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

7 хоногийн тайлан 

 /1-р сарын 28-31-ны хооронд/ 

2018.01.31                                                                                                                                                                                                 Дархан хот                                                                                                                                                                                                    

№ Ажлын 
чиглэл 

Гүйцэтгэлийн үр дүн 

Барилга хот байгуулалтын хэлтэс 

 
 

1 

 
 
 
 
Инженерийн 
дэд бүтэц 

 Нэгдсэн эмнэлэгийн нян судлалын лаборатор болон ариутгалын өрөөнүүдийн засварын ажлын техникийн 
комиссын нарийн бичгээр ажиллаж улсын комисс ажиллахад бэлдэх үүрэг даалгавар өгсөн.  

 Дархан-Уул аймгийн Хонгор сумын, Салхит багийн нутаг дэвсгэр байрлах Саран элит эмнэлэгийн 
сувилалын байрны ашиглалтанд оруулах комисст гишүүнээр орж ажиллан сантехникийн тал дээр үүрэг 
даалгавар өгсөн.   

 6,7 багийн гэр хорооллыг инженерийн шугам сүлжээнд холбох ажлын  
  

 
 

2 

 
 
Барилгын 
асуудал 

 Дархан-Уул аймгийн Дархан сумын 14-р багт байршилтай “Минж Проперти” ХХК-ний 1 орцтой 50, 2 

орцтой 70 айл нийт 120 айлын орон сууц, “Нэхийг агр” ХХК-ний 80 айлын орон сууцны барилгад 

ашиглалтад оруулах комиссыг зохион байгуулж ажилласан.  

 

 
3 

Барилгын 
материал 
үйлдвэрлэл 

 2005-2017 оны Барилга байгууламжийн хувийн хэрэг болон ашиглалтанд хүлээлгэн өгсөн 77 баримт 

бичгийг Цахим архив үүсгэж, архивлаж 10131 хуудас баримт үдэв. Гүйцэтгэл 50% 

4 

Барилгын 
лабораторын 
шинжээч 

 Түвшин холбоо өрхийн эмнэлэгийн барилгын архитектур төлөвлөлтийн даалгавар  

 Хонгор сумын ахмадын чөлөөт цаг өнгөрүүлэх төвийн архитектур төлөвлөлтийн даалгавар 

 “Газар буудай” ХХК-н Үйлчилгээ оффисын зориулалттай баригын архитектур төлөвлөлтийн даалгавар 

  

Газрын удирдлагын хэлтэс 

 
 
 
 

1 

 
 
 
 
Инженер, 
хайгуул 
Мониторинги  

 Улсын бүртгэлийн хэлтэс руу Э дугаар авахаар 3 иргэний материалыг цахимжуулж илгээсэн. 
 Улсын бүртгэлийн хэлтэсээс Э дугаар нь ирсэн 3 иргэний газар эзэмших гэрээ,   гэрчилгээг бичсэн. 
 Газрын эрх зүйн харилцааг хянан шийдвэрлэх захирамжийн хуралд хугацаа сунгах, шинэчилсэн бүртгэл 

хамрагдах хүсэлт  ирүүлсэн 4-н иргэний холбогдох материалыг бэлдэж хуралд танилцуулсан. 
 



 
 
 

2 

 
 
 
Геодези зураг 
зүйн  

 Өмчлөлийн газраа өвлүүлсэн, худалдсан 10 иргэний эрх шилжих бүртгэлийг хийж эзэмшил газартай 25 
иргэн, аж ахуйн нэгжид  кадастарын зураг гаргаж үйлчилсэн. 

 
3 

 
Газрын зохион 
байгуулалт, 
газрын өмчлөл 

 Газрын эрх зүйн харилцааг хянан шийдвэрлэх захирамжийн хуралд хугацаа сунгах, Газар эзэмших эрх 
шилжүүлэх, шинэчилсэн бүртгэл хамрагдах хүсэлт  ирүүлсэн нийт 16-н иргэн, хуулийн этгээдийн 
холбогдох материалыг бэлдэж хуралд танилцуулсан. 

 
 

4 

 
 
Кадастрийн 
чиглэлээр 

 Дархан-Уул аймгийн Дархан-Шарын гол сумын чиглэлийн хатуу хучилттай авто замын зурвасын дагуух 
газрын асуудлыг шийдвэрлэх ажлын хэсгийг аймгийн Засаг даргын 2019-01-30-ны 01-А/35 дугаар 
захирамжаар байгуулагдсан. Аймгийн Засаг даргын орлогч Т.Ганболдоор ахлуулсан ажлын хэсэг 
хуралдаж, газрын талаарх эрх нь хөндөгдөж байгаа байдал иргэн, хуулийн этгээдийн зураглал гаргаж 
танилцав. 

 
 
 

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. 2019.01.31-ний өдрийн 
байдлаар 57.0 сая төгрөг төвлөрүүлсэн байна. 

