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№ Ажлын чиглэл Гүйцэтгэлийн үр дүн 

Барилга хот байгуулалтын хэлтэс 

 
 

1 

Барилгын 
асуудал 
хариуцсан 
мэргэжилтэн  

 Дархан-Уул аймаг, Дархан сум, 5-р баг  байршилтай “Уулс ноён” ХХК-ний Бетон зуурмагны 

үйлдвэрийн 1,5км урттай 3*150 голчтой гадна цахилгаан хангамжийн ажилд барилгын ажил 

эхлүүлэх зөвшөөрлийн олгосон.  

 Дархан сумын 12-р багт байршилтай “ДСЦТС” ХК-ний 48 айлын орон сууц, Өмнөд үйлдвэрийн 

районд байршилтай “Дархан минж” ХХК-ний арьс шир боловсруулах үйлдвэрийн барилгуудад 

Засгийн газрын 317 дугаар тогтоолын дагуу барилгын техникийн бичиг баримтыг хянаж үзэн 

барилга ашиглалтад оруулах комиссыг зохион байгуулж ажилласан. 

   
    
  2 

Инженерийн дэд 
бүтцийн 
асуудал 
хариуцсан 
мэргэжилтэн  

 3 сарын 7 өдрийн гэр хорооллын инженерийн шугам сүлжээнд холбох ажлын хуралдаанаас 
өгсөн үүрэг даалгаварын айл өрхүүдтэй уулзахад шаардлагатай материалыг бэлдэж 6.7 багт 
шугамын трассд орсон айл өрхүүдтэй уулзаж мэдэгдэх хуудас тараасан.  

 Онцгой байдын газар гамшгаас хамгаалах  улсын хяналтын байцаагчийн мэдэгдэлийн дагуу 
2019 оны 03 сарын 11 өдөр мэргэжлийн ангийн томилгоот бүрэлдэхүүний бэлэн байдлын 
үзлэгийг байгууллагын нийт ажилтан, албан хаагчдыг хамруулан зохион байгуулсан. 

 Дулаанд холбох хүсэлтэй 9 аж ахуй нэгж, иргэний судалгааг хийж дулааны тодруулах хүсэлт 
гаргаж өгсөн.  

 5 багийн гэр хорооллыг ИШС холбохтой холбоотойгоор иргэдтэй уулзалт зохион байгуулах 
мэдээлэл бэлдэж танилцуулах, сонсох ажиллагаа явуулах ажлыг хийж гүйцэтгэсэн.  

 
3 

Барилгын 
материал 
үйлдвэрлэлийн 
асуудал 
хариуцсан 
мэргэжилтэн  

 2005-2017 оны ашиглалтанд хүлээлгэн өгсөн 83 барилга байгууламжийн хувийн хэргийн 

47 баримт бичгээр меморалдаж архивлан  баримт үдэв, мөн давхар 15653 хуудас 

цахим архив үүсгэсэн. Гүйцэтгэл 65% 

 2019.03.11-нд  аранзын бэлтгэл байдлын урьдчилсан үзлэг шалгалтанд хамрагдлаа. 

 2019.03.13-нд - Аймгийн ИТХ-ын дэргэдэх Иргэний танхим, Хөдөлмөр, халамжийн 

үйлчилгээний газар, Хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдийн Чөлөөт үйлдвэрчний эвлэлийн 

холбоо хамтран Хөгжлийн бэрхшээлтэй хүний эрх оролцоо, хөгжлийг дэмжих  “ГАРЦ ба 



ШИЙДЭЛ” уулзалт хэлэлцүүлэгт оролцлоо. 

 
 

4 

Барилгын 
лабораторын 
шинжээч  

 Аранзын бэлтгэл байдлын урьдчилсан үзлэг шалгалтанд хамрагдлаа. 

 Архитектур төлөвлөлтийн даалгавар 5-г боловсруулж  хянуулан батлагдах төсөл 
боловсруулсон 

 3-р багт төлөвлөгдөж буй зам согсоолын байршилын зураг гаргасан 

 Аймгийн ерөнхий төлөвлөгөөнд тусгах санал шүүмж боловсруулсан 

Газрын удирдлагын хэлтэс 

 
 

1 

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. 

