
 

 

ГАЗРЫН ХАРИЛЦАА, БАРИЛГА, ХОТ БАЙГУУЛАЛТЫН 

ГАЗРЫН  2019 ОНЫ 05  ДУГААР САРД ХИЙСЭН АЖЛЫН ТАЙЛАН 
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ГАЗРЫН ХАРИЛЦААНЫ ЧИГЛЭЛЭЭР: 

 

Геодези зураг зүйн хүрээнд 

Өмчлөлийн газраа өвлүүлсэн, худалдсан 84 иргэний эрх шилжих бүртгэлийг хийж 

эзэмшил газартай 104 иргэн, аж ахуйн нэгжид  кадастарын зураг гаргаж үйлчилсэн. 

• Дархан сум 14 дугаар баг Өмнөд үйлдвэрийн районд ДДЦС-ын “Трубины 

шинэчлэлийн төсөл” BBZ2006 65 828 хүрээнд хийгдсэн Цэвэр усны шугам, 

Цахилгааны шугам, Гол корпусын өргөтгөлийн барилга, Реакторын барилгын, 8 

дугаар багт хийгдэх бохирын шугамын трассын, 13 дугаар баг 50 ортой төрөх 

эмнэлэгийн гүйцэтгэлийн зураг, 13, 14, 16 дугаар багт хийгдэх бохирын шугам 

сүлжээний өргөтгөл шинэчлэл В1, В2,  Малчин баг “Дархан хотын бохир усны 

менежметийг сайжруулах МОН3244/3245 төсөл”-ийн хүрээнд Дархан хотын 

цэвэрлэх байгууламж дотор хийгдэж байгаа хоёрдогч тунгаагуур, хувиарлах камер, 

илүүдэл лаг цуглуулах камер, насос станц, цэвэрлэгдсэн ус хэмжих камер зэрэг 13 

байгууламж, 14 баг 30-р хороолол “Цанид эмнэлэгийн сувилалын барилга, “Миний 

монгол” цэцэрлэгт хүрээлэнд баригдах хүүхдийн тоглоомын эхний ээлжийн 7 

барилгын тэг тэнхлэгийг газарт шилжүүлсэн актуудыг “Гео од” ХХК-аас хүлээн 

авсан. 

• Газар эзэмшлийн гэрээ гэрчилгээгээ шинэчлэх хүсэлт гаргасан 20 иргэн 35 

аж ахуйн нэгжид хаяг дугаар олгосон.    

•   Дархан хотын бохир усны менежметийг сайжруулах  “МОН-3244/3245” төслөөр 

хийгдэж байгаа бохир усны  шугам сүлжээг шинэчлэх барилгын ажлын талбайд 

байгаа геодезийн цэг тэмдэгт  №5904 -ийг геодези, зураг зүйн тухай хуулийн 10.3 

заасаны дагуу  хөдөлгөх, нүүлгэх, шилжүүлэх зөвшөөрөл олгож өгөхийг хүссэн 

хүсэлтийг ГЗБГЗЗГ-т хүргүүллээ.  

• Аймгийн Засаг даргын тамгын газрын захиалгаар “Цагаан зуун” ХХК нь 

Дархан сумын 8 дугаар багийн нутаг дэвсгэр Манхан толгойд  дулааны узель /ТП/  

барихдаа геодезийн байнгын цэг тэмдэгт ГЦТ-5043-ийг устгасан байна. Геодези 

зураг зүйн тухай хуулийн 10.4.4-д  заасаны дагуу цэг тэмдэгтийг нөхөн сэргээх 

ажлыг хийж гүйцэтгэх тухай мэдэгдэл хүргүүллээ. 

 

 • Дархан сум 10 баг 25-р хороолод хийгдэх тохижилт ногоон байгууламжийн 

улаан шугамыг тавьж 36 цэгийг гүйцэтгэгч байгууллагад хүлээлгэн өгсөн.  

• Дархан-Сэлэнгийн замд баригдах замын цагдаагийн пост барих талбайн 

улаан шугамыг тавьсан. 

• Дархан сум 13 баг АШУИС-ийн 4-н замын уулзварын өргөтгөл, 9-р баг 4-3-р 

байрны замын өргөтгөлийн гүйцэтгэлийн зураглалыг “ОДНД” ХХК-аас хүлээн авч 

мэдээллийн санд оруулсан. 

