
 
Дархан-Уул аймгийн Газрын харилцаа, барилга, хот байгуулалтын газрын 7 хоногийн тайлан 

 /6 дугаар сарын 24-28-ны хооронд/ 

2019.06.28                                                                                                                                                                                   Дархан хот                                                                                                                                                                                                    

№ Ажлын чиглэл Гүйцэтгэлийн үр дүн 

Барилга, хот байгуулалтын хэлтэс 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 

Инженерийн дэд 
бүтцийн чиглэл  

 Дархан сумын 6 дугаар багт Орон нутгийн төсвийн хөрөнгө оруулалтаар баригдсан Дахин 
төлөвлөлтийн 60 айлын нийтийн орон сууцыг ашиглалтанд оруулсан комиссын нарийн 
бичгээр ажилласан.  

 Хэрэгжилтийн тайлангийн хагас жилийн бичмэл тайланг боловсруулсан.  
Дархан сумын 7 дугаар багт баригдах 6 дугаар цэцэрлэгийн 100 хүүхдийн барилгын ажил 
эхлэх зөвшөөрөл хүссэн хүсэлтийн дагуу материалтай танилцаж ажил эхлэх зөвшөөрөл 
олгосон.  

 Барилга хөгжлийн төвийн 2/1462 дугаартай бичгийн дагуу 2019 онд ашиглалтанд орсон 
барилга байгууламжийн мэдээллийн БМ-19 маягтын дагуу, барилга байгууламжийн газар 
хөдлөлтийг тэсвэрлэх чадварыг үнэлж 2019,2020 онуудад паспортжуулах барилга 
байгууламжуудын мэдээллийг хүргүүлсэн. 

 Тусгай зөвшөөрөл сунгуулахаар хүсэлт өгсөн Гайдер ХХК бичиг баримттай танилцаж дутуу 
материалыг гүйцээж Монголын барилгын үндэсний ассоциацид хүргүүлсэн. 

 Дархан сумын 8 дугаар багийн Нарантолгойн хэсэгт хэрэгжиж буй гэр хорооллыг 
инженерийн шугам сүлжээд холбох ажилд дулааны шугамын трассд байшин орсон тул газар 
дээр нь уулзаж шийдвэрлэсэн. 

 Дулааны шугамд холбох хүсэлт гаргасан 7 иргэнд дулааны тодруулах хуудас гаргаж өгсөн. 
 

 
 
 

2 

Барилгын 
лабораторийн 
чиглэл 

Архитектур төлөвлөлтийн даалгавар 3 

 Биеийн тамир спортын газрын цанын баазын байршилийн зураг 

 Загвар зураг “Газар буудай” ХХК , Иргэн Гантовчийн Орон сууцны барилга 

 Үндсэн хуулийн өөрчлөлтийн хэлэлцүүлэгт оролцов 

 Цахим архивын хүрээнд А3 барилгын зураг сканейрдах, архивт хүлээлгэж өгөх материалыг 
гарчиглах 

 Паркийн тохижилтийн ажлын зураг хийв 

Газрын удирдлагын хэлтэс 



 
 

1 

Инженер, 
хайгуул 
Мониторинг 

 Улсын бүртгэлийн хэлтэс руу Э дугаар авахаар 17 иргэн 2 хуулийн этгээдийн мэдээллийг 

илгээж, мөн Э дугаар нь ирсэн 7 иргэн, 1 хуулийн этгээдийн гэрээг байгуулж гэрчилгээг 

олгосон. 

 
 

2 

Газар зохион 
байгуулалт, 
газар 
өмчлөлийн 
чиглэл 

Улсын бүртгэлийн хэлтэсээс Э дугаар нь ирсэн 6 иргэний газар эзэмших гэрээ,   гэрчилгээг бичиж 
цахимжуулсан. Мөн Улсын бүртгэлийн хэлтэс руу Э дугаар авахаар 8 иргэний материалыг 
цахимжуулан илгээсэн. 

Дархан суманд газар өмчилж, эзэмшиж байгаагүй талаарх лавлагааг 13 иргэнд гаргаж өгсөн. 
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Геодези, зураг 
зүйн чиглэл 

 Өмчлөлийн газраа өвлүүлсэн, худалдсан 0 иргэний эрх шилжих бүртгэлийг хийж эзэмшил 
газартай 18 иргэн, аж ахуйн нэгжид  кадастарын зураг гаргаж үйлчилсэн. 

 Геодези, зураг зүй, кадастрын зураглалын ажил үйлчилгээ эрхлэх тусгай зөвшөөрөлтэй “Гео од” 
ХХК-ны хийж гүйцэтгэсэн доорхи ажлуудыг шалгаж хүлээн авсан. Үүнд: 
1. Дархан сум 10 дугаар баг 5-р хороолол “Газар буудай” ХХК-ын усан бассейн, фетнис 

үйлчилгээний төв, 8 дугаар баг 17-р хороолол “Оргил” худалдааны төвийн гүйцэтгэлийн 
зураглал.  