 2019 оны 03 дугаар сарын 07-ны өдрийн Газрын эрх зүйн харилцааг хянан шийдвэрлэх хурлаар 

орсон хугацаа сунгах 31 иргэн, 21 хуулийн этгээд, газар эзэмшүүлэх 1 иргэн, 5 хуулийн этгээд, 

бусдад шилжүүлсэн 26 иргэн, 1 хуулийн этгээд, газар  ашиглуулах хугацаа сунгасан 5 хуулийн 

этгээд, газрын талбайн хэмжээ өөрчилж, газар эзэмшүүлсэн 12 иргэн, 6 хуулийн этгээдийн  

захирамжийн төслийг нэгтгэж төслийг боловсруулсан. 

 
 

2 

Газрын зохион 
байгуулалт, 
газрын өмчлөл 

 Улсын бүртгэлийн хэлтэсээс Э дугаар нь ирсэн 7 иргэний газар эзэмших гэрээ,   гэрчилгээг 
бичиж цахимжуулсан. Мөн Улсын бүртгэлийн хэлтэс руу Э дугаар авахаар 6 иргэний 
материалыг цахимжуулан илгээсэн. 

 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. 

  Дархан-Уул аймгийн хэмжээнд иргэнд 2019 онд өмчлүүлэх газрын байршил, хэмжээ, 

зориулалтыг Аймгийн ИТХ-р хэлэлцүүлэхээр хүргүүлсэн. 

 
 
 

3 

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.  

 Орхон сумын нөхөн бүрдүүлэлт хийсэн 4 нэгж талбарыг мэдээллийн санд оруулав. 

 Дархан-Орхон сумдын хилийн цэс буруу зурагдсан байсныг янзалж мэдээллийн санд ороогүй 

байсан 45 нэгж талбарыг нөхөж оруулав 



4 Газрын татвар, 
төлбөр, үнэлгээ 

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

 Г.Золбаяр, Д.Дэжидмаа, Б.Нямаа, А.Жаргалсайхан, Д.Мядагмаа, Н.Энхсаруул, 
Э.Отгонзул Б.Чимгээ нарын нэхэмжлэлтэй захиргааны хэрэгт Давж заалдах гомдол 
гаргасан ба Захиргааны хэргийн анхан шатны шүүхийн 2018.12.24-ний өдрийн 02 
дугаартай шийдвэрийг хэвээр үлдээж, гомдлыг хэрэгсэхгүй болнож шийдвэрлэсэн. 
 

 
 
 
 

5 

Мэдээлэл 
технологийн 

чиглэлээр 

Мэдээлэл: 
70376471 нээлттэй утсаар 11 иргэн, ААНБ-ын асуултанд хариулт өгөв.  
Мэдээллийн технологийн асуудал хариуцсан мэргэжилтний Албан тушаалын тодорхойлолтын 

урьдчилсан хэлбэрийг хийв. 

Серверийн өрөөний аюулгүй байдал, байнгын шалгалтын тэмдэглэлийн бүтэц, хэрхэн хийдэг 
талаар судлав. 

Dell сервер компьютерийн Open Manage Server Administrator програм хангамжийн талаар судлав.   

Номын сангийн номзүйн ангилалын Дьюгийн аравтын ангилалын номыг англи хэлээр татаж, 
хэвлэж, үдэв. 

Мэдээлэл технологийн чиглэлээр: 
Байгууллагын цахим хуудсанд Орхон сумын төсөл сонгон шалгаруулалтын зарыг оруулж, устгав.  

Байгууллагын Facebook хуудсанд Орхон сумын төсөл сонгон шалгаруулалтын зарыг оруулж, 
устгав.  

Геодези, зураг зүйн асуудал хариуцсан мэргэжилтэн Мөнхчулууны компьютерийг форматлаж, 
шаардлагатай хэрэглээний програм хангамжуудыг суулгав.  

Номын сангийн програмын тохиргоог хийв. 

 

Нэгтгэсэн: 

ХАХМэргэжилтэн                                                Б.Золбаясах 

 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