• ОХУ-ын консулын өмнөх талбайд хийгдэх ногоон байгууламжийн улаан 

шугамыг тавьж 58 цэгийг гүйцэтгэгч байгууллагад хүлээлгэн өгсөн.  
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• Статистикийн хэлтэсээс ирүүлсэн албан бичгийн дагуу Дархан-Уул аймгийн 

Дархан сумын нутаг дэсгэр 1-16, Өргөө, Малчин багуудад мөрдөгдөж байгаа албан 

ёсны хаягийн мэдээллийг хавсралт хүснэгтийн дагуу гаргаж хүргүүлсэн. /328 

тоотоор/ 

• Мобиком корпораци ХХК-аас 2019 оны 04 сарын 09-ны өдрийн 12/1836 тоот 

албан бичгийн дагуу Дархан-Уул аймгийн нутаг дэвсгэрт суурилуулсан  шилэн 

кабелууд мэдээллийн санд бүртгэгдсэн эсэхийг шалгах ажлыг хийж гүйцэтгэлээ.  

Хариуг албан бичгээр  хүргүүлэв. /335 тоотоор/ 

• Захирагчийн алба болон ДСЦТС-ний мэргэжилтэний хамт гахайн фермер 

байгуулах талбай руу татах цахилгааны шугамын хэмжилтийг хийж гүйцэтгэн 

хэмжилтийн үр дүнг “ ДСЦТС” ХХК-д хүргүүлэв. 

• Дархан сум 13 баг Үйлдвэрийн районд баригдах “Чуань Мон Арматур” ХХК-

ны арматур бэлдэцийн үйлдвэрийн барилгын тэг тэнхлэг, 10-р баг 5 дугаар 

хороололд баригдах иргэн Н.Лхагвадоржийн үйлчилгээний барилгын тэг 

тэнхлэгийг газарт шилжүүлсэн актыг “Гео глоб мэп” ХХК-аас хүлээн авч 

мэдээллийн санд оруулсан. 

 

Мониторингийн хүрээнд 

 Улсын бүртгэлийн хэлтэс руу Э дугаар авахаар 27 иргэн 14 хуулийн 

этгээдийн мэдээллийг илгээж, мөн Э дугаар нь ирсэн 21 иргэн, 9 хуулийн 

этгээдийн гэрээг байгуулж гэрчилгээг олгосон. 

Дархан нэхий ХК-ий газар эзэмших эрхийн гэрчилгээний зориулалтыг 

зориулалт тус бүрээр салгах, Зоригт ирээдүй ХХК-ий байршил шилжүүлэх, МАТЦО 

ХХК-ий дахин төлөвлөлтийн хүрээнд нийтийн орон сууц барих газрын дахин 

төлөвлөлтөөр газар эзэмшүүлэх захирамжийн төслүүдийг бэлдэж холбогдох 

захирамжуудыг гаргуулсан. 

 Өнөр зам ХХК-ийн ирүүлсэн хүсэлтийн дагуу Дархан сумын 5-р баг 20-4 

байр руу шинээр зам тавих, Дархан-Уул аймгийн Үйлдвэрчний эвлэлийн хорооны 

эзэмшил газар дээр уг замын трасс дайрсантай холбогдуулан газар дээр ажиллаж 

Дархан-Уул аймгийн Үйлдвэрчний эвлэлийн хорооны дарга н.Батжаргалтай утсаар 

ярилцаж одоо байгаа худгийг хүчитгэж өгвөл эзэмшил газраа одоо барьсан байгаа 

хашаагаар болгоход татгалдах зүйл байхгүй гэдгээр мэдэгдсэн. 

 2019.04.30-ны өдөр зохион байгуулагдсан “Газар зохион байгуулалт, газрын 

мониторинг”-ийн 1 өдрийн сургалтанд амжилттай суралцаж гэрчилгээ авсан.   

Газрын эрх зүйн харилцааг хянан шийдвэрлэх захирамжийн хуралд хугацаа 

сунгах-12, бусдад шилжүүлэх-4, талбайн хэмжээ өөрчлөх-5 иргэн, хуулийн 

этгээдийн материалыг танилцуулж шийдвэрлүүлсэн. 

  Морь барианы талбайд газар ухаж байна гэсэн мэдээллийн дагуу газар дээр 

нь очиж ажилласан. Энэ ажил нь аймгийн цагдаагийн газрын хойд чиглэлийн пост, 

журмын хашаа барих ажил улсын төсвийн хөрөнгөөр хийгдэж байгаа юм байна. 

 2016-2018 онуудын бэлчээрийн фотомониторингийн тайланг нэгтгэн 

ГЗБГЗЗГ-ийн мэргэжилтэн н.Мөнхцэцэгт мэйлээр хүргүүлсэн. 

