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

7 хоногийн тайлан 

 /1-р сарын 28-наас  2-р сарын 04 хооронд/ 

2018.02.04                                                                                                                                                                                   Дархан хот                                                                                                                                                                                                    

№ Ажлын чиглэл Гүйцэтгэлийн үр дүн 

Барилга хот байгуулалтын хэлтэс 

 
 

1 

Барилгын 
асуудал 
хариуцсан 
мэргэжилтэн  

 Шарын гол сумын “Соргог баян далай” ХХК-ний 48 айлын орон сууц, Хонгор сумын “Саран элит” 

ХХК-ний 50 ортой амрал, сувилалын барилгыг ашиглалтад оруулах хүсэлтийн дагуу барилгын 

техникийн бичиг баримтыг хянаж үзэн ашиглалтад оруулах комиссыг зохион байгуулж 

ажилласан.  

 

   
    
  2 

Инженерийн дэд 
бүтцийн 
асуудал 
хариуцсан 
мэргэжилтэн  

 2019 онд баригдах 3,6-р цэцэрлэгийн өргөтгөл, Оюуны ирээдүй, Од цогцолбор сургуулийн В 
байрны заалны гадна шугам сүлжээний зургуудыг хянаж баталгаажуулсан.  

 МОН3244/3245 төслийн дэд ажлын хэсгийн хуралд оролцсон.  
 Их арвин булаг ХХК барилга угсралтын тусгай зөвшөөрөл хүссэн хүсэлтийн дагууд бүрдүүлсэн 

бичиг баримтын хянаж үзэн зааварчилгаа өгч ажилласан.  
Монгол улсын усны нөөцийн нэгдсэн менежментийн арга хэмжээний төлөвлөгөөний 2018 оны 
хэрэгжилт тайланг бичиг барилга хөгжлийн төвд хүргүүлсэн.   

 
3 

Барилгын 
материал 
үйлдвэрлэлийн 
асуудал 
хариуцсан 
мэргэжилтэн  

 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  

 Монсуль ХХК-н ШТС-н загвар үураг баталуулах 

 Дархан хотын хөгжлийн ерөнхий төлөвлөгөөний ажлын явцыг ерөнхий архитекторт 

танилцуулсан 

Барилга байгууламж ашиглалтанд оруулсан материалын А3 зургыг цахим хэлбэрт оруусан 

Газрын удирдлагын хэлтэс 

 
 

1 

Инженер, 
хайгуул 
Мониторинги  

 Жайка Олон улсын байгууллагын "Монгол Улсын газар хөдлөлтийн гамшгаас хамгаалах 

чадавхыг бэхжүүлэх төсөл"-ийн баг Дархан-Уул аймагт 2018 оны 01 дүгээр сарын 28-ны өдөр 

аймгийн "Газар хөдлөлтийн гамшгаас хамгаалах төлөвлөгөө"-г шинэчлэн боловсруулах 

дараагийн шатны сургалтыг аймгийн Онцгой байдлын газрын гал унтраах 54-р ангид зохион 



байгуулж, аймгийн гамшгаас хамгаалах албадын холбогдох албан тушаалтнууд болон 

мэргэжилтнүүдийг хамруулан сургалтыг зохион байгуулсан. 

 
 

2 

Газрын зохион 
байгуулалт, 
газрын өмчлөл 

 Улсын бүртгэлийн хэлтэсээс Э дугаар нь ирсэн 4 иргэний газар эзэмших гэрээ,   гэрчилгээг 

бичиж цахимжуулсан. 

