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Барилгын 
асуудал 
хариуцсан 
мэргэжилтэн  

 Дархан хотын бохир усны менежмент сайжруулах МОН3244-3245 төслийн ажлыг орон нутгийн 
барилга угсралтын тусгай зөвшөөрөлтэй гүйцэтгүүлэх зорилгоор Аймгийн ЗДТГазрын хурлын 
зааланд хэлэлцүүлэг хийж мэргэжил арга зүйн зөвлөгөөг өгч ажилласан.  

 Монгол Улсын хэмжээнд “Өндөр барилга, байгууламжийн суулт, хазайлтын судалгаа хийх” үйл 
ажиллагааны гол зорилтын хүрээнд “Аймаг, сум, суурин газруудын өндөр, барилга, 
байгууламжийн судалгаа”-г инженерийн дэд бүтцийн байгууллага, үүрэн телефоны 
опероторууд, гурилын томоохон үйлдвэр зэрэг 15 аж ахуйн нэгж байгууллагуудад албан бичгийг 
хүргүүлж судалгааг маягтын дагуу албан бичгээр газар зохион байгуулалт, геодези, зураг зүйн 
газарт хүргүүлсэн. 

 Барилга угсралтын тусгай зөвшөөрөлтэй “Цамхагт Ундраа” ХХК-ний хүсэлтийн дагуу норм, 
нормативын санд / 0,18% / төлүүлж, барилгын техникийн бичиг баримтын бүрдэлтийг хангуулан 
Монголын барилгын үндэсний ассоциацид тусгай зөвшөөрлийн тодорхойлолт гаргаж өгсөн.  

 Барилгын хөгжлийн төвөөс ирүүлсэн барилгын салбарын суурь судалгааны ажлын хүрээнд 
инженер техникийн ажилтнууд болон мэргэжилтэй ажилчдын эрэлт, нийлүүлэлтийн судалгааг 
Аймгийн хэмжээнд бүртгэлтэй 78 аж ахуйн нэгж байгууллагуудаас холбогдох ажилчдын 
судалгааг авч хүргүүлсэн. 
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Инженерийн дэд 
бүтцийн 
асуудал 
хариуцсан 
мэргэжилтэн  

 Дархан сумын 6,7,8 багийн гэр хорооллын шугам сүлжээнд холбох ажлын хүрээнд зураг 
төслийн ажлыг шуурхай явуулах үүднээс тулгараад байгаа асуудлаар уулзалт зохион 
байгуулсан.  

 Дулаанд холбох хүсэлтэй 6 аж ахуй нэгжийн судалгааг хийж дулааны тодруулах хүсэлт гаргаж 
өгсөн.  

 Дархан хотын бохир усны менежментийг сайжруулах МОН3244/3245 төслийн гүйцэтгэлийн ажил 
хоцрогдолтой явагдаж байгаатай холбоотойгоор Дархан-Уул аймагт бүртгэлтэй барилга 
угсралтын 26 компанийн аж ахуй нэгжийн удирдах төлөөлтэй уулзалт зохион байгуулж туслан 
гүйцэтгэгчээр орох хүсэлтэй аж ахуй нэгжүүдээс санал авч дахин хурал зохион байгуулахаар 
шийдвэрлэсэн.  

 Тусгай зөвшөөрөл сунгах хүсэлтэй Ноёдын туурь ХХК хүсэлтийг авч хүсэлт өгсөн заалтын дагуу 
материалтай танилцаж холбогдох тодруулах хуудсыг гаргаж хүргүүлсэн.   

http://www.mnca.mn/
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Барилгын 
материал 
үйлдвэрлэлийн 
асуудал 
хариуцсан 
мэргэжилтэн  

 2005-2018 оны 83 барилга байгууламжийн хувийн хэргийн 47 баримт бичгээр меморалдаж 

архивлан  баримт үдэв, мөн давхар 15653 хуудас цахим архив үүсгэсэн. Гүйцэтгэл 65% 

 БОАЖГ-аас 2019,03,01-ний 152 албан тоотоор 2 хавсралттай түгээмэл тархацтай ашигт 

малтмалын судалгаа авлаа. 