 Аймгийн прокурорын газарт 5 иргэний газартай эсэх лавлагааг гаргаж 

хүргүүлсэн. 

 

Газрын татвар, төлбөр, үнэлгээний хүрээнд: 



`       

 2  

 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 мэдлэг олголоо.  

 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. 

 

БАРИЛГА, ХОТ БАЙГУУЛАЛТЫН ЧИГЛЭЛЭЭР: 

Инженерийн дэд бүтцийн хүрээнд: 

 

“Орон сууц” үндэсний хөтөлбөр шинэчлэн батлагдахтай болсонтой холбоотойгоор 

Дархан-Уул аймгийн хэмжээнд 2019-2024 онуудад хэрэгжих нийтийн орон сууц 

болон амины орон сууц дахин төлөвлөлт, хэрэгжих төсөл хөтөлбөрийн төсөөллийн 

судалгааг гаргаж хүргүүсэн.   

Хот байгуулалтын кадастрын мэдээллийн сан үүсгэхэд Дархан сумд баригдсан 

барилга байгууламж, инженерийн шугам сүлжээ, ногоон байгууламжийн судалгааг 

гаргаж ГЗБГЗЗГ хот байгуулалтын хэлтэст хүргүүлсэн.  

Улаанбаатар – Дархан чиглэлийн авто замын трасст орсон айл өрх, аж ахуй 

нэгжүүдийн судалгааг гаргасан.  

Сургалт.  

Хот байгуулалтын кадастрын мэдээллийн сан бүрдүүлэх хөтлөх сургалтанд 4 

сарын 30, 5 сарын 1 өдрүүдэд сууж мэдээллийн сан бүрдүүлэх загвар мэдээлэл 

оруулах аргачлалыг суралцсан.  
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Дархан дагуул хот төслийн хүрээнд төрийн албан хаагчдийг мэргэшүүлэх ArcGis 

програмын сургалтанд суусан. 

Бүтээн байгуулалтын ажлууд  

8-р багийн Манхантолгойн хэсгийн гэр хорооллыг шугам сүлжээнд холбох дулааны 

1 дүгээр контурын К24-өөс УДДТ барилга хүртэл дулааны шугамын трасс өөрчлөх 

ажилд Дархан Дулаан сүлжээ ТӨХК, Дархан ус суваг ХК, аймгийн Засаг даргын 

орлогч Т.Ганболд, ХОХБТХ дарга П.Батсүх нартай уулзалт зохион байгуулж 

шийдвэрлэсэн. Мөн Хас банкны хойд талын газар эзэмшигчтэй тохиролцсон.  

 

МОН3244/3245 төслийн А2-1 багц буюу бохир усны шугам шинэчлэн засварлах А1  
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байршилын хэсэгт Тахько ХХК компанийн газарт ажил хийгдэхтэй холбоотой 

Тахько ХХК компанийн төлөөлөлтэй уулзаж сонсох ажиллагаа явуулж төслийн 

ажлыг саадгүй явуулахаар тохиролцсон.  

 

 Дулааны шугам сүлжээнд холбогдох хүсэлтэй 29 иргэний хүсэлтийн хүлээн 

авч судалж үзэн тодруулах хуудас гаргаж өгч дулааны техникийн нөхцөл 

олгох хуралд оролцсон.  

 Аймгийн гамшигаас хамгаалах төлөвлөгөө, нүүлгэн шилжүүлэх түр байрны 

мэргэжлийн ангийн төлөвлөгөө, хорогдох байрны төлөвлөгөө, албаны 

төлөвлөгөөг боловсруулсан.  

Барилгын материал үйлдвэрлэл лабораторын хүрээнд: 

 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. 
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 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 зориулсан зохион байгуулах ажлын төсвийг 

баталлаа. 

 2005-2018 оны ашиглалтанд хүлээлгэн өгсөн 179 барилга байгууламжийн 

хувийн хэргийн 74 баримт бичгээр меморалдаж архивлан  баримт үдэв, мөн 

давхар 24416 хуудас цахим архив үүсгэсэн. Гүйцэтгэл 92 % 

 Барилгын хөгжлийн төвийн 2019.04.18-ний 1/701 тоот албан тоотооор MNS 

ISO/IEC 17025:2018-Сорилтын болон шалгалт тохируулгын лабораторийн 

чадавхид тавих ерөнхий шаардлага сургалтанд 2019.05.09-10-ны өдрүүдэд 

хамрагдав. 