 
 
 

3 

Кадастр, 
Геодезийн 
чиглэлээр 

 Шинэчилсэн хаяг дугаар авах иргэн аж ахуйн нэгжийн судалгааг гаргаж өөрийн хөрөнгөөр хаяг 
дугаараа байршуулах тухай албан бичгийн төслийг бэлтгэж  бичиг хэрэгт өгсөн.  
Дархан сум 11-р баг 13 дүгээр хороололд “Бридж контракшн” ХХК-ны барьсан 70 айлын орон 

сууц, 8-р баг 23-р цэцэрлэгийн өргөтгөл, Шарын гол суманд “Соргог баян далай” ХХК-ны 

барьсан 48 айлын орон сууцнуудын гүйцэтгэлийн зургийг “Гео од”, “Ёлт сүрвэй” ХХК-ууд хийж 

гүйцэтгэсэнийг шалгаж хүлээн авч мэдээллийн санд оруулсан.         

 Гэр бүлийн хэрэгцээний өмчлөх 12 иргэн, худалдсан, бэлэглэсэн 3 иргэний кадастрын зургийг 
тус тус гаргаж өгсөн. 
                             

 
4 

Газрын татвар, 
төлбөр, үнэлгээ  Нэхэмжлэгч Г.Золбаяр, Д.Дэжидмаа, Б.Нямаа, А.Жаргалсайхан, Д.Мядагмаа, Н.Энхсаруул, 

Э.Отгонзул, Б.Чимгээ нарын 8 иргэний Дархан Уул аймгийн Засаг даргын 2016.11.29-ний өдрийн 
А/438 дугаартай “Газар өмчлөх эрхийг хүчингүй болгох тухай” захирамжийн нэхэмжлэгдэд 
холбогдох хэсэг, мөн өдрийн Дархан-Уул аймгийн Засаг даргын А/437 дугаартай “Газар эзэмших 
эрхийн гэрчилгээг хүчингүй болгох тухай” захирамжийн нэхэмжлэгчдэд холбогдох хэсгийг тус 
тус илт хууль бус болохыг тогтоолгох хэрэгт Дархан-Уул аймаг дахь Захиргааны хэргийн анхан 
шатны шүүхийн 2018 оны 12 дугаар сарын 24-ний өдрийн 02 дугаартай шийдвэрийг эс 
зөвшөөрч Захиргааны хэрэг шүүхэд хянан шийдвэрлэх тухай хуулийн 20 дугаар зүйлийн 20.1.6, 
114 дүгээр зүйлийн 114.1-д заасан эрхийн дагуу давж заалдах гомдол гаргасан.  
Дархан-Уул аймгийн хэмжээнд 2019.01.01-ний өдрөөс эхлэн Газрын төлбөр,  Газар эзэмших, 

ашиглах эрхийн гэрчилгээний загвар өөрчлөгдөж, шинэчлэн батлагдсантай холбоотой банкны 

барьцаанд бүртгэлтэй газруудыг бүрэн хамруулах үүднээс Монгол банктай хамтран арилжааны 

банкуудтай хамтран 2019.02.01-ний өдөр уулзалт зохион байгуулж ажиллахаар бэлтгэл ажил 

хангагдсан байна. Мөн томоохон аж ахуйн нэгж байгууллага болон Шатахуун түгээх станц, 

төрийн өмчит хувьцаат компаниудад мэдэгдэл хүргүүлэхээр ажиллаж байна. 
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Мэдээлэл 
технологийн 

чиглэлээр 

 Мэдээлэл технологийн чиглэлээр: 
Шарын гол сумын даамлын компьютерт Microsoft Office, Internet browser, принтер таниулагч 

програмууд суулгаж өгөв.  
Газар зохион байгуулалтын хэрэгжилтийг 2 хувь хэвлэж, Мөнхийн үсэг компаниар Газрын 

нэгдмэл сангийн тайлан, Газар зохион байгуулалтын хэрэгжилтийн хавтас хийлгэж үдүүлэв.  
Газрын даргын компьютерийг форматлаж, үйлдлийн  систем болон шаардлагатай хэрэглээний 
програмуудыг суулгав. 

 

Нэгтгэсэн: 

ХАХМэргэжилтэн                                                Б.Золбаясах 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 


