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

7 хоногийн тайлан 

 /1-р сарын 21-25-ны хооронд/ 

2018.01.25                                                                                                                                                                                              Дархан хот                                                                                                                                                                                                    

№ Ажлын 
чиглэл 

Гүйцэтгэлийн үр дүн 

Барилга хот байгуулалтын хэлтэс 

 
 

1 

Инженерийн 
дэд бүтэц 

 Дархан сумын 5,6,7-р багийн гэр хорооллыг инженерийн шугам сүлжээнд холбох ажлын хүрээнд зураг 
төслийн гүйцэтгэгч байгууллагууд мөн ДСЦТС инженерийн албаныхантай хамт газар дээр нь тодруулга 
хийсэн.  

 3-р багийн нутаг дэвсгэрт байрлалтай Түвшин холбоо өрхийн эмнэлэгийн өргөтгөлийн барилгын 
байршлын схемийг хийж зураг төслийн байгууллагат өгсөн.  

 Дархан сумын 3,6-р цэцэрлэгийн өргөтгөлийн барилгын гадна дулаан цэвэр бохир усны шугамын зургийг 
хянасан.  

 Толбот хайрхан ХХК-ны барилгын дотор болон гадна шугам сүлжээний угсралтын тусгай зөвшөөрөл 
сунгах хүсэлтийн дагуу бүрдүүлсэн бичиг баримттай танилцаж зөвөлгөө өгч ажилласан. 

 Хонгор сумын төвд баригдах 150 хүүхдийн цэцэрлэгийн барилгын хэрэгцээт дулааны хэмжээг тооцоолж 
тодруулах хуудсыг харгаж хүргүүлсэн. 

 
 

2 

Барилгын 
асуудал 

 
1. "Элчит ган" ХХК, "Эзэруа" ХХК-ний барилга угсралтын тусгай зөвшөөрөл шинээр авах хүсэлтийн дагуу 

барилгын техникийн бичиг баримтыг хянаж холбогдох заавар зөвлөгөөг Монголын барилгын үндэсний 

ассоциацид тодорхойлолтыг гаргаж хүргүүлсэн. 

2. Нүүлгэн шилжүүлэлт, түр байр, хоргодох байрны мэргэжлийн гамшгаас хамгаалах албаны хүч 

хэрэгслийн судалгааг Аймгийн Онцгой байдлын газраас ирүүлсэн маягтын дагуу судалгааг хүргүүлсэн. 

3. Барилга ашиглалтад оруулах хүсэлт гаргасан “Минж Проперти” ХХК-ний 2 блок 120 айл, “Нэхий агр” 

ХХК-ний 70 айл, “Дашваанжил” ХХК-ний оффисын барилгуудад шинээр батлагдсан Засгийн газрын 317 

тогтоолыг танилцуулж ашиглалтад оруулахад мэргэжил арга зүйн зөвлөгөөг өгч ажилласан.  

 

 
3 

Барилгын 
материал 
үйлдвэрлэл 

 2005-2017 оны Барилга байгууламжийн хувийн хэрэг болон ашиглалтанд хүлээлгэн өгсөн 67 баримт 

бичгийг Цахим архив үүсгэж, архивлаж 8500 хуудас баримт үдэв. 

 
 

4 

Барилгын 
лабораторын 
шинжээч  

 Монголын архитекторуудын эвлэлийн XV их хуралд оролцов 

 Ерөнхий архитекторт 

Хонгор сум Ахмадын чөлөөлт цаг өнгөрүүлэх төв, “Газар буудай” ХХК үйлчилгээ болон оффис  , 

http://www.mnca.mn/


архитектур төлөвлөлтийн даалгавар танилцуулсан 

 “Централ Газ” ХХК автомашин хийгээр цэнэнглэх станцын эскиз зураг танилцуулсан  

 Байгууллагын өмч хамгаалах байнгын зөвлөлийн 2018 оны тайлан бэлтгэж 2019 оны төлөвлөгөөг 

батлуулсан 

Газрын удирдлагын хэлтэс 

 
 

1 

Инженер, 
хайгуул 
Мониторинги  

 Улсын бүртгэлийн хэлтэс руу Э дугаар авахаар 5 иргэн, хуулийн этгээдийн материалыг илгээсэн. 