  

Барилгын хөгжлийн төвийн 2019.04.18-ний 1/701 тоот албан тоотооор MNS ISO 

17065:2013-Тохирлын үнэлэгээ-Бүтээгдэхүүн үйл явц болон үйлчилгээний 

баталгаажуулалтын байгууллагад тавих шаардлага 2019.05.13-15-ны өдрүүдэд 3 

хоногийн сургалтанд хамрагдаж БАТАЛГААЖУУЛАЛТЫН СУУРЬ АСУУДАЛ 

сертификат авав. 
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 2019.05.17-нд Онцгой байдлын алба сурталчлах "Нээлттэй хаалганы өдөрлөг"-ийн 

үйл ажиллагааны үеэр Онцгой байдлын газар, Гамшгаас хамгаалах мэргэжлийн 

албадын хамтын үйл ажиллагааг иргэд олон нийтэд сурталчлах “Нээлттэй хаалганы 

өдөрлөг”-ийн арга хэмжээг 2019 оны 05 дугаар сарын 17-ны өдөр Найрамдал 

талбайд зохион байгуулагдсан ажилд оролцлоо. 

 Энэ арга хэмжээний нэг онцлог нь болзошгүй аюулт үзэгдэл, техникийн 

холбогдолтой ослоос урьдчилан сэргийлэх, аврах, хор уршгийг арилгахад иргэд 

олон нийтийн оролцоо ямар чухал гэдгийг мөн Онцгой байдлын газар, гамшгаас 

хамгаалах мэргэжлийн албадын үйл ажиллагааг иргэд олон нийтэд сурталчлан 

таниулсан явдал байлаа. 

Өдөрлөгийн үйл ажиллагаанд нийт 170 гаруй иргэн хамрагдаж цаасаар хэрхэн аяга 

хийхийг заалгаж ямар үед хэрэглэгдэх талаар мэдээ мэдээлэл авлаа. 

манай мэргэжлийн ангиуд талархлын бичиг хүлээн авсан. 
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Барилгын лабораторын шинжээч: 

 

 Улаанбаатарт  Газрын харицааны 65 жилийн ойн арга хэмжээнд  барилгын 

салбарын чиглэлээр сургалт болон  бусад арга хэмжээнүүдэд оролцсон. 

2019.05.17 нд барилга байгууламжийн зураг төсөл зөвшилцөх, батлах, нэгж 
талбарын зориулалт, талбайн хэмжээ, байршилын зурагт өөрчлөлт оруулах эсэхэд 
дүгнэлт гаргах хурлаар 10 асуудал шийдвэрлэв. 
 

 Улаанбаатар хотод 4 өдрийн сургалтанд сууж мэргэжил дээшлүүлэн 

гэрчилгээ авав. 

         

 Паркын тоглоомын ногоон байгууламж, явган замын төлөвлөлтийн зургийг 

дахин төлөвлөж боловсруулав. 

                   

 Орон нутгийн хөрөнгө оруулалтаар байрны фасад шинэчлэх ажлын хүрээнд 

байрны фасаны ажил гүйцэтгэгч байгууллагатай хамран ажиллав. 
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 Архитектур төлөвлөлтийн даалгавар 6-г боловсруулж  4 –г батлуулав. 

 
Байршилын зураг 7-г зурж гүйцэтгэн ажиллав. 

 Орон нутгийн хөрөнгө оруулалт хөгжлийн сангийн хүрээнд хийгдэх 

ажлуудын байршилын зураг, Багийн хөгжлийн төвийн гадна тохижилт, авто 

машины зогсоолын байршилын зураг зэргийг хийж гүйцэтгэв. 

 Найрамдал талбайд “Эвтэй дөрвөн амьтан”-ы хөшөөг байршуулах 

байршилын зураг болон хөшөөний зургийн даалгавар, хөшөөний зураг төсөл 

шалгаруулах удирдамжийг боловсруулж батлуулав. 
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Барилга байгууламжийн ашиглалтад оруулсан талаар:  

 

 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.  

 
 Дархан-Уул аймаг, Дархан сум, 7-р баг байршилтай “Эма трейд” ХХК-ний 

хүсэлтийн дагуу агуулахын зориулалттай барилга байгууламжийг ашиглалтад 

оруулах комиссыг зохион байгуулж ажилласан  

 Дархан сумын 13-р багт байршилтай “Дархан төмөрлөгийн үйлдвэр” ХК-ний 
хүсэлтийн барилга байгууламжийг ашиглалтад комиссыг зохион байгуулж 
ажилласан. 

