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Барилга хот байгуулалтын хэлтэс 

 
 

1 

Барилгын 
асуудал 
хариуцсан 
мэргэжилтэн  

 Дархан-Уул аймаг, Дархан сум, 13-р баг өмнөд үйлдвэрийн районд байрлалтай “Дархан Минж” 

ХХК-ний арьс, шир боловсруулах үйлдвэр, 12-р багт байршилтай “ДСЦТС” ХК-ний 48 айлын 

үйлчилгээтэй орон сууцны барилгуудад барилга байгууламжийг ашиглалтад оруулах дүгнэлтийг 

тус тус гаргаж өгсөн.  

 Дархан сумын Өмнөд үйлдвэрийн раойнд байрлалтай “Улаанбаатар гурил” ХХК-ний ажилчдын 

хувцас солих өргөтгөлийн барилга, “Камдер” ХХК-ний 2 блок үйлчилгээний зориулалттай 

барилгуудад барилгын техникийн бичиг баримтыг хянаж барилгын ажлын үргэлжлүүлэх 

зөвшөөрлийг тус тус олгосон.  

   
    
  2 

Инженерийн дэд 
бүтцийн 
асуудал 
хариуцсан 
мэргэжилтэн  

  Дагуул хот Дархан хот нэртэй нээлтийн ажиллагаанд оролцож, цаашид хийгдэх ажлуудтай 
танилцсан.  

 Дархан сумын 8-р багийн Нарантолгойн гэр хорооллыг инженерийн шугам сүлжээнд холбох 
ажлын хүрээнд шугамын трассын дагуу улаан шугам тавихад таарсан цахилгааны шон, блок 
болон элит хашаанууд гэрэлтүүлгийн шонгууд таарсан тул ГХБХБГ, ДХББЗГ, ДСЦТС, Ноёдын 
туурь ХХК, Цагаан зуун ХХК хурал зохион байгуулж гарсан асуудлуудыг шийдвэрлэсэн.  

 Гамшигаас хамгаалах дадлага сургуулилтанд бэлдэж бэлэн байдлыг хангуулсан.  

 8-р багийн Наран толгойн хэсгийн айл өрхүүдэд мэдэгдэх, танилцуулах ажлыг зохион байгуулж 
хийж хэрэгжүүлж байна.  

 6,7-р багийн ИШС-ний зураг төслийн үзэж зөвшилцсөн.  

 4 иргэн аж ахуй нэгжид дулааны тодруулах хуудас гаргаж өгсөн.  
 

 
3 

Барилгын 
материал 
үйлдвэрлэлийн 
асуудал 
хариуцсан 
мэргэжилтэн  

 2005-2017 оны ашиглалтад хүлээлгэн өгсөн 83 барилга байгууламжийн хувийн хэргийн 47 

баримт бичгээр меморалдаж архивлан  баримт үдэв, мөн давхар 15653 хуудас цахим архив 

үүсгэсэн. Гүйцэтгэл 65% 

 Гамшгийн дуут дохиогоор ажиллаж дадлага сургуулилалт хийлээ. Иж бүрэн хувцас болон хүн 

нэг бүрийн аранз болон бүрдлийн бэлэн байдлыг шалгуулсан. 



 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. 
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Барилгын 
лабораторын 
шинжээч  

 Авто зам дээрх хурд сааруулагчийн байршлын зураг 4 

 Архитектур төлөвлөлтийн даалгавар 2 ширхэг 

 Загвар зураг батлах талаар судалгаа хийсэн  

 Дархан-Уул аймгийн 2035 он хүртлэх ерөнхий төлөвлөгөөнд тусгах санал, шүүмж оруулах, 
явцын ажилтай танилцах талаар Улаанбаатар хотод томилолтоор 3 хоног  

Газрын удирдлагын хэлтэс 

 
 

1 

Инженер, 
хайгуул 
Мониторинги  

 Улсын бүртгэлийн хэлтэс руу Э дугаар авахаар 7 иргэн, 4 хуулийн этгээдийн материалыг 
цахимжуулан илгээж, Э дугаар нь ирсэн 1 иргэн, 2 хуулийн этгээдийн газар эзэмших гэрээг 
байгуулж гэрчилгээг нь бичиж олгосон. 

 Байгууллагын авлига, ашиг сонирхлын зөрчил гаргасан этгээдэд хариуцлага тооцсон асуудалд 
маргаан үүсгэж шүүхийн шатанд шийдвэрлэгдсэн болон шийдвэрлэгдэж байгаа талаарх 2016-
2018 онуудын хоорондох судалгааг гаргаж Хууль, эрх зүйн хэлтэст 2019 оны 03 дугаар сарын 
20-ны өдөр хүргүүлсэн. 