 ГЗБГЗЗГ-аас агентлагын дарга болон 4 хэлтсийн дарга нар аймгийн газрын үйл 

ажиллагаанд гүйцэтгэлийн шалгуур үзүүлэлтээр шалгалт хийж, мөн шинээр батлагдсан 

УГЗБЕТөлөвлөгөө болон хот байгуулалтын кадастар, архив үйл ажиллагаатай танилцлаа. 

 Аймгийн хэмжээнд барилгын материал үйлдвэрлэлийн Тусгай зөвшөөрөлтэй ААНБ-уудын 

бүртгэлийн шинэчлэн гаргалаа. Албаны сайтад байршуулж нийтэд мэдээллээ. 
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Барилгын 
лабораторын 
шинжээч  

 Архитектур төлөвлөлтийн даалгавар 3 

 Байршилын зураг 4  

 2 ширхэг газрын  байршилыг судлаж  өөрчлөх боломжтой байршилыг холбогдох мэргэжилтэнд 
хүргүүлсэн  

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

 Ерөнхий төлөвлөгөөнд тусгагдах саналуудын бэлтгэл ажил 

Газрын удирдлагын хэлтэс 
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Инженер, 
хайгуул 
Мониторинги  

 Улсын бүртгэлийн хэлтэс руу Э дугаар авахаар 7 иргэн, 1 хуулийн этгээдийн материалыг 

цахимжуулан илгээж, Э дугаар нь ирсэн 3 иргэн, 1 хуулийн этгээдийн газар эзэмших гэрээг 

байгуулж гэрчилгээг нь бичиж олгосон 
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Газрын зохион 
байгуулалт, 
газрын өмчлөл 

 Дархан сумын 2018 оны газар зохион байгуулалтын төлөвлөгөөний хэрэгжилт, 2019 оны газар 

зохион байгуулалтын төлөвлөгөөний төслийг боловсруулж Дархан сумын Засаг даргын 

зөвлөлийн хурлаар 2019 оны 03 дугаар сарын 13-ны өдөр хэлэлцүүлж дэмжүүлэн Дархан сумын 

Иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын Тэргүүлэгчдийн хурлаар 2019 оны 03 дугаар сарын 14-ны 

өдөр хэлэлцүүлэн батлуулсан. 
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Кадастрийн 
чиглэлээр 

 Гэр бүлийн хэрэгцээний өмчлөх 11 иргэн, худалдсан, бэлэглэсэн 6,  хуваасан 4, эзэмших гэрээ 

байгуулсан 6 иргэн, хуулийн этгээдийн кадастрын зургийг тус тус гаргаж өгсөн 
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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. 2019.03.14-ний өдрийн байдлаар 113.0 сая төгрөг төвлөрүүлж, гүйцэтгэл 15.1 



хувьтай явж байна. 

 Худалдаа хөгжлийн банк, Капитал, төрийн банк, Голомт, хаан банкуудтай барьцааны 
бүртгэлийн судалгааг цахимаар хүргүүлж, нэгдсэн нэг мэдээллийн сантай болохоор 
хамтран ажиллаж байна. 
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Мэдээлэл 
технологийн 

чиглэлээр 

Мэдээлэл: 
1. 70376471 нээлттэй утсаар 4 иргэний асуултанд хариулт өгөв.  
2. ГЗБГЗЗГ-аас Дархан-Уул аймгийн ЗДТГ-т хийх уулзалтын танхимын төхөөрөмжийн 

бэлтгэл хангаж, илтгэл тоглуулав. 
3. Орхон сумын газар зохион байгуулалтын төлөвлөгөөний зарлалын эх бэлтгэж хэвлэв. 
4. Орхон сумын газар эзэмшүүлэх төсөл сонгон шалгаруулалтын зарлалын эх бэлтгэж 

хэвлэв.  
5. Өөрийн компьютер дээрх хэрэгцээгүй файлуудыг устгаж цэвэрлэв.  
6. Юнитель компанитай албан хаагчдын байгуулсан гэрээг хүргэж өгөв.  

Мэдээлэл технологийн чиглэлээр: 
1. Байгууллагын цахим хуудсанд ГЗБГЗЗГ-аас Дархан-Уул аймгийн ЗДТГ-т хийсэн 

уулзалт, Дархан сумын 5,6,7ын багийн гэр хорооллыг инженерийн шугам сүлжээнд 
холбох зураг төслийн явцын талаарх мэдээллийг оруулав.  

