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№ Ажлын чиглэл Гүйцэтгэлийн үр дүн 

Барилга хот байгуулалтын хэлтэс 

 
 

1 

Барилгын 
асуудал 
хариуцсан 
мэргэжилтэн  

 Монгол Улсын хэмжээнд “Өндөр барилга, байгууламжийн суулт, хазайлтын судалгаа хийх” үйл 

ажиллагааны гол зорилтын хүрээнд Дархан-Уул аймгийн өндөр, барилга, байгууламжийн 

судалгааг 12 аж нэгж байгууллагаас авч нэгтгэсэн.  /17 давхраас дээш өндөр барилга, 

байгууламж салхин сэнс, нарны зайн хураагуур, цахилгаан станц, радио телевиз, дахин 

дамжуулах станцын антены тулгуур, үр тарианы агуулах г.м/  

 Шарын гол сумын “Соргон баян далай” ХХК-ний 48 айлын ашиглалтад орсон орон сууцны 

барилгын техникийн бичиг баримтыг авч барилгын техникийн архивт хүлээлгэж өгсөн.  

   
    
  2 

Инженерийн дэд 
бүтцийн 
асуудал 
хариуцсан 
мэргэжилтэн  

 Дархан-Уул аймгийн Хонгор сумын төвийн хэсгийн инженерийн шугам сүлжээний байр зүйн 
зураглал хийлгэх шугамын урдуудыг гаргаж төсөв гаргах ажил хийгдэж байна. 

 Дархан сум, Шарын гол сумдыг нэгдсэн мэдээллийн санд оруулах ажил хийгдэж эхлээд 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 65% 

 Барилга хот байгуулалтын салбарын удирдах ажилтны зөвөлгөөн-2019-ыг багаараа амжилттай  

ажлыг гүйцэтгэв. Үүнтэй холбоотой зардлыг Барилга захиалагчийн газарт хүргүүлэв. 

 
 

4 

Барилгын 
лабораторын 
шинжээч  

- Дархан сум, 3-р баг 13 цэцэрлэгийн архитектур төлөвлөлтийн даалгавар 
- Дархан сум, 15-р баг 150 хүүхдийн цэцэрлэгийн архитектур төлөвлөлтийн даалгавар 
- Барилга хот байгуулалтын салбарын удирдах ажилтны зөвлөгөөн зохион байгуулж, оролцсон 
- Газрын харилцааны Лэнд менежер сургалтын бэлтгэл ажил  

Газрын удирдлагын хэлтэс 

 
 

1 

Инженер, 
хайгуул 
Мониторинги  

 Улсын бүртгэлийн хэлтэс руу Э дугаар авахаар 1 иргэний материалыг цахимжуулан илгээж, Э 
дугаар нь ирсэн 1 иргэний газар эзэмших гэрээг байгуулж гэрчилгээг нь бичиж олгосон. 

 ГЗБГЗЗГ-аас Газрын кадастрын мэдээллийн сангийн Лэнд менежер програм хангамжийн веб 
системийг улсын хэмжээнд нэвтрүүлэхтэй холбогдуулан хойд бүсийн сургалтад бэлтгэж шинээр 



сүлжээ татах, сүлжээний хэвийн ажиллагааг хангаж ажилласан. 

 Монгол улсын засгийн газрын хэрэгжүүлэгч агентлаг ГЗБГЗЗГ-аас Газрын кадастрын 

мэдээллийн сангийн Лэнд менежер програм хангамжийн веб системийг улсын хэмжээнд 

нэвтрүүлэхтэй холбогдуулан хойд бүсийн /Дархан-Уул, Сэлэнгэ, Хөвсгөл, Булган/ аймгуудын 

ГХБХБГ-ын газрын холбогдох мэргэжилтнүүд, аймгийн төвийн болон зарим сумдын газрын 

даамлуудыг хамруулан Газрын кадастрын мэдээллийн сангийн Лэнд менежер програм 

хангамжийн веб систем, Газрын татвар, төлбөрийн системийн сургалтыг Дархан-Уул аймгийн 

ГХБХБГ-т 2019-02-25-27-ны өдрүүдэд зохион байгуулсан. 