2. Дархан сум 7 дугаар баг 11-р цэцэрлэгийн өргөтгөлийн барилгын улаан шугам.    

 2018 оны 09 сарын 28-ны өдөр  Дархан сумын ИТХ-ын 7дахь удаагийн сонгуулийн 7 дугаар 
хуралдааны 7/02 дугаар тогтоолоор батлагдсан хаягийн зургийн дагуу ГХБХБГ нь иргэн аж 
ахуйн нэгжийн үл хөдлөх эд хөрөнгөд хаяг дугаар олгох ажлыг зохион байгуулан ажиллаж 
байна. Шинээр баригдсан барилга байгууламж, дуудлага худалдаа, төсөл сонгон 
шалгаруултаар олгогдсон газар,  нэгж талбар, хуваагдсан нэгж талбар зэрэгт хаяг дугаар олгох 
болсонтой холбогдуулан дээрхи тогтоолын хавсралтанд нэмэлт оруулан Улсын бүртгэлийн 
хэлтэст 412 тоотоор хүргүүлсэн.                                                

Захиргаа аж ахуйн хэлтэс 

 
 
 
 
 

1 
 

Хууль эрх зүй, 
Дотоод ажлын 

чиглэл 

Шүүх хурлын мэдээлэл: 

 8 иргэний итгэмжлэгдсэн төлөөлөгчийн Ч.Атарболдын нэхэмжлэлтэй Захиргааны анхан шатны 
шүүх хуралд Газрын харилцаа, барилга, хот байгуулалтын газрын даргын итгэмжлэгдсэн 
төлөөлөгчөөр Хуулийн асуудал хариуцсан мэргэжилтэн Б.Золбаясах оролцон шүүхийн шийдвэр 
нэхэмжлэгчдийн шаардлагыг хангуулхаар гарсан.   
Дотоож ажил: 

 Хүний хөгжлийн дэд хөтөлбөрийн тайланг ЗДТГазрын НБХэлтэст АBLE-р бэлтгэн хүргүүлсэн.  

 Барилга, хот байгуулалтын яамнаас баталсан “Жендэрийн орон тооны бус салбар зөвлөл”-ийн 
2019 оны үйл ажиллагааны төлөвлөгөөний хэрэгжилтийн тайланг  ГЗБГЗЗГазарт хүргүүлхээр 
бэлтгэж байна. 



 Аймгаас ирэх ажлын хэсэгт шалгуулхаар   “Архивын улсын үзлэгийн шалгалт”-ын бэлтгэл ажлыг 
хангуулахаар ажиллаж байна.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2 
Мэдээлэл 

технологийн 
чиглэлээр 

Мэдээлэл: 
1. 70376471 нээлттэй утсаар 6 иргэний асуултанд хариулт өгөв. 
2. Орхон сумын газрын даамал Үүрийнтуяад бичиг баримт, бараа материал, файлуудыг хүлээлгэн 

өгөв.  
3. Байгууллагын эцэг эхийн зөвлөлийн эхний хагас жилийн ажлын хэрэгжилтийн тайланг бичиж, 

АЗДТГ-ын ТЗУХ рүү хүргүүлэв.  
4. Монгол улсын үндсэн хуулийн нэмэлт, өөрчлөлтийн төслийн танилцуулгын хэлэлцүүлэгт суув.  
5. Номын сангийн 9 ном бүртгэж, хавтаснуудыг сканердан номын сангийн програмд оруулав. 

Бүртгэсэн номуудын бар код, каталогийг хэвлэж наав.  
Нярав:  

1. Нэгж талбарын хувийн хэрэг 20 ширхэгийг нугалж мэргэжилтнүүдэд олгоход бэлэн болгов.  
2. Газрын удирдлагын хэлтсийн мэргэжилтнүүдэд 133 ширхэг кадастрын цаас,  8 ширхэг НТХХ, 13 

ширхэг газар эзэмших гэрчилгээ /Иргэн/, 3 ширхэг газар эзэмших гэрчилгээ /ААНБ/ олгов.  
3. Шаардах хуудсаар 2 төрлийн 7 ширхэг бараа материал олгов.  

Мэдээлэл технологийн чиглэлээр: 
1. Шарын гол сумын газрын даамал Оюундарийн гэр интернэтийн симийг сэргээлгэж, тохиргоог нь 

юнитель компаниар хийлгэж, хэвийн ажиллагаанд нь оруулав.  
2. Цахим хуудасны асуудлаар Үндэсний дата төвийн мэргэжилтэн Төгсжаргалтай холбогдож, 

шалгуулахаар боллоо.   
3. АЗДТГ-ын МТА-аас 2009-2019 оны хооронд Дархан-Уул аймгийн ГХБХБГ-т цахим шилжилттэй 

холбоотой хэрэгжсэн төсөл арга хэмжээний талаар судалгааг гаргаж хүргүүлэв.  

 

Тайлан нэгтгэсэн: 

ХАХМэргэжилтэн                                                Б.Золбаясах 

 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