 Улсын бүртгэлийн хэлтсээс Э дугаар нь ирсэн 25 иргэн, хуулийн этгээдийн  газар эзэмших гэрээ, 
гэрчилгээг хэвлэж, 11 иргэн, хуулийн этгээдтэй гэрээ байгуулж гэрчилгээг олгосон. 

 
2 

Геодези зураг 
зүйн  

 Өмчлөлийн газраа өвлүүлсэн, худалдсан 6 иргэний эрх шилжих бүртгэлийг хийж эзэмшил газартай 32 
иргэн, аж ахуйн нэгжид  кадастарын зураг гаргаж үйлчилсэн. 

 Хувийн байшингаа “Ёлт сүрвэй” ХХК-аар хэмжүүлсэн 4 иргэний хэмжилтийн материалыг хүлээн авч 
шалган мэдээллийн санд оруулж баталгаажуулсан.  

 Дархан сум 12-р баг 14 дүгээр хороололд баригдсан “Хүслийн хотхоны” 3-р байрны 2-р орцны гүйцэтгэл  
гадна инженерийн шугам сүлжээний гүйцэтгэлийн зураглалыг “Гео Од” ХХК-аас хүлээн авч мэдээллийн 
санд бүртгэв.   

 
3 

Газрын зохион 
байгуулалт, 
газрын өмчлөл 

 Улсын бүртгэлийн хэлтэс руу Э дугаар авахаар 7 иргэн, хуулийн этгээдийн материалыг илгээсэн. 
 Улсын бүртгэлийн хэлтсээс Э дугаар нь ирсэн 8 иргэн, хуулийн этгээдийн  газар эзэмших гэрээ, 

гэрчилгээг хэвлэж олгосон. 

 
4 

Кадастрийн 
чиглэлээр 

 Гэр бүлийн хэрэгцээний өмчлөх 19 иргэн, , эзэмших эрхийн гэрээ хийсэн 3 иргэн, хуулийн этгээд, 
худалдсан, бэлэглэсэн 3 иргэний кадастрын зургийг тус тус гаргаж өгсөн. 

 Монгол улсын Засгийн газраас манай аймгийг Газар тариалан, МАА эржимжсэн бүс нутаг болгосонтой 
холбогдуулан аймгийн Засаг дарга С.Насанбат болон аймгийн орлогч Т.Ганболд бусад хэлтэсийн дарга 
нартай хамтран Хонгор сумын 2-р баг Хар бэлчирийн хөндий, Дархан түлээт уулын ард эрчимжсэн МАА 
байгуулж болох газруудыг бодит байдал дээр нь үзэж танилцав. 

 Агромаштех ХХК-д ойр орчмийн аж ахуй нэгжүүдийн нэртэй тойм зургийг гаргаж өгөв. 

 
5 

Газрын татвар, 
төлбөр, үнэлгээ 

 Дархан-Уул аймгийн ИТХ-ын 2018.12.05-ний өдрийн 12/04 дүгээр тогтоолоор 2019 онд газрын төлбөрийн 
орлогоос 745.2 сая төгрөгийг төвлөрүүлэх төлөвлөгөөтэй ажиллаж байна. 2019.01.24-ний өдрийн 
байдлаар 21.9 сая төгрөг төвлөрүүлсэн байна. 

 Улсын бүртгэлийн ерөнхий хууль, Эд хөрөнгийн эрхийн улсын бүртгэлийн тухай хууль шинэчлэн 
батлагдсанаар Газар зохион байгуулалт, геодези, зураг зүйн газрын даргын 2018 оны А/108, Улсын 
бүртгэлийн ерөнхий газрын даргын А/151 дугаартай хамтарсан тушаалаар байгуулагдсан Улсын 
бүртгэлийн цахим мэдээллийн сан болон газрын кадастрын мэдээллийн сангийн хооронд 
мэдээлэл солилцох боломжийг бүрдүүлж, дундын мэдээллийн сан үүсгэх ажлыг Дархан-Уул 
аймгийн Газрын харилцаа, барилга, хот байгуулалтын газар, Улсын бүртгэлийн хэлтэс хууль хэрэгжиж 
эхэлсэн өдрөөс хойш буюу 2018.11.01-ний өдрөөс эхлэн хамтран зохион байгуулж ажиллаж байна. 

