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

7 хоногийн тайлан 

 /2-р сарын 18-21-ны хооронд/ 

2018.02.21                                                                                                                                                                                   Дархан хот                                                                                                                                                                                                    

№ Ажлын чиглэл Гүйцэтгэлийн үр дүн 

Барилга хот байгуулалтын хэлтэс 

 
 

1 

Барилгын 
асуудал 
хариуцсан 
мэргэжилтэн  

 Дархан-Уул аймаг, Дархан сум 14-р багт байршилтай “Сигма Эс” ХХК-ний 20 айлын орон сууцны 

барилга, “Дашваанжил” ХХК-ний оффисын барилгуудад барилга байгууламжийн ашиглалтад 

оруулах дүгнэлтийг гаргаж өгсөн.  

 Дархан-Уул аймаг, Дархан сум 14-р багт байршилтай “Нэхий агр” ХХК-ний 80 айлын орон 

сууцны ашиглалтад оруулсан бичиг баримтыг барилгын техникийн архивт хүлээж авсан.  

 

   
    
  2 

Инженерийн дэд 
бүтцийн 
асуудал 
хариуцсан 
мэргэжилтэн  

 Дархан-Уул аймгийн 1,2,3,5,6,7,8,13,15 дугаар баг, Хонгор, Орхон, Шарын гол сумдуудад 
хийгдэх гэрэлтүүлгийн ажлын байршлын схем зургийг хийж гүйцэтгэсэн.  

 6.7-р багийн гэр хорооллыг шугам сүлжээнд холбох ажлын хүрээнд Ус дулаан дамжуулах 
төвийн барилгын газар олголтын захирамжийн төслийг бэлдсэн.  

 Барилгын салбарын удирдах ажилтны зөвөлгөөнд бэлтгэсэн. 

 ГЗБГЗЗГ ирүүлсэн албан бичгийн дагуу жижүүрийн хөтлөлтийн тайланг 2019.02.15 өдөр 
хүргүүлсэн 

 Барилга хот байгуулалтын Сайдын шуурхай хуралдаанаас гаргасан шийдвэрийн дагуу газрын 
харилцаа, барилга, хот байгуулалтын чиглэлээр Орон нутгийн төсвийн хөрөнгө оруулалтаар 
хийгдэж байгаа ажлын судалгааг гаргаж ГЗБГЗЗГ хүргүүлэхээр бэлдээд байна.  

 
3 

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% 

 Барилга хот байгуулалтын салбарын удирдах ажилтны зөвөлгөөнийн бэлтгэл ажлын төсөв, 

хэвлэлт, захиалга өгөх ажлыг гүйцэтгэв. 

 
 

4 

Барилгын 
лабораторын 
шинжээч  

- Архитектур төлөвлөлтийн даалгавар 4 ширхэг 
- Байршилын зураг 5 ширхэг 
- Удирдах ажилтны зөвөлгөөний эх бэлтгэл / мандат, анонс, хөтөлбөр гэх мэт/ 
- ОБГ-ын сургалтанд суусан 

Газрын удирдлагын хэлтэс 



 
 

1 

Инженер, 
хайгуул 
Мониторинги  

 Улсын бүртгэлийн хэлтэс руу Э дугаар авахаар 3 иргэний материалыг цахимжуулан илгээж, Э 
дугаар нь ирсэн 2 иргэний газар эзэмших гэрээг байгуулж гэрчилгээг нь бичсэн. 

 Аймгийн Онцгой байдлын газраас мэргэжлийн ангийг чадавхижуулах сургалтыг зохион 
байгуулсан. 

 ГЗБГЗЗГ-аас Хот байгуулалтын мэдээллийн сангийн дэд санг үүсгэж байгаатай холбогдуулан 
хог хаягдлын цэг, талбайн мэдээлэл, судалгааг аймгийн хэмжээнд сум тус бүрээр авч нэгтгэн 
хүргүүлэхэд бэлэн болгосон. 

 Байгууллагын ХАСХОМ-ийн тайланг гаргаж аймгийн Хууль эрх зүйн хэлтэст 2019.02.21-ны 

өдрийн 133 тоотоор хүргүүлсэн. 

 
 

2 

Газрын зохион 
байгуулалт, 
газрын өмчлөл 

 Өмчлөлийн газраа өвлүүлсэн, худалдсан 5 иргэний эрх шилжих бүртгэлийг хийж эзэмшил 
газартай 12 иргэн, аж ахуйн нэгжид  кадастарын зураг гаргаж үйлчилсэн. 

 Дархан сум 12-р баг 16 дугаар хороололд баригдсан “ДСЦТС” ХХК-ны үйлчилгээтэй орон 
сууцны барилгын гүйцэтгэлийн зураглалыг “Гео Од” ХХК-аас хүлээн авч мэдээллийн санд 
бүртгэв.   

 Батлагдсан хаягийн зургийн дагуу “Дархан нэхий” ХХК-ны нийтийн орон сууц, “Хан хүслэн” ХХК-

ны үйлчилгээний барилгад хаяг дугаар шинээр олгож захирамжийн төсөлд оруулсан. 