 

Барилгын ажил эхлүүлэх, үргэлжлүүлэх зөвшөөрөл олгосон талаар:  
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 Улсын болон орон нутгийн хөрөнгө оруулалтаар баригдсан 11,12-р баг 15-р 

багийн хөгжлийн төв, 50 ортой төрөх эмнэлэгийн өргөтгөлийн барилгуудад 

барилга байгууламжийг ашиглалтад комиссын дүгнэлтийг гаргаж өгч 

холбогдох мэргэжил арга зүйн зөвлөгөөг өгч ажилласан.  

 Дархан-Уул аймаг, Орхон суманд баригдах Улаанбаатар төмөр замын 

ажилчдын 25 айлын орон сууцны барилгад барилгын ажил эхлүүлэх 

зөвшөөрөл хүссэний дагуу барилгын техникийн бичиг баримтыг хянаж үзэн 

зөвшөөрлийг олгосон.  

 Дархан сумын 11-р баг, 13-р хороололд байршилтай “Баян бридж” ХХК-ний 6-

н давхар 70 айлын орон сууцны барилгад барилгын ажил эхлүүлэх 

зөвшөөрөл хүссэний дагуу барилгын техникийн бичиг баримтыг хянаж үзэн 

зөвшөөрлийг олгосон.  

 

 “Дархан-Хот байгуулалт, барилга захиалагчийн газар” ОНӨААТҮГазраас 

ирүүлсэн Дархан-Уул аймаг, Дархан сумын 13 дугаар багт “Ноён өндөр 

консракшн” ХХК –ний гүйцэтгэх гадна дулаан, бохирын шугам, ус, дулаан 

дамжуулах төвийн 2 ширхэг барилгын ажилд барилгын ажил эхлүүлэх тухай 

хүсэлтийн дагуу барилгын техникийн бичиг баримтыг хянаж үзэн дутуу бичиг 

баримын жагсаалтыг хүргүүлсэн. Үүнд: 

 Барилгын ажлын график төлөвлөгөөг захилагч тал, захилагчийн 

хяналт хэрэгжүүлж байгаа байгууллагуудаар баталгаажуулах,  

 “Ноён өндөр констракшн” ХХК-ний дулааны шугам угсрах тусгай 

зөвшөөрлийн хуулбар,  

 “Ноён өндөр констракшн” ХХК-ний иргэний ба үйлдвэрлэлийн 

барилгын инженер томилсон тушаал,  

 Зураг төслийн магадлалын ерөнхий дүгнэлт 

 Барилгын талбайн зохион байгуулалтын зургийг Дархан-Уул аймгийн 

Мэргэжлийн хяналтын газрын Тээвэр авто өргөх машин механизмын 

хяналтын улсын байцаагчаар хянуулж, баталгаажуулах 

 Зургийн байгууллагатай зохиогчийн хяналтыг хийх гэрээний хуулбар 

 

 Геодези зураг зүйн газраас ирүүлсэн Засгийн газрын 2016-2020 оны үйл 

ажиллагааны хөтөлбөрт тусгагдсан “2.81 Хүн амын орон сууцны хэрэгцээг 

хангах зорилгоор нэгдсэн бодлого боловсруулж, “Хямд өртөгтэй орон сууц” 

үндэсний хөтөлбөрийг хэрэгжүүлнэ” гэсэн зорилт, Засгийн газрын 2016-2020 

оны үйл ажиллагааны хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх арга хэмжээний 

төлөвлөгөөний “2.4.77.1 "Орон сууц" үндэсний хөтөлбөр боловсруулж, 

хэрэгжүүлэх” гэж тусгагдсан арга хэмжээг хэрэгжүүлэх ажпын хүрээнд “Орон 

сууц” үндэсний хөтөлбөрийг боловсруулах ажилд шаардлагатай мэдээллийг 

ирүүлсэн маягтын дагуу хүргүүлсэн. 

 Барилгын хөгжлийн төвөөс ирүүлсэн Дархан-Уул аймагт 2019 оны II 

улирлын байдлаар шинээр ашиглалтад орсон орон сууцны мэдээг  БМ-19 

маягтын дагуу орон сууцны борлуулалт, үнийн мэдээний хамт хавсралтаар 

Барилгын хөгжлийн төв рүү албан бичгээр хүргүүлсэн.  
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               ЗАХИРГАА АЖ АХУЙ ЧИГЛЭЛЭЭР: 
 

Мэдээлэл технологи: 

1. 70376471 нээлттэй утсаар 19 иргэн, ААНБ-ын асуултанд хариулт өгөв. 

