд, Төсөл хэрэгжүүлэгч нэгжийн 
төлөөлөл, Дархан ус суваг ХК, мөн сумын иргэдийн төлөөллийг оролцуулан  1 өдрийн сургалтыг 
зохион явуулсан. 

 Аймгийн Засаг даргын захирамжаар газар эзэмших эрхийн гэрчилгээний хугацаа сунгасан 2, бусдад 
шилжүүлсэн 3 иргэн, Улсын бүртгэлийн Э дугаар авахаар хүсэлт гарсан 7 хуулийн этгээдийн газар 
эзэмших гэрээ байгуулж гэрчилгээ олгосон.  

 Газрын нэгдмэл сангийн ГТ-6, ГТ-7 тайлангийн холбогдох мэдээллүүдийг аймгийн Хүнс хөдөө аж 
ахуйн газар, Байгаль орчин аялал жуучлалын газрын холбогдох мэргэжилтнүүдээс авч нэгтгэх ажлыг 
хийсэн. 



 
2 

Геодези зураг зүйн   Газрын маргаан шийдвэрлэлт, Сууц өмчлөгчдийн холбооны тайлан, Газрын нэгдмэл сангийн ГТ-4 
тайлангуудыг ГЗБГЗЗГ-т хүргүүллээ. 

 Гэр бүлийн хэрэгцээний өмчлөх 12 иргэн, хуулийн этгээд, худалдсан, бэлэглэсэн 4 иргэний 
кадастрын зургийг тус тус гаргаж өгсөн 

 
3 

Газрын зохион 
байгуулалт, газрын 
өмчлөл 

 Газрын нэгдмэл сангийн ГТ-9, Засгийн газрын 2018 оны 130-р тогтоолын хэрэгжилт /өмчлүүлсэн 
газрын байршил, хэмжээ, тоон зураг/-ийг ГЗБГЗЗГ-т хүргүүллээ. 
Дархан сумын 12-р баг, 14-р хороололд шинээр газар эзэмшүүлхээр аймгийн Засаг даргын 2018 оны 

01-А/420 тоот захирамжийн дагуу 10 иргэнд байршлын зургийг зурж өгсөн. 

 
4 

Кадастрийн 
чиглэлээр 

 Гэр бүлийн хэрэгцээний өмчлөх 6 иргэн, , эзэмших эрхийн гэрээ хийсэн 2 иргэн, хуулийн этгээд, 
худалдсан, бэлэглэсэн 4 иргэний кадастрын зургийг тус тус гаргаж өгсөн. 

 Газрын нэгдмэл сангийн ГТ1, 5, Газрын нэгдмэл сангийн ангилалд гарсан өөрчлөлтийн тайлбар, ГТ1 

маягтад харгалзах тоон зураг, газар эзэмшигч, ашиглагч, өмчлөгчийн тоон зургийг ГЗБГЗЗГ-т 

хүргүүллээ 

 
5 

Газрын татвар, 
төлбөр, үнэлгээ 

 Худалдаа хөгжлийн банкны нэхэмжлэлийн дагуу 1-р сарын 17-ны өдөр Нийслэлийн захиргааны 
хэргийн давж заалдах шатны шүүх хуралд оролцсон. 
Газрын нэгдмэл сангийн ГТ4, 8, Газрын үнийн мэдээ, төлбөрийн бичмэл тайланг ГЗБГЗЗГ-т 

хүргүүллээ 

6 Мэдээлэл 
технологи 

 Байгууллагын вэб сайтанд нэвтрэх эрх, байгууллагын цахим шууданд нэвтрэх эрх, цахим видео 
хурлын ZOOM програмд нэвтрэх эрхийг тус тус хүлээн авлаа. Шинэ томилогдсон албан хаагчийн 
ажил хүлээлцсэн.  

 
 
 

Нэгтгэсэн: 

ХАХМэргэжилтэн                                                Б.Золбаясах 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

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

төлөвлөгөө 
 /1-р сарын 21-25-ны хооронд/ 

2018.01.18                                                                                                                                                                                   Дархан хот                                                                                                                                                                                                 

№ Ажлын чиглэл Гүйцэтгэх үйл  
ажиллагаа 

Гүйцэтгэх 
хугацаа 

 Барилга хот байгуулалтын хэлтэс   

1 Барилгын 
материал 
үйлдвэрлэл 

 2005-2017 оны Барилгын баримт бичгийг Цахим архив үүсгэж, архивлах баримт үдэх 2019-01-21 
2019-01-25 

2 Барилгын 
лаборатори 

 Хөтөл хорооллын багийн хөгжлийн төв, халуун ус, тохижилтийн зургийн даалгаврыг 
ХОХБТХэлтэст танилцуулах 

2019-01-21 
2019-01-25 

 Газрын удирдлагын хэлтэс  

3 Инженер, 
хайгуул 
Мониторинги  

 Газар эзэмшигч иргэн хуулийн этгээдүүдтэй газар эзэмших эрхийн гэрээ гэрчилгээ 
бичих 

 ХАСХОМ-ийн мэдүүлгийг хүлээн авч хянах 

2019-01-21 
2019-01-25 

 
4 

Газрын зохион 
байгуулалт, 
газрын өмчлөл 

 2019 оны Газар зохион байгуулалтын төлөвлөгөөний төслийг бэлэн болгох 

Дархан сумын 12-р баг, 14-р хороололд шинээр газар эзэмшүүлхээр аймгийн Засаг даргын 
2018 оны 01-А/420 тоот захирамжийн дагуу 25 иргэнд байршлын зургийг зурж өгөх. 

2019-01-21 
2019-01-25 

5 Газрын татвар, 
төлбөр, үнэлгээ 

 Захиргааны хэргийн давж заалдах шатны шүүх хуралд бэлтгэх /Худалдаа хөгжлийн 
банкны нэхэмлэл/ 

2019-01-21 
2019-01-25 

 

Нэгтгэсэн: 

ХАХМэргэжилтэн                                                Б.Золбаясах 

 

 

 