2. Байгууллагын Facebook хуудсанд ГЗБГЗЗГ-аас Дархан-Уул аймгийн ЗДТГ-т хийсэн 
уулзалт, Дархан сумын 5,6,7ын багийн гэр хорооллыг инженерийн шугам сүлжээнд 
холбох зураг төслийн явцын талаарх мэдээллийг оруулав. 

3. Байгууллагад Номын сангийн програм хайж олж, компьютер дээрээ суулгав.  
4. Газар зүйн нэрийн сурталчилгааны файлуудыг 10ш DVD-нд бичив.  
5. Гудамнуудын видеог хийж дуусгав.  
6. Лэнд менежер програмын сургалтанд хэрэглэгдсэн сүлжээний утаснуудын уртыг 

хэмжиж, кодлон, шошго наав.  
Ирэх 7 хоногийн ажлын төлөвлөгөө: 
Байгууллагын номуудыг номын сангийн програмд бүртгэх 
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Орхон сумын 
газрын даамал 

 
Нэг. Аймаг, сумын Засаг даргын үйл ажиллагааны хөтөлбөрийн                                         
биелэлтийн талаар: 

Тайлант хугацаанд СЗД-ын газрын харилцаатай холбоотой газар эзэмших эрхийн гэрчилгээг 
бусдад шилжүүлэх захирамж 2 иргэн, 1 аж ахуйн нэгж байгууллагад шийдвэр гарсан. 

 
Хоёр. Аймаг сумын нийгэм, эдийн засгийг хөгжүүлэхээр дэвшүүлсэн зорилтын       биелэлтийн 
талаар: 

Тус суманд газар эзэмшиж, ашиглаж байгаа иргэд , аж ахуйн нэгж байгуулллагын газар 
эзэмшигч, ашиглагчын мэдээллийн санг шинэчлэн оруулах, газрын төлбөр төлүүлэх, газар ашиглагчын 
талбайн судалгаа, гаргах, ус ашигласны төлбөр төлүүлэх хяналт шалгалт хийж зөрчлийг арилгах, 
ажлын хэсэг байгуулсан.Ажлын хэсгийн явцад 10 иргэн, аж ахуйн нэгж байгуулллагын гэрэг дүгнэн , 
газрын төлбөр төлүүлэн  тойрох хуудсаар дүгнэсэн. 

Мөн гэрээ гэрчилгээ шинэчлэн солих ажилд 25 иргэн, аж ахуйн нэгж байгууллагын материалыг 
хүлээн авч улсын бүртгэл рүү 10 хүний материалыг явуулж гэрээ гэрчилгээг шинэчлэн солисон. 

Гурав. Үр дүнгийн гэрээний биелэлтийн явцын талаар: 
2019 оны Тухайн жилийн газар зохион байгуулалтын төлөвлөгөөний дагуу 2019 оны 03 дугаар 

сарын 01-с 05 дугаар сарын 01-н хүртэл иргэнд нэг удаа газар өмчлүүлэх хуулийн дагуу Орхон сумын 
Энхтал багийн Бүрэнтолгой, 96-р зөрлөг, Баян-Өлзийт багийн Дэнж хэсэгт өргөдөл хүлээн авч байна. 

Тухайн жилийн газар зохион байгуулалтын төлөвлөгөөний дагуу Төсөл сонгон шалгаруулалтыг 
төмс хүнсний ногоо, үйлчилгээ, фермер, зоорийн зориулалттай газар 2019 оны 03 дугаар сарын 05-с 
04 дүгээр сарын 05-н хүртэл зарлан зар мэдээлэл болон олон нийтийн цахим хаягт байршуулан 
тависан. 
Дөрөв. Цаг үеийн ажлын талаар: 
Сумын эх орончдын өдрийн тохиолдуулан нийт төсвийн багууллага албан хаагч, залуучуудыг 
хамарсан гар бөмбөгийн тэмцээнд амжилттай оролцож багаараа алтан медаль авсан. 
 

 

Нэгтгэсэн: 

ХАХМэргэжилтэн                                                Б.Золбаясах 

 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 