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

Facebook хуудсанд иргэнээс асуусан 2 асуултанд хариулсан. 

3. 70376471 нээлттэй утсанд иргэн Баясгалангийн ирүүлсэн гомдлыг Барилгын 

асуудал хариуцсан мэргэжилтэн, Газар зохион байгуулалтын төлөвлөлт, 

өмчлөлийн асуудал хариуцсан мэргэжилтнүүдэд уламжлав. 

4. 70376471 нээлттэй утас болон байгууллагын Facebook хуудсанд ирсэн 

асуултуудыг асуултын чанартай, гомдлын чанартай гэсэн төрлөөр нь ангилж 

нэгтгэв. 2019-01-20-оос 2019-05-01-ний хооронд 70376471 нээлттэй утас 

болон байгууллагын Facebook хуудсанд нийт 48 иргэн, 9 ААН-ээс 57 ширхэг 

асуулт асуусны дийлэнх хувийг иргэн бол Дархан-Уул аймагт өмчлөх газар 

олгож байгаа юу? Хаана олгож байгаа вэ? Гэсэн асуултуудыг асуусан бол 

ААНБ-ууд Газрын гэрчилгээ шинэчлэхэд ямар материал бүрдүүлэх вэ? 

Гэсэн асуултууд тус тус эзэлж байна.  

5. Номын сангийн програмд 124 ширхэг номын хавтасны зургийг сканердаж 

оруулан, Handy Library Manager 2.5 програм дээр 124 ширхэг номын цахим 

каталог үүсгэн бүртгэж, 171 ширхэг номын бар код, каталогийг хэвлэж наав. 

              

6. Номын сангийн тавиуруудад Сэтгүүл, Барилга, Барилгын дүрэм, Барилгын 

норм ба дүрэм, Хууль, эрх зүй, Газрын харилцаа, Газар зохион байгуулалт, 

Геодези, Нягтлан бодох бүртгэл, Бусад гэсэ ангилалаар шошго хэвлэж, 

наав. 
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7. Handy Library Manager 2.5 номын сангийн програмд байгууллагын албан 

хаагч 22 хэрэглэгчийг бүртгэн, номын сангийн карт хэвлэж, 5 хэрэглэгчид 29 

ширхэг номыг 100 хоногийн хугацаатайгаар номын сангийн картан дээр нь 

цахимаар бүртгэж олгов. Номын сангийн хэрэглэгчдийн картуудыг номтой, 

номгүйгээр нь ялган хадгалж байна.  

                  
8. “Газрын харилцааны ажилтны өдрийн нэрэмжит тэмцээн”-ий Шатрын төрөлд 

оролцов. 

9. Дархан-Уул аймгийн Төв номын сангийн номын санчаас номын санд ном 

бүртгэх, хэрэглэгчид олгох, номын сангаа хэрхэн ажиллуулах талаар 

зөвлөгөө авав. 

10. Зургийн аппаратны үнэ, үзүүлэлтийн талаар судалгаа хийв. 

11. Хөгжлийн бэрхшээлтэй хүний эрхийн тухай хуулийн 12-р зүйлийн 12.1 дэх 

заалтад “Монгол дохионы хэл бол сонсголгүй хүний эх хэл мөн бөгөөд 

сонсголгүй хүн дохионы хэлээрээ нийгмийн бүхий л харилцаанд оролцох 

эрхтэй” гэж заасан байдаг. Төрийн албан хаагчдад зориулсан сонсголгүй 

иргэдийн дохионы хэлний анхан, дунд шатны сургалтанд долоо хоног 

бүрийн Мягмар гаригийн 10:00-12:00 цагт хамрагдан суралцав.  

                                   

Мэдээлэл технологийн чиглэлээр: 

1. Байгууллагын цахим хуудсанд байгууллагын 4-р сарын 1, 2, 3, 4-р долоо 

хоногийн болон 4-р сарын тайлан, санхүүгийн мэдээ, цахим бирж ашиглан 

явуулсан дуудлага худалдааны үр дүнгийн талаарх мэдээллийг байрлуулав. 

2. Байгууллагын цахим хуудсан дээрх албан хаагчдын утасны дугаарыг 

шинэчлэв.  

