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№ Ажлын чиглэл Гүйцэтгэлийн үр дүн 

Барилга хот байгуулалтын хэлтэс 

 
 

1 

Барилгын асуудал 
хариуцсан 
мэргэжилтэн  

 “Дархан нэгдэл” ХХК-ний барилга угсралтын тусгай хугацаа сунгах хүсэлтийн дагуу Монголын 

барилгын үндэсний ассоциацид тусгай зөвшөөрлийг сунгахад татгалзахгүй зүйлгүй гэсэн 

тодорхойлолтын гаргаж өгсөн.  

 Дархан-Уул аймаг, Дархан сум, Өргөө багт байрлалтай “Хос цайдам констракшн” ХХК-ний 

барилга угсралтын тусгай зөвшөөрөл шинээр авах хүсэлтийн дагуу холбогдох шинээр 

батлагдагсан хууль тогтоомжийн талаар мэдээллийг өгч, тодорхойлолтыг гаргаж өгсөн.  

 
2 

Барилгын материал 
үйлдвэрлэлийн 
асуудал хариуцсан 
мэргэжилтэн  

 ШИНЭ БҮТЭЭН БАЙГУУЛАЛТ- ДУНД ХУГАЦААНЫ ЗОРИЛТОТ ХӨТӨЛБӨР-ийн хүрээнд 

хийгдсэн ажлын тайланг Аймгийн Хөрөнгө оруулалт, хөгжлийн бодлогын хэлтэст 

хүргүүллээ. 

 Барилгын салбарын удирдах ажилтны зөвлөгөөн-2019-д оролцов. Зөвлөгөөнд 2019.03.25-ны 

өдөр 08.30 цагт Төрийн ордоны их танхимд зохион байгуулагдав. Барилгын салбарын удирдах 

ажилтны зөвлөгөөний хүрээнд зохион байгуулагдсан дээрх арга хэмжээнүүдэд салбарын 

Төрийн болон төрийн бус байгууллага, аж ахуйн нэгж байгууллагуудын төлөөллүүд аймгаас 8 

хүний бүрэлдэхүүнтэй оролцсон. 

 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% 

 Барилгын норм, нормативын баримт бичгийн жагсаалтийг нэг бүрчлэн бүртгэж номын санд 
хүлээлгэж өглөө. Нийт манай газарт 178ш шинэ хуучин норм нормативын баримт бичиг байгаа 
болно. 

 
 

3 

Барилгын 
лабораторын 
шинжээч  

 Байршилын зураг 12 шихрэг  

 7 байршилын зураг байрлал дээр очиж судлан ерөнхий архитекторт  танилцуулж  батлуулав 

 Архитектор төлөвлөлтийн даалгавар 5-г боловсруулж БХБХ-н дарга болон ерөнхий 
архитекторт танилцуулж баталуулав 

 Цахимжуулан ажлын хүрээнд А3-н хэмжээтэй зураг  сканейр  

Газрын удирдлагын хэлтэс 



 
 

1 
 
 
 

Газрын зохион 
байгуулалт, газрын 
өмчлөл 

 Улсын бүртгэлийн хэлтэсээс Э дугаар нь ирсэн 2 иргэний газар эзэмших гэрээ,   гэрчилгээг 
бичиж цахимжуулсан. Мөн Улсын бүртгэлийн хэлтэс руу Э дугаар авахаар 4 иргэний 
материалыг цахимжуулан илгээсэн. 

 Дархан сумын 14-р багт байрлах Миний монгол цэцэрлэгт хүрээлэнгийн 8.4 га газрыг орон 

нутгийн тусгай хамгаалалтаас гаргах тухай тогтоолын төлийг бэлдэж аймгийн хууль эрх зүйн 

хэлтсээр хянуулж аймгийн иргэдийн төлөөлөгчдийн тэргүүлэгчдийн хуралд хүргүүлсэн. 

 
 
 

2 

Кадастрийн 
чиглэлээр 

 Гэр бүлийн хэрэгцээний өмчлөх 15 иргэн, худалдсан, бэлэглэсэн 5,  , эзэмших гэрээ 
байгуулсан 9 иргэн, хуулийн этгээдийн кадастрын зургийг тус тус гаргаж өгсөн. Мөн Орхон 
суманд Гэр бүлийн хэрэгцээний өмчлөх 9 иргэн, худалдсан, бэлэглэсэн 1, эзэмших гэрээ 
байгуулсан 3, Хонгор суманд Гэр бүлийн хэрэгцээний өмчлөх 2 иргэний бүртгэлийг хийж 
кадастрын зургаар үйлчилсэн. 

 Дархан-Уул аймгийн Аудитын газар Дархан сумын 2015-2018 онд олгогдсон газрын тойм 
зургийг А3 хэмжээтэйгээр Хуучин Дархан, Шинэ Дархан, Үйлдвэрийн район гэсэн хэсгүүдийг 
хэвлэж хүргүүлсэн.  

 

3 Геодези зураг зүйн 
чиглэлээр 

 Өмчлөлийн газраа өвлүүлсэн, худалдсан 15 иргэний эрх шилжих бүртгэлийг хийж эзэмшил 
газартай 17 иргэн, аж ахуйн нэгжид  кадастарын зураг гаргаж үйлчилсэн. 