 Дундын мэдээллийн-Цахим санд Газар эзэмших, ашиглах эрхийг Эд хөрөнгийн эрхийн улсын 
бүртгэлд бүртгэх, үйл ажиллагааны онцлог, давуу тал нь Төрийн байгууллагуудын хоорондын 



уялдаа холбоог сайжруулж, мэдээллийн нэгдсэн цахим сантай болж, иргэд, олон нийтийг дээрх 2 
байгууллагад очиж үйлчлүүлэх шат дамжлагыг бууруулж, цаасан суурьтай бичиг баримтыг бүрдүүлэх 
явдлыг таслан зогсоож зөвхөн 1 байгууллагад хандаж “Цогц”  үйлчилгээг түргэн шуурхай авахад гол 
зорилго оршиж байна. Өнөөдрийн байдлаар 185 иргэн, аж ахуйн нэгж байгууллагын мэдээллийг дундын 
мэдээллийн сангаар дамжуулж, улсын эрхийн бүртгэлд бүртгэж “Э” дугаар олгож, газар эзэмших гэрээ 
байгуулсан байна.  

 Улсын бүртгэлийн ерөнхий хууль, Эд хөрөнгийн эрхийн улсын бүртгэлийн тухай хууль шинэчлэн 
батлагдаж, хэрэгжиж эхэлсэнтэй холбоотой олон нийтэд сурталчлан таниулах, мэдээлэл өгөх зорилгоор 
Улсын бүртгэлийн хэлтэстэй хамтран орон нутгийн мэдээллийн хэрэгслээр 2019.01.24-ний өдөр 
Хэвлэлийн бага хурал хийсэн. 

 Дархан-Уул аймаг дахь Захиргааны хэргийн анхан шатны шүүхэд “Заяхас тур” ХХК-ний нэхэмжлэлтэй 
захиргааны хэрэгт /2019.01.22-ний өдөр/  аймгийн Засаг даргын итгэмжлэгдсэн төлөөлөгчөөр оролцож 
Эвлэрлийн гэрээгээр шийдвэрлэсэн.  

6 Мэдээлэл 
технологи 

Мэдээлэл: 
70376471 утсаар 4 иргэний асуусан асуултанд хариулсан.   

Скайтелийн 92........ дугаар авах хүмүүсийг бүртгэж, сим картных нь мөнгийг хурааж скайтелийн менежерт 
өгөв.  

ГХБХБГ-ын Facebook хуудсан дээр хэвлэлийн хурлын мэдээллийг тавив. Үүнд:  

 Газар эзэмших, ашиглах эрхийн цахимаар бүртгэл 

 2019-01-01-ээс аймгийн хэмжээнд газрын төлбөрт гарсан өөрчлөлт 

Мэдээлэл технологийн чиглэлээр: 
Дүүрэг хороодын газар ашиглалтын сэдэвчилсэн зураг 250 хуудсыг сканердаж компьютерт оруулав.  

Цахим гарын үсэг авах хүмүүсийн материалыг бүрдүүлж цахимаар илгээв.  

Дархан-Уул аймгийн газрын нэгдмэл сангийн тайлангийн танилцуулга хийж, ГТ1-9, БОХ1,2-г хэвлэв. 

 
 
 

Нэгтгэсэн: 

ХАХМэргэжилтэн                                                Б.Золбаясах 

 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

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

 /1-р сарын 28-31-ны хооронд/ 
2018.01.24                                                                                                                                                                                   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 2019-01-28 
2019-01-31 

2 Барилгын 
лаборатори 

 2019-01-28 
2019-01-31 

 Газрын удирдлагын хэлтэс  

3 Инженер, хайгуул 
Мониторинги  

 2019-01-28 
2019-01-31 

 
4 

Газрын зохион 
байгуулалт, 
газрын өмчлөл 

. 2019-01-28 
2019-01-31 

5 Газрын татвар, 
төлбөр, үнэлгээ 

 2019-01-28 
2019-01-31 

 

Нэгтгэсэн: 

ХАХМэргэжилтэн                                                Б.Золбаясах 

 



 

 