3. Байгууллагын Facebook хуудсанд цахим бирж ашиглан явуулсан дуудлага 

худалдааны үр дүнгийн талаарх мэдээллийг байрлуулав.   
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4. Брошур хийх материалуудыг компьютерт шивж оруулав. “Газар эзэмших эрх 

болон өмчлөх эрхтэй холбоотой бүрдүүлэх бичиг баримт” болон түүний 

хүснэгтэн хэлбэр, Барилга, байгууламжийн ажил эхлэх, үргэлжлүүлэх, 

ашиглалтанд өгөхөд бүрдүүлэх материал болон Барилга, хот байгуулалтын 

чиглэлээр иргэн, аж ахуйн нэгж байгуулагад үзүүлэх үйлчилгээний талаарх 

брошурын эхийг бэлтгэв. Эх бэлтгэсэн брошур тус бүрээс 50 ширхэгийг 

хэвлэв.  

5. 2019-04-30-нд Улаанбаатар хотод “Мэдээллийн системийн хэвийн 

ажиллагааг хангах, мэдээллийн аюулгүй байдал” сэдэвт 1 өдрийн 

сургалтанд хамрагдав. “Байгууллагад мэдээллийн технологийг ашиглах 

дотоод журам”-ын төсөл боловсруулах хэлэлцүүлэгт оролцож, саналаа өгөв.  

   
6. Дархан сумын дуудлага худалдааны зарын эхийг бэлтгэв. 

7. Дархан-Уул аймгийн ЗДТГ-ын Мэдээллийн технологийн хэлтсээс ирүүлсэн 

судалгааг бөглөж явуулав. 

8. ГЗБГЗЗГ-ын ОЗМТХ-ээс Цахим гарын үсгийн төхөөрөмж хүлээж авав. Цахим 

гарын үсгийн төхөөрөмжийн програм хангамжийг татаж суулган, туршиж 

үзэв. 

                              
9. ГЗБГЗЗГ-ын ОЗМТХ-ээс засуулахаар явуулсан байсан Cisco RI042 router-ээ 

авчирав. Cisco RI042 router-ээ холбож юнивишн компаниар тохиргоог 

хийлгэн байгууллагын VPN сүлжээг хэвийн байдалд оруулав. 

10. Хурууны хээ уншигч машины IP хаягийг өөрчлөн Able систем рүү 2019-04-

11-ээс 2019-05-10-ны хоорондох албан хаагчдын хурууны хээний  

мэдээллийг хуулав.  

11. Байгууллага руу орж ирж буй шилэн кабельд гарсан гэмтлийг юнивишн 

компани руу холбогдон засуулж, хэвийн ажиллагаанд оруулав. 
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12. Epson Stylus Photo 1390 маркын өнгөт хэвлэгчийг авч яван тоолуурыг 

тэглүүлэх програм уншуулан тэглүүлэв.  

13. 2019-04-26-нд Геодезийн мэргэжилтнүүдийн цахим хурал, 2019-05-15-нд 

Агентлагаас хийсэн цахим хуралд ZOOM програмаар нэвтэрч холбож өгөн 

хуралд оролцуулав.  

14. Байгууллагад ашиглагдаж буй хэвлэгч, сканеруудын үзүүлэлт, хүчин чадлын 

дэлгэрэнгүй судалгааг гаргав.  

15. ОБГ-аас зохион байгуулж буй цугларалтанд хэрэглэгдэх самбарын эхийг 

бэлтгэж, хийлгэв.           

Хууль,эрх зүй болон  хүний нөөц: 

 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 

 Аймгийн засаг даргын тамгын газрын Хяналт шинжилгээ, үнэлгээ, дотоод 

аудитын хэлтсээс “Харилцан суралцах арга зүй” сэдвээр агентлаг, 

байгууллагуудын  дотоод хяналт шинжилгээ үнэлгээний багийн гишүүдэд 

нэг өдрийн сургалтыг зохион байгуулж чадамжын гэрчилгээг гардуулсан. 

              
 Төрийн захиргааны албан тушаалын 4 сул орон тоог нөхөхтэй холбогдуулан 

сул орон тооны шинээр боловсруулсан албан тушаалын тодорхойлолтын 

төслийг судалгааны хүснэгтийн дагуу бөглөн Аймгийн ТАСЗөвлөлд 

хүргүүлсэн. 

  “Гэр бүлийг дэмжих жил” хүрээнд аймгийн засаг даргын тамгын газраас 

зохион байгуулж байгаа байгууллагын “Эцэг эхийн зөвлөл”-ийн үйл 

ажиллагааг эрчимжүүлэх хүүхэд хамгааллын үйл ажиллагаанд Залуучууд 

театрт  зохион байгуулагдах арга хэмжээнд тус байгууллагаас зөвлөлийн 3 

гишүүдийг оролцуулсан.                                  

