
 
Дархан-Уул аймгийн Газрын харилцаа, барилга, хот байгуулалтын газрын 7 хоногийн тайлан 
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№ Ажлын чиглэл Гүйцэтгэлийн үр дүн 

Барилга, хот байгуулалтын хэлтэс 

 
 

1 

Барилгын 
асуудал 
хариуцсан 
мэргэжилтэн  

 Дархан-Уул аймгийн 13-р багт байршилтай “М Си Эс кока кола” ХХК-ний агуулахын 
зориулалттай барилгыг ашиглалтад оруулах комиссыг зохион байгуулж ажилласан.  

 Орон нутгийн хөрөнгө оруулалтаар баригдсан 11, 12-р багийн болон 15-р багийн төвийн 
барилга, 50 ортой төрөх эмнэлэгийн барилгуудыг ашиглалтад оруулах комисс зохион байгуулж 
ажилласан.  

  

   
    
  2 

Инженерийн дэд 
бүтцийн 
асуудал 
хариуцсан 
мэргэжилтэн  

 Хот байгуулалтын кадастрын мэдээллийн сан бүртгэх хөтлөх сургалтанд 4 сарын 30-аас 5 
сарын 1 өдрүүдэд суусан 

 Улаанбаатараас Дархан чиглэлийн авто замын трассын дагууд замтай хөндлөн болон 
огтлолцож байгаа инженерийн шугам сүлжээ, замын хамгаалалтын зурваст газруудын 
судалгааг гаргах ажил хийгдэж байна.  

 
3 

Барилгын 
материал 
үйлдвэрлэлийн 
асуудал 
хариуцсан 
мэргэжилтэн  

 2005-2018 оны ашиглалтанд хүлээлгэн өгсөн 164 барилга байгууламжийн хувийн хэргийн 73 
баримт бичгээр меморалдаж архивлан  баримт үдэв, мөн давхар 24130 хуудас цахим архив 
үүсгэсэн. Гүйцэтгэл 90 % 

 Үндэсний хөгжлийн газраас 21 аймагт бүрт зохион байгуулсан "Бүсчилсэн хөгжлийн бодлогын 
хэлэлцүүлэг"-т 2019,04,26-нд 1 өдөр хамрагдав. Хэлэлцүүлэгээр аймаг хотын хөгжлийг тухайн 
орон нутгийн дэд бүтэц, зам тээвэр, орон нутгийн онцлогт тохируулан тодорхойлон төлөвлөх 
талаар хэлэлцсэн. 

 Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуйн Дархан-Уул дахь салбар зөвлөлөөс 2019.04.30-ны 
№46 тоотоор Эрүүл аюулгүй ирээдүйн хөдөлмөрийн төлөө уриатай Хөдөлмөрийн аюулгүй 
байдал эрүүл ахуй /ХАБЭА/-н сарын компанит ажлын хүрээнд Дархан-Уул аймагт сургалт 
зохион байгуулсан. Хөдөлмөр, нийгмийн хамгааллын сайдын 2016 оны А/33 дугаар тушаалаар 
батлагдсан ХАБЭА-н 8 цагийн сургалтанд /08:00-17:00/ хамрагдан 95 оноотой А дүнгээр 
шалгуулан сертификат авлаа. 

 Засаг даргаар ахлуулан 2018,03,30-ны 01-А/124 тоот захирамжаар байгуулагдсан Орон тооны 
бус салбар зөвлөл 2019,05,02-нд хуралдсан. Хуралдаанд Хөгжлийн бэрхшээлтэй хүнд 



хүртээмжтэй оны шилдэг-ийг шалгаруулах  журмын шалгуур үзүүлэлтийг хангах шилдэгүүдийг 
шалгаруулж мөн 2019 онд ХБИ зориусан зохион байгуулах ажлын төсвийг баталлаа. 

Газрын удирдлагын хэлтэс 

 
 

1 

Инженер, 
хайгуул 
Мониторинг 

 Улсын бүртгэлийн хэлтэс руу Э дугаар авахаар 19 иргэн 5 хуулийн этгээдийн мэдээллийг 

илгээж, мөн Э дугаар нь ирсэн 6 иргэн, 4 хуулийн этгээдийн гэрээг байгуулж гэрчилгээг олгосон. 

 2019.04.30-ны өдөр зохион байгуулагдсан “Газар зохион байгуулалт, газрын мониторинг”-ийн 1 

өдрийн сургалтанд амжилттай суралцаж гэрчилгээ авсан.   

 Зоригт ирээдүй ХХК-ий байршил шилжүүлэх, МАТЦО ХХК-ий дахин төлөвлөлтийн хүрээнд 

нийтийн орон сууц барих газрын дахин төлөвлөлтөөр газар эзэмшүүлэх захирамжийн 

төслүүдийг бэлдсэн.  
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Газрын татвар, 
төлбөр, үнэлгээ 

 Аймгийн Газрын харилцаа, барилга, хот байгуулалтын газар, нийслэл, дүүргийн Газар зохион 
байгуулалтын албаны мэргэжилтнүүдийг чадавхижуулах сургалтын төлөвлөгөөний дагуу “Улсын 
хэмжээнд газрын бодит үнэ цэнийг олон улсын жишгийн дагуу зах зээлийн зарчимд үндэслэн 
тогтоож, газрын суурь үнийг шинэчилж, иргэд, олон нийтэд нээлттэй, ил тод болгох” гэрээт 
ажлын хүрээнд Газар зохион байгуулалт, геодези, зураг зүйн газар нь гүйцэтгэгч “Ланд Овнер” 
ХХК болон Монголын мэргэшсэн үнэлгээчдийн институттэй хамтран хөрөнгийн үнэлгээний 
анхан шатны сертификаттай сургалтыг 2019 оны 04 дүгээр сарын 22-ноос 30-ны өдрүүдэд 
зохион байгууллаа. 