 Дархан сум 14 дугаар баг 3-р хороолол “Парк таун-2” хорооллын нийтийн орон сууцны 3-н 
блок, ДДЦС-ын “Трубины шинэчлэлийн төсөл” BMZ2006 65 828 хүрээнд хийгдсэн эргэлтийн 
усны шугам, Цахилгааны шугам, гол корпусын өргөтгөлийн барилга, реакторын барилгын 
улаан шугамын актыг “Гео од” ХХК-аас хүлээн авч шалган барилга эхлэх зөвшөөрөл хүссэн 
материалд хавсаргав. 

 Газар эзэмшлийн гэрээ гэрчилгээгээ шинэчлэх хүсэлт гаргасан 2 иргэн 13-н аж ахуйн нэгжид 
хаяг дугаар олгосон.    

 

 
4 

Газрын татвар, 
төлбөр,үнэлгээний 
чиглэлээр 

 Дархан-Уул аймгийн ИТХ-ын 2018.12.05-ний өдрийн 12/04 дүгээр тогтоолоор 2019 онд газрын 
төлбөрийн орлогоос 745.2 сая төгрөгийг төвлөрүүлэх төлөвлөгөөтэй ажиллаж байна. 
2019.03.29-ний өдрийн байдлаар 151.3 сая төгрөг төвлөрүүлж, гүйцэтгэл 20.3 хувьтай явж 
байна. 

 
 

 
5 Мэдээлэл 

технологийн 
чиглэлээр 

Мэдээлэл: 
1. Байгууллагын Facebook хуудсанд ирсэн 1 иргэний асуултанд хариулт өгөв. 

2. Номын сангийн програмд 126 ширхэг номыг цахим каталог үүсгэн бүртгэж, 100 ширхэг номын 

бар код, каталогийг хэвлэж наав. 

3. Бүртгэсэн номуудаа архивын өрөөний тавиур дээр номуудыг ангилалаар нь өрж тавив. 

Мэдээлэл технологийн чиглэлээр: 
1. Байгууллагын цахим хуудсанд “Гамшгийн аюулын тухай зарлан мэдээлэл дамжуулах дуут 



дохио сургуулилт”,  Дархан-Уул аймгийн барилгын материал үйлдвэрлэийн тусгай 

зөвшөөрөлтэй ААНБ-уудын талаарх мэдээллийг тавив.  

2. Байгууллагын Facebook хуудсанд “Гамшгийн аюулын тухай зарлан мэдээлэл дамжуулах дуут 

дохио сургуулилт”,  Дархан-Уул аймгийн барилгын материал үйлдвэрлэийн тусгай 

зөвшөөрөлтэй ААНБ-уудын талаарх мэдээллийг тавив.  

3. Дархан сумын даамал Мягмарсүрэнгийн хэвлэгчийн хорын чипийг авч тохируулж өгөв.    

Ирэх 7 хоногийн ажлын төлөвлөгөө: 
1. Байгууллагын номуудыг номын сангийн програмд бүртгэж, каталогжуулах 

 

 
 
 
 

7 

Хүний нөөц хууль 
эрх зүйн чиглэл 

 Хяналт-шинжилгээ, үнэлгээ дотоод аудитын хэлтэст газрын албан хаагчдаас Нутгийн 
захиргааны байгууллагын хяналт-шинжилгээ, үнэлгээнд нөлөөлж байгаа хүчин зүйлсийг 
тодорхойлох тухай асуулга судалгааг Аймгийн Хяналт-шинжилгээ үнэлгээ дотоод аудитын 
хэлтэст хүргүүлсэн 

 Иргэн төвтэй төрийн үйлчилгээний хүрээнд хэрэгжүүлэх аймгийн ажлын төлөвлөгөөний дагуу 
1 дүгээр улиралд хийгдсэн ажлын тайланг Хөгжлийн бодлогын хэлтэст хүргүүлсэн. 

 Албан хаагчдын ажилласан жил,хугацааг гаргаж Аймгийн ХШҮДАХэлтэст хүргүүлэв.  

 Албан тушаалын тодорхойлолт боловсруулах ажлыг хэсгийг Газар зохион байгуулалт, 
геодези зураг зүйн газрын даргын баталсан загвар чиглэлийг ирүүлэх тухай албан бичгийг 
хүлээн авч, аймгийн ТАСЗөвлөлд албан тоотоор хүргүүлсэн.  

 Захиргааны хэргийн анхан, давж заалдах, хяналтын шатны шүүхийн шийдвэр болон аймгийн 
Засаг даргад холбогдуулсан нэхэмжлэлийн талаарх 1 дүгээр улиралын тайлан бэлтгэсэн. 

 Монгол Улсын Ерөнхийлөгчийн 2010 оны 53 дугаар Зарлиг, Засгийн газрын 2009 оны 5 дугаар 
тогтоол, аймгийн Засаг даргын 2017-2020 оны үйл ажиллагааны хөтөлбөрийн хэрэгжилтийг 
хангах ажлын хүрээнд “Хүн амын бие бялдрын түвшин тогтоох сорил”-ыг байгууллагын албан 
хаагчдыг хамруулхаар ажиллаж байна. 

 

Нэгтгэсэн: 

ХАХМэргэжилтэн                                                Б.Золбаясах 

 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 