 2018 оны газрын төлбөрийн тайлан ГТМ-04, татварын тайлан ГТ-3 маягтаар гаргаж 2019.01.30-ний өдөр 
№80 тоот албан бичгээр, oyunbadam_0303@yahoo.comцахим хаягаар аймгийн Татварын хэлтэст 
хүргүүлсэн. Мөн Дархан, Орхон, Шарын гол, Хонгор сумын газрын төлбөрийн хэмжээг шинэчлэн тогтоосон 
сумын ИТХ-ын тогтоолуудыг 2019.01.28-ний өдрийн 59 тоот албан бичгээр Татварын хэлтэст хүргүүлсэн. 
 

 
 
 
 
 
 

6 

 
 
 
 
 
Мэдээлэл 
технологи 

 Дархан-Уул аймгийн Газрын харилцаа, барилга хот байгуулалтын газрын Facebook хуудсанд иргэнээс 
асуусан 1 асуултанд хариулсан.  

 Able програмын ашиглах хугацаа дуусаж байгаа тул аймгийн захиргааны холбогдох хүнтэй холбогдож 
мэдээлэл өгөв. 

ГХБХБГ-ын цахим хуудсан дээр хэвлэлийн хурлын мэдээллийг тавив. Үүнд:  
- Газар эзэмших, ашиглах эрхийн цахимаар бүртгэл 
- 2019-01-01-ээс аймгийн хэмжээнд газрын төлбөрт гарсан өөрчлөл 

Нэгтгэсэн: 

ХАХМэргэжилтэн                                                Б.Золбаясах 

 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

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

 /2-р сарын 11-15-ны хооронд/ 
2018.01.31                                                                                                                                                                                   Дархан хот                                                                                                                                                                                                 

№ Ажлын чиглэл Гүйцэтгэх үйл  
ажиллагаа 

Гүйцэтгэх 
хугацаа 

 Барилга хот байгуулалтын хэлтэс   

1 

Барилгын 
асуудал 

 Дархан-Уул аймаг, Дархан сум 11-12-р баг, 15-р багуудад баригдсан Багийн 
хөгжлийн төвийн барилга 

 Дархан-Уул аймаг, Дархан сум 7-р багт баригдсан худалдаа, хүнсний үйлдвэрийн 
зориулалтай барилга 

 Дархан-Уул аймаг, Дархан сум 14-р багт баригдсан “Дашваанжил” ХХК-ний оффисын  
барилгуудад ашиглалтад оруулах хүсэлт гаргасантай холбогдуулан шинээр батлагдсан 
Засгийн газрын 317-р тогтоол, ашиглалтад оруулах дүрмийн дагуу мэргэжил арга зүйн 
зөвлөгөөг өгч ашиглалтад оруулах комиссыг зохион байгуулж ажиллана.  

 Барилгын хөгжлийн төвөөс ирүүлсэн барилгын салбарын суурь судалгааны ажлын 
хүрээнд хийгдэж байгаа инженерийн техникийн ажилтнууд болон мэргэжилтэй 
ажилчдын эрэлт, нийлүүлэлтийг тодорхойлох судалгааг ирүүлсэн маягтын дагуу 
албан бичгээр хүргүүлнэ.  

 

2 
Барилгын 
материал 
үйлдвэрлэл 

 2005-2017 оны Барилгын баримт бичгийг Цахим архив үүсгэж, архивлах баримт үдэх 2019-02-11 
2019-02-15 

3 

Инженерийн 
дэд бүтэц 

 ЭМШУИС-ийн уулзвар хэсгийн авто замын өргөтгөл, 13-р багт хийгдэх бохир усны 
шугамын ажлууд нь МОН3244/3245 төслийн хэмнэлтийн зардлаар хийгдэх 1,9 км 
бохир усны шугамтай давхцах хэсэгт судалгаа хийж тайлгана.  

 8-р багт хийгдэх бохир усны шугамын трасст өөрчлөлт оруулахтай холбоотойгоор 
зургийн компанитай уулзаж шийдвэрлэнэ.  

 5,6,7-р багийн гэр хорооллын шугам сүлжээний зургийн ажлын явцтай танилцаж 
тайлгана.  

2019-02-11 
2019-02-15 



4 

Барилгын 
лаборатори 

 Барилга байгууламжийн зураг төсөл зөвшилцөх, батлах, нэгж талбарын зориулалт, 
талбайн хэмжээ, байршилын зурагт өөрчлөлт оруулах эсэхэд дүгнэлт гаргах хуралд 
бэлгэж хуралдуулах 

 Аймгийн ерөнхий төлөвлөгөөнд тусгах саналыг гүйцэтгэгч компанид албан тоотоор 
хүргүүлэх 

 Байршилын зураг гаргах 
 

2019-02-11 
2019-02-15 

 Газрын удирдлагын хэлтэс  

5 
Инженер, хайгуул 
Мониторинги  

 2019-01-28 
2019-01-31 

 
6 

Газрын зохион 
байгуулалт, 
газрын өмчлөл 

. 2019-01-28 
2019-01-31 

6 
Газрын татвар, 
төлбөр, үнэлгээ 

 2019-01-28 
2019-01-31 

 

Нэгтгэсэн: 

ХАХМэргэжилтэн                                                Б.Золбаясах 

 

 

 


