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

7 хоногийн тайлан 

 /2-р сарын 11-15-ны хооронд/ 

2018.02.15                                                                                                                                                                                   Дархан хот                                                                                                                                                                                                    

№ Ажлын чиглэл Гүйцэтгэлийн үр дүн 

Барилга хот байгуулалтын хэлтэс 

1 БХБХэлтсийн 
дарга  

Барилгын салбарын удирдах ажилтны зөвөлгөөний бэлтгэл ажлыг хангах 

 
 

2 

Барилгын 
асуудал 
хариуцсан 
мэргэжилтэн  

1. Дархан сум 14-р багт байршилтай “Сигма Эс” ХХК-ний 20 айл, “Дашваанжил” ХХК-ний оффисын 

барилгуудыг ашиглалтад оруулах хүсэлтийн дагуу барилгын техникийн бичиг баримтыг хянаж 

үзэн ашиглалтад оруулах комиссыг зохион байгуулж ажилласан. 

2. Шарын гол сумын “Соргог баян далай” ХХК-ний 48 айлын орон сууц, 14-р багт байршилтай 

“Нэхий агр” ХХК-ний 80 айлын орон сууцны барилгуудад Засгийн газрын 317 дугаар тогтоолоор 

батлагдсан барилга ашиглалтад оруулах комиссын дүгнэлтийг гаргаж ажилласан.  

3. Дархан сумын 13-р багт байршилтай “М СИ ЭС КОКА КОЛА” ХХК-ний агуулахын зориулалттай 
барилгыг ашиглалтад оруулах хүсэлт гаргасны дагуу холбогдох бичиг баримтыг хянаж үзэн 
газрын зөрчилтэй байсан тул зөрчлөө арилгасны дараа ашиглалтад оруулах хүсэлтээ гаргах 
тухай албан бичиг хүргүүлж ажилласан. 
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Инженерийн дэд 
бүтцийн асуудал 
хариуцсан 
мэргэжилтэн  

 5-р багийн гэр хорооллыг инженерийн шугам сүлжээнд холбох ажлын УДДТөвийн барилгын 
газрын захирамжийн төслийг боловсруулж батлуулсан.  

 ГЗБГЗЗГ –аас ирүүлсэн албан бичгийн дагуу Хот тосгоны жижүүрийн хөтлөлтийн тайланг Хот 
байгуулалтын мэдээллийн сангийн таних тэмдэг MNS 6736:2018 стандартын дагуу боловсруулж 
2 сарын 15 өдөр хүргүүлэхээр хийгдэж байна.  
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Барилгын 
материал 
үйлдвэрлэлийн 
асуудал 
хариуцсан 
мэргэжилтэн  

2005-2017 оны Барилга байгууламжийн хувийн хэрэг болон ашиглалтанд хүлээлгэн өгсөн 45 

баримт бичгийг Цахим архив үүсгэж, архивлаж 13998 хуудас баримт үдэв. Гүйцэтгэл 60%  
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Барилгын 
лабораторын 
шинжээч  

- Байгууллагын харицлагатай жижүүр  

- Архитектур төлөвлөлтын даалгавар 2 ширхэг 

- Барилгын салбарын удирдах ажилтны зөвлөгөөний бэлтгэл ажил 

- Төсвийн хөрөнгө оруулалтанд санал тусгах 



Газрын удирдлагын хэлтэс 

 
 
 

1 

Инженер, хайгуул 
Мониторинги  

Улсын бүртгэлийн хэлтэс руу Э дугаар авахаар 6 иргэний материалыг цахимжуулан илгээж, Э 
дугаар нь ирсэн 5 иргэний газар эзэмших гэрээг байгуулж гэрчилгээг нь бичсэн. 

ГЗБГЗЗГ-аас байнгын ажилагаатай суурин станц /CORS/-ын интернэтийн хэвийн ажиллагаа 
доголдсон талаар мэдээлсны дагуу байнгын ажиллагаатай суурин станц байрлаж буй уулын станцад 
Газрын удирдлагын хэлтсийн дарга болон мэдээлэл технологийн асуудал хариуцсан мэргэжилтний 
хамт очиж ажиллан интернэтийн хэвийн ажиллагаанд оруулсан. 

Бэлчээрийн газрын өөрчлөлтийг фотомониторингийн аргаар үнэлсэн ажлын 2015-2018 оны 

хээрийн үр дүнг бүрдүүлсэн мэдээллийг лэнд менежер программд бүрэн оруулж дуусгах талаар 

тодорхой чиглэлүүдийг сумдын газрын даамлуудад өгч ажилласан. 
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Газрын зохион 
байгуулалт, газрын 
өмчлөл 

Улсын бүртгэлийн хэлтэсээс Э дугаар нь ирсэн 3 иргэний газар эзэмших гэрээ,   гэрчилгээг бичиж 
цахимжуулсан. Мөн Улсын бүртгэлийн хэлтэс руу Э дугаар авахаар 7 иргэний материалыг 
цахимжуулан илгээсэн. 