 Энэхүү сургалтад Газар зохион байгуулалт, геодези, зураг зүйн газар, 21 аймгийн Газрын 
харилцаа барилга, хот байгуулалтын газар, нийслэл, дүүргүүдийн Газар зохион байгуулалтын 
албаны Газрын үнэлгээ, төлбөр, татварын асуудал хариуцсан 43 мэргэжилтнүүд хамрагдлаа. 
Сургалтыг Монгол улсын Сангийн сайдын баталсан жишиг хөтөлбөрийн дагуу Монголын 
мэргэшсэн үнэлгээчдийн институтийн гишүүн үнэлгээчин багш нар удирдан зохион байгуулсан 
бөгөөд оролцогчдод дараах сэдвүүдээр мэдлэг олголоо.  

 Үүнд: 
- Үнэлгээний үндсэн ойлголт, зарчмууд; 
- Олон Улсын Үнэлгээний Стандарт; 
- Мөнгөний цаг хугацааны үнэ цэнэ; 
- Үнэлгээний түгээмэл арга хандлагууд; 
- Үл хөдлөх хөрөнгийн үнэлгээ; 
- Газрын үнэлгээ; 
- Биет бус хөрөнгийн үнэлгээ; 
- Тоног төхөөрөмжийн үнэлгээ; 
- Бизнесийн үнэлгээ. 
Газрын үнэлгээ, төлбөр, татварын асуудал хариуцсан мэргэжилтнүүд энэхүү сургалтаар олж 
авсан мэдлэгээ өдөр тутмын ажилдаа болон Газрын төлбөр, татварын зорилготой кадастрын 



үнэлгээ хийхэд ашиглах бөгөөд мөн цаашид үнэлгээчний сонгон шалгаруулалтад оролцон 
тусгай зөвшөөрөл авах боломж бүрдэж байгаа юм. 
 

Захиргаа аж ахуйн хэлтэс 

 
 

1 
 

Хүний нөөц, 
хууль эрх зүй 

 Тахько ХК-тай холбогдох газар эзэмших эрхийг цуцлуулхаар сонсох ажиллгааны мэдэгдлийг 
хүргүүлж, холбогдох материалуудыг зохих байгууллагуудаас гаргуулж авсан. Захирамжын 
төслийг ЗДТГазрын удирдлагуудад танилцуулан ажиллаа. 

 Газрын харилцаа геодези газар зүйн газраас холбогдох чиглэлүүдээр албан хаагчдад 1-5 
хоногийн чадамж дээшлүүлэх сургалтуудыг Улаанбаатар хотод зохион байгуулж, 7 мэргэжилтэн 
хамрагдсан. Тус сургалтанд чиглэл бүрдээ нийт 21 аймгийн Хуулийн асуудал хариуцсан 
мэргэжилтэн нарт Төрийн албаны тухай хуулийн хэрэгжилт, хүний нөөцийн асуудлын дагуу 
мэргэжлийн ур чадварыг нэмэгдүүлсэн 

 Албан хаагчдын хувийн хэргийн бүрдлийг шинэ журмын дагуу анкетыг бөглүүлэн хяналт тавих 
баяжилтыг хийж байна.  

 Байгууллагын гүйцэтгэлийн төлөвлөгөөний загварыг судлан зорилго, чиг үүргийн шинжилгээг 
хийж, төлөвлөгөөнд тусгах ажлуудыг хийж байна. 

2 

Мэдээлэл 
технологийн 

чиглэлээр 

Мэдээлэл: 
1. 70376471 нээлттэй утсаар 1 иргэн, ААНБ-ын асуултанд хариулт өгөв. 
2. “Газар эзэмших эрх болон өмчлөх эрхтэй холбоотой бүрдүүлэх бичиг баримт” брошурыг 

15 хувь хэвлэв. 
3. 1 хэрэглэгчид 1 ширхэг ном картаар нь олгов.  
4. “Газрын харилцааны ажилтны өдрийн нэрэмжит тэмцээн”-ий Шатрын төрөлд оролцов.  

Мэдээлэл технологийн чиглэлээр: 
1. Брошур хийх материалуудыг компьютерт шивж оруулав. “Газар эзэмших эрх болон 

өмчлөх эрхтэй холбоотой бүрдүүлэх бичиг баримт”-ын хүснэгтэн хэлбэрээр харуулсан 
брошурын эхийг бэлтгэв.    

2. 2019-04-30-нд Улаанбаатар хотод “Мэдээллийн системийн хэвийн ажиллагааг хангах, 
мэдээллийн аюулгүй байдал” сэдэвт 1 өдрийн сургалтанд хамрагдав.  

3. Дархан сумын дуудлага худалдааны зарын эхийг бэлтгэв. 
4. ГЗБГЗЗГ-ын ОЗМТХ-ээс Цахим гарын үсгийн төхөөрөмж хүлээж авав.  
5. ГЗБГЗЗГ-ын ОЗМТХ-ээс засуулахаар явуулсан байсан Cisco router-ээ авчирав.  

 

Нэгтгэсэн: 

ХАХМэргэжилтэн                                                Б.Золбаясах 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