 Засгийн газраас “Иргэн төвтэй төрийн үйлчилгээний жил” болгон 

зарласантай холбогдуулан 05 дугаар сарын 22-ны өдөр Дархан 50 

цогцолборт нээлттэй хаалганы өдөрлөгт байгууллагын үйл ажиллагаагаа 

сурталчлан гарын авлага, мэдээлэлээр ханган ажиллаа. Жендэрийн тухай 

хуулийн хэрэгжилтийг хангах үүднээс иргэд, албан байгууллагуудад гарын 

авлага зөвлөмжүүдийг тараасан.  
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 Тахько ХК-ны газартай холбогдох асуудлаар 2019.05.09-нд  Сонсох 

ажиллагааны мэдэгдлийн хугацааг  сунгаж дахин хүргүүлсэн. 05 дугаар 

сарын 20-ны өдрийн “Сонсох ажиллагаа”-г газрын харилцаа, барилга, хот 

байгуулалтынг газрын захиргаа, санхүүгийн өрөөнд 15:00 цагт зохион 

байгууллаа. Газар дээр нь очиж аль аль хашаагаа нээлттэй болгох талаар 

ярилцсан. Тус байгууллагын Итгэмжлэгдсэн төлөөлөгч, өмгөөлөгч нар 

гомдол гаргасан байгууллага руу албан бичиг хүргүүлэн  газартай 

холбоотой асуудлаар өөрийн зүгээс төслийн үйл ажиллагааг дэмжиж 

ажиллахаа илэрхийлсэн.  

 Албан хаагчдын хувийн хэргийн бүрдлийг хангуулж байна. 

 Байгууллагын гүйцэтгэлийн төлөвлөгөөг аймгийн Төрийн захиргаа 

удирдлагын хэлтэст хүргүүлсэн, албан хаагчдын гүйцэтгэлийн төлөвлөгөөг 

албан хаагчдаар төслийн шинэ загварын дагуу боловсруулхаар чиглэл, 

үүрэг өгөв. 

 Хөдөлмөр, халамжийн үйлчилгээний газраас ирүүлсэн Хөгжлийн 

бэрхшээлтэй иргэний хөдөлмөр эрхлэлтийг дэмжих тухай албан бичгийн 

хариуг боловсруулж байна 

Томилолтын судалгаа: 

 Б.Мөнхчулуун, Ц.Цэнд-Аюуш, Э.Түмэнжаргал, Х.Олонбаяр нар 

ГЗБГЗЗГазарт сургалтанд,  аймгийн засаг даргын итгэмжлэгдсэн төлөөлөгч 

Ө.Мягмарсүрэн, Б.Золбаясах нар 8 иргэний итгэмжлэгдсэн төлөөлөгч 

Атарболдын нэхэмжлэлтэй УДШүүхийн хяналтын шатны шүүхэд орсон.   

 

Шүүх хуралтай холбоотой мэдээлэл: 

 Иргэн Г.Бямбажавын нэхэмжлэлтэй аймгийн Засаг даргад холбогдох 

асуудлаар захиргааны хэргийн анхан шатны шүүхэд газрын гэрээгээ 

сунгуулхаар хүссэн нэхэмжлэлийн тайлбарыг бэлтгэн Захиргааны хэргийн 

анхан шатны шүүхэд хүргүүллээ. Дархан-Уул аймгийн  захиргааын хэргийн 

анхан шатны шүүхээс н.Энхтуяа шүүгч газрын албан дээр ирж үзлэг 

шалгалт хийн, хэрэгт хамааралтай нотлох баримтыг гаргуулж авсан. 

 Хариуцагч Аймгийн Засаг даргын итгэмжлэгдсэн төлөөлөгч Ө.Мягмарсүрэн, 

Б.Золбаясах нар нь  8 иргэний итгэмжлэгдсэн төлөөлөгч Атарболдын 

нэхэмжлэлтэй УДШүүхийн хяналтын шатны шүүхэд орсон. Шүүхээс анхан 

шатны шүүхийн шийдвэрийг хүчингүй болгон, давах шатны шүүхийн 

магадлалыг хэвээр үлдээн хэргийг “нэхэмжлэлийн агуулга бүрэн 

тодорхойлогдоогүй учир” дахин анхан шатны шүүх рүү хэргийг буцаасан.  

 



`       

 16  

ТАЙЛАН НЭГТГЭСЭН: 

ХУУЛИЙН АСУУДАЛ  

ХАРИУЦСАН МЭРГЭЖИЛТЭН                                     Б.ЗОЛБАЯСАХ 

 

 

 

 