Аймгийн Иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын Тэргүүлэгчдийн хуралд 2019 онд иргэнд өмчлүүлэх 

газрын хэмжээ, байршил, зориулалтыг тогтоох тогтоолын төслийг бэлдэж хянуулан хурлын 

хэлэлцэх асуудалд хүргүүлсэн. 
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Кадастрийн 
чиглэлээр 

Гэр бүлийн хэрэгцээний өмчлөх 12 иргэн, худалдсан, бэлэглэсэн 48, хуваасан 2, шүүхийн 
шийдвэрээр шилжсэн 1, эзэмших гэрээ байгуулсан 8 иргэн, хуулийн этгээдийн кадастрын зургийг тус 
тус гаргаж өгсөн. 

Дархан-Уул аймгийн Хонгор сумын нутагт атаршуулж эргэлтэнд ороогүй тариалангийн талбайн 

хэмжилтийг аймгийн Хүнс, хөдөө аж ахуйн газрын агрономч О.Нэмэхбат, болон Хонгор сумын 

ХАА-н мэргэжилтэн Б.Гантөгс, Хонгор сумын Засаг дарга Т.Атархишиг нартай хамтран хийж 

зураглал гаргаж ажиллаа. 
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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. 2019.02.14-ний 
өдрийн байдлаар 74.3 сая төгрөг төвлөрүүлсэн байна. 

2018 оны газрын төлбөрийн тайланг ТТ-20 маягтаар гаргаж, цахим хэлбэрээр Татварын хэлтэст 
2019.02.02-ний өдөр хүргүүлсэн. 

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 цахим биржид бүртгэлгүй байгаа 2017 оны 
барьцаа /35/-г нөхөн орууллаа. 



Гэрээ, гэрчилгээ шинэчлэх тухай албан бичгийг төрийн өмчит хувьцаат компани, шашин сүм 

хийд, шатахуун түгээх станц, төрийн байгууллага болон томоохон газар эзэмшигч, ашиглагч 

нарт хүргүүлсэн. Нийт 76 албан бичиг хүргүүлсэн байна. 
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Мэдээлэл 
технологийн 
чиглэлээр 

Мэдээлэл: 
2019-02-25-27-нд Дархан-Уул аймагт явагдах Лэнд менежер програм хангамжийн веб системийг 

улсын хэмжээнд нэвтрүүлэх сургалт зохион байгуулагдах болсон тул уг сургалтанд шаардагдах 
интернэтийн шаардлагыг ГЗБГЗЗГ-ын Мэдээллийн технологийн ахлах мэргэжилтэн Ууганбаяраас 
асууж тодруулав.  

Дархан-Уул аймгийн засаг даргатай байгуулах үр дүнгийн гэрээний нүүр хуудасны загвар хийв. 

Мэдээлэл технологийн чиглэлээр: 
Байгууллагын компьютер, програм хангамжийн судалгааг авч, компьютерт оруулав.  

Техник ашиглалтын пасспорт дутуу төхөөрөмжүүдийг пасспортжуулж, дутуу бичиглэлүүдийг хийв.  

Уулан дээрх антенны интернэтийг шалгав. 

Ардын өргөн чөлөө 1-8, Залуусын 1-4, Эх орончдын, Атарчдын, Буурлын гудамжнуудын видео 
хийв.  
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Дархан сумын 
газрын даамал 

- Аймгийн Засаг даргын А/51, А/52 тоот захирамжаар  10 иргэнтэй, Дархан сумын Засаг даргын 

А/351 тоот захирамжаар  4  иргэнтэй газар өмчлөлийн бүртгэл хийж улсын бүртгэлд бүртгэсэн. 

- Газрын төлбөрийн тооцоо нийлэх, газрын төлбөр төлөхөөр үйлчлүүлсэн 8 иргэний 10 нэгж 
талбарт газрын төлбөрийн тооцоог нийлж, газрын төлбөрийн төлүүлж, газрын мэдээллийн санд 
бүртгэлийг хийлээ.  

- Дархан Уул аймаг дахь шийдвэр гүйцэтгэх албанаас  ирсэн 3 албан тоот, Пропрурорын газрын 

1  албан бичгийн хариуг хүргүүллээ. 

- Дархан суманд газар өмчилж аваагүй лавлагааг 9 иргэнд гаргаж хүргүүллээ. 

- 2 иргэнд нэгж талбарын  кадастрын зураг гаргаж үйлчиллээ. 



 

 

- Тайлант 7 хоногт нийт 4 иргэний өргөдөл хүлээн авч байгууллагын бичиг хэргийн ажилтанд 
шилжүүлэн  ажиллаа.  
- 6 иргэнд газрын харилцааны чиглэлээр мэдээлэл зөвлөлгөө өгөв. Тайлант хугацаанд нийт 46 

иргэнд төрийн үйлчилгээг үзүүлж ажилласан байна.  

 
 
 

Нэгтгэсэн: 

ХАХМэргэжилтэн                                                Б.Золбаясах 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 