 АНУ-ын Төрийн Департаментын Хүмүүнлэгийн Мэдээллийн Алба, Америкийн Газарзүйчдийн 
Холбоо, Азийн сангаас хэрэгжүүлж буй “Дагуул хотуудын хүн амын аюулгүй байдал, гамшгийн 
эрсдлийг бууруулах болон урьдчилан сэргийлэх зорилгоор газарзүйн зураглал боловсруулах 
хөтөлбөр”-ийн хүрээнд Дархан хотод хэрэгжүүлж буй “Дагуул хот (2C) Дархан төсөл”-ийн 
нээлт 2019 оны 3 сарын 18 ны өдөр болсон бөгөөд уг төслийн нээлтэнд оролцож, мөн манай 
байгууллагад газар зүйн мэдээллийн системийн ArcGIS 10.6.1 лицензтэй программыг 1 суурин 
компьютерт суулгаж өгсөн. 

 
 

2 

Газрын зохион 
байгуулалт, 
газрын өмчлөл 

 Улсын бүртгэлийн хэлтэсээс Э дугаар нь ирсэн 6 иргэний газар эзэмших гэрээ,   гэрчилгээг 
бичиж цахимжуулсан. Мөн Улсын бүртгэлийн хэлтэс руу Э дугаар авахаар 12 иргэний 
материалыг цахимжуулан илгээсэн. 

 Дархан-Уул аймгийн хэмжээнд иргэнд 2019 онд өмчлүүлэх газрын байршил, хэмжээ, 
зориулалтыг Аймгийн ИТХ-д танилцуулан дэмжүүлж тогтоолыг ГЗБГЗЗГ-т хүргүүлсэн. 
Дархан сумын орон нутгийн тусгай хэрэгцээнд авах байршлыг сумын ИТХурлын хуралдаанаар 

батлуулж тогтоол гаргуулсан. 
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Кадастрийн 
чиглэлээр 

 Гэр бүлийн хэрэгцээний өмчлөх 11 иргэн, худалдсан, бэлэглэсэн 3,  , эзэмших гэрээ байгуулсан 
4 иргэн, хуулийн этгээдийн кадастрын зургийг тус тус гаргаж өгсөн.  

 Бурхант эрдэнэ НҮТББ-д Дархан-Уул аймгийн Хонгор сумын 2-р баг, Хүйтний гол, Их Ноён, 



БагаНоён уулын аманд нөхөн сэргээлт хийхээр хүсэж буй газрын тойм зургийг хүргүүлсэн. 

4 Геодези зураг 
зүйн чиглэлээр 

 Өмчлөлийн газраа өвлүүлсэн, худалдсан 8 иргэний эрх шилжих бүртгэлийг хийж эзэмшил 
газартай 12 иргэн, аж ахуйн нэгжид  кадастарын зураг гаргаж үйлчилсэн. 

 Дархан сум 16 дугаар баг “Зоригт ирээдүй” ХХК-ны худалдаа, үйлчилгээ, орон сууцны барилгын 
тэг тэнхлэгийг газарт шилжүүлсэн актыг “Гео од” ХХК-аас хүлээн авч шалган барилга эхлэх 
зөвшөөрөл хүссэн материалд хавсаргав. 

 15 дугаар баг 3 дугаар хэсэгт баригдсан багийн хөгжлийн төв, 12 дугаар баг 6 дугаар хороололд 
баригдсан багийн хөгжлийн төвийн барилгуудын гүйцэтгэлийн зургийг хүлээн авч шалган 
мэдээллийн санд орууллаа 
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Мэдээлэл 
технологийн 

чиглэлээр 

Мэдээлэл: 
70376471 нээлттэй утсаар 11 иргэн, ААНБ-ын асуултанд хариулт өгөв.  
Байгууллагын Facebook хуудсанд ирсэн 1 иргэний асуултанд хариулт өгөв. 

Мэдээллийн технологийн асуудал хариуцсан мэргэжилтний Гүйцэтгэлийн гэрээг бичив. 

Номын сангийн програмыг ашиглах зааврыг интернэтээр судлав. 

Номын сангийн номзүйн ангилалын Дьюгийн аравтын ангилалын номыг англи хэл дээрх хувилбар 

дээр монгол тайлбаруудыг монгол хэл дээрх ном ашиглан бичив.   

Номын сангийн програмд 52 ширхэг номыг цахим каталог үүсгэн бүртгэж, 40 ширхэг номын бар 

код, каталогийг хэвлэж наав. 

Мэдээлэл технологийн чиглэлээр: 
Байгууллагын цахим хуудсанд Дархан-Уул аймгийн ИТХ-ын төлөөлөгчид байгууллага дээр ирж 

хийсэн уулзалтын талаарх мэдээллийг тавив.  

Дархан-Уул аймгийн ИТХ-ын төлөөлөгчид байгууллага дээр ирж хийсэн уулзалтын талаарх 

мэдээллийг тавив.  

Нягтлан бодогч Мөнхзулын зөөврийн компьютерт роутер, свич тавьж интернэт, дотоод сүлжээнд 
холбож өгөв 

 

Нэгтгэсэн: 

ХАХМэргэжилтэн                                                Б.Золбаясах 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