 
 

2 

Газрын зохион 
байгуулалт, 
газрын өмчлөл 

 Улсын бүртгэлийн хэлтэсээс Э дугаар нь ирсэн 4 иргэний газар эзэмших гэрээ,   гэрчилгээг 
бичиж цахимжуулсан. Мөн Улсын бүртгэлийн хэлтэс руу Э дугаар авахаар 3 иргэний 
материалыг цахимжуулан илгээсэн.  4 аймгийн бүсийн 3 өдрийн сургалтанд хамрагдсан 

 

 
 

3 

Геодези зураг 
зүйн 

 Өмчлөлийн газраа өвлүүлсэн, худалдсан 3 иргэний эрх шилжих бүртгэлийг хийж эзэмшил 
газартай 15 иргэн, аж ахуйн нэгжид  кадастарын зураг гаргаж үйлчилсэн. 

 Дархан сум 14-р баг 2 дугаар хороололд баригдсан “Сигма-Эс” ХХК-ны орон сууцны барилга, 

“Дашваанжил” ХХК-ны оффисийн барилгын гүйцэтгэлийн зураглалыг “Ёлт сүрвэй” ХХК-аас 

хүлээн авч мэдээллийн санд бүртгэв.   

 
4 

Кадастрийн 
чиглэлээр 

 Гэр бүлийн хэрэгцээний өмчлөх 8 иргэн, худалдсан, бэлэглэсэн 4,  хуваасан 2, эзэмших гэрээ 

байгуулсан 5 иргэн, хуулийн этгээдийн кадастрын зургийг тус тус гаргаж өгсөн. 

 
5 

Газрын татвар, 
төлбөр, үнэлгээ 

 Сонголон хайрхан ХХК ний нэхэмжлэлтэй захиргааны хэрэгт Монгол улмын дээд шүүхэд 
2019.02.25-ны өдөр оролцсонхурлаар анхан шатны шүүхийн 2018 оны 28 дугаар шийдвэр, Давж 
заалдах шатны шүүхийн 2018 оны 211/МА2018/0615 магадлалыг тус тус хүчингүй болгож анхан 
шатны шүүхрүү буцааж шийдвэрлэсэн.  

 2019 оны 02 дугаар сарын 28-ны өдрийн байдлаар газрын талбөр 104.2сая 14%-тай байна 

 
 
 
 

6 
Мэдээлэл 

технологийн 
чиглэлээр 

Мэдээлэл: 
70376471 нээлттэй утсаар 6 иргэний асуултанд хариулт өгөв.  
Байгууллагын Facebook хуудсанд ирсэн 1 иргэний асуултанд хариулт өгөв. 
Юнитель компанийн утасны дугаарын сонголтыг хийлгэж, сонголт хийсэн хүмүүсийн гэрээг бичиж, 

дугаарыг юнитель компаний менежертэй холбогдон идэвхжүүлэв. 
“Дархан-Уул аймгийн Барилга, хот байгуулалтын салбарын удирдах ажилтны зөвлөгөөн 2019”-ны 

хэлэлцүүлгийн бичлэгийг бичгэн хэлбэрт оруулав.  
Мэдээлэл технологийн чиглэлээр: 

Байгууллагын цахим хуудсанд Лэнд менежер програм хангамжийн веб системийн сургалтын зар, 
болон сургалтын талаарх мэдээллийг оруулав.  



Байгууллагын Facebook хуудсанд Лэнд менежер програм хангамжийн веб системийн сургалтын 
зар, болон сургалтын талаарх мэдээллийг оруулав. 

Мангиртын гудамж 1-3, Оюутны, Хүрээлэнгийн гудамжнуудын видео хийв.  
Лэнд менежер програм хангамжийн веб системийн сургалтын бэлтгэл ажлыг хангаж шаардлагатай 
сүлжээний утас бэлдэж холбов. Сургалт дууссаны дараа сургалтанд хэрэглэгдсэн шинэ сүлжээний 
утаснуудыг хэмжиж кодолж, шошго наав. 

 

Нэгтгэсэн: 

ХАХМэргэжилтэн                                                Б.Золбаясах 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 