 
 
 

3 

Кадастрийн 
чиглэлээр  Улсын бүртгэлийн хэлтэсээс Э дугаар нь ирсэн 7 иргэний газар эзэмших гэрээ,   гэрчилгээг 

бичиж цахимжуулсан. Мөн Улсын бүртгэлийн хэлтэс руу Э дугаар авахаар 12 иргэний 
материалыг цахимжуулан илгээсэн. 

 Аймгийн онцгой байдлын газраас зохион явуулсан мэргэжлийн ангийн чиг үүргийн талаархи 
мэдээ мэдээлэл өгөх сургалтанд идэвхитэй хамрагдсан. 

 Дархан сумын Засаг даргын зөвлөлийн хуралд Дархан сумын газар зохион байгуулалтын 

төлөвлөгөөг танилцуулахаарбэлтгэл ажлыг хангав. 

 
4 

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. 

2019.02.19-ний өдрийн байдлаар 75.0 сая төгрөг төвлөрүүлсэн байна. 

 
 
 
 

5 

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 ирэх аймгуудын 
Мэдээллийн технологийн асуудал хариуцсан мэргэжилтнүүдтэй утсаар холбогдож сургалтанд ирэхдээ 
авч ирэх компьютер, олон залгуур, сүлжээний утас, гэр интернэтийн талаар хэлж,  сургалтанд 
хамрагдах хүмүүсийн нэрсийг авахаар болов.  

Юнитель компанийн утасны дугаарын сонголтыг хийлгэж, сонголт хийсэн хүмүүсийн гэрээг бичиж, 
дугаарыг юнитель компаний менежертэй холбогдон идэвхжүүлэв. 
ОБ-ын газраас зохион байгуулсан сургалтанд хамрагдав.  



Мэдээлэл технологийн чиглэлээр: 
Байгууллагын цахим хуудсанд “Дархан-Уул аймгийн Барилга, хот байгуулалтын салбарын удирдах 

ажилтны зөвлөгөөн 2019”-ын мэдээллийг оруулав.  
Байгууллагын Facebook хуудсанд “Дархан-Уул аймгийн Барилга, хот байгуулалтын салбарын 

удирдах ажилтны зөвлөгөөн 2019”-ын мэдээллийг оруулав. 
Наадамчдын 1-3, хуульчдын 1-3, давхрын өртөөний 1-2, худалдааны, хараагийн 1-2 гудамжнуудын 
видео хийв 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6 

Сумын газрын 
даамлууд 

 2018 оны 11 дүгээр сарын 23-ны өдрийн А/145 тоот захирамжаар www.MLE.mn сайтаар газрын  
дуудлага худалдааг цахимаар дахин заралсан, дуудлага худалдааны ялагчтай гэрээ байгуулсан , 
газар эзэмшүүлэх захирамжийн төсөл бэлтгэсэн, хянуулсан.  

 Засаг даргын 4 захирамжийн төсөл бэлдсэн. 
• Газар өмчлөх эрх дуусгавар болгох-1 
• Газрын талбайн хэмжээг өөрчилж, газар эзэмшүүлэх-1 
• Газар өмчлүүлэх-1 
• Газар эзэмшүүлэх тухай-1 

 Худалдах худалдан авах гэрээний үндсэн дээр газар өмчлөх 2, гэр бүлийн хэрэгцээнд нэг удаа 
газар өмчлөх 1 иргэнд газрын кадастрын зураг гаргаж өгсөн. 

 2018 оны ГЗБ Төлөвлөгөөний хэрэгжилтийг гаргаж ИТХ-д материалаа өгсөн, 3 дугаар сарын 05-
нд ИТХ-р ГЗБТөлөвлөгөөний хэрэгжилтийг батлуулна. 

 Шарын гол сумын авто граж эзэмшигч иргэдийн дийлэнх хэсэг нь газар эзэмших гэрчилгээгээ 
аваагүй,учир нь газар дээрх хэмжээ /Лэнд мененежер дээрх хэмжээ/ газар эзэмшүүлэх захирамж дээрх 
хэмжээ мөн зориулалт нь захирамж дээрээ зөрүүтэй  учраас улсын бүртгэлд илгээх боломжгүй 
хүлээгдэх болоод байна.  

 2-р сард нийт 4 иргэний зөрүүтэй мэдээллийг арилган, талбайн хэмжээ өөрчилж газар 
эзэмшүүлэх захирамжаар шийдвэрлээд байна.  

 Газрын төлбөрийн тооцоо нийлсэн акт 8 ширхэг үйлдсэн. 

 1 дүгээр сард Шарын гол суманд 25,575,916.63 төгрөгийн газрын төлбөрийн орлого орсон 
байна. 
БАЙГУУЛЛАГЫН ДОТООД ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ЧИГЛЭЛЭЭР: 
2019.02.19-нд Дархан-Уул аймгийн Засаг даргын 2017 оны А/408 дугаар захирамжаар байгуулсан 
“Нүүлгэн шилжүүлэлт, түр байр, хорогдох байрны гамшгаас хамгаалах мэргэжлий анги”-ийн сургалтанд 
суусан. 

 

Нэгтгэсэн: 

ХАХМэргэжилтэн                                                Б.Золбаясах 

http://www.mle.mn/


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 


