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

 /4 дүгээр сарын 01-05-ны хооронд/ 

2018.04.05                                                                                                                                                                                   Дархан хот                                                                                                                                                                                                    

№ Ажлын чиглэл Гүйцэтгэлийн үр дүн 

Барилга хот байгуулалтын хэлтэс 

 
 

1 

Барилгын 
асуудал 
хариуцсан 
мэргэжилтэн  

 Дархан сумын 12, 15-р багуудад баригдаж дууссан багийн төвүүдийн барилгад гүйцэтгэгч 
байгууллагын хүсэлтийн дагуу барилга байгууламж ашиглалтад оруулахад барилгын техникийн 
бичиг баримтыг хянаж  шинээр батлагдсан хууль тогтоомжийн талаар заавар зөвлөгөөг өгсөн.  
 

   
    
  2 

Инженерийн дэд 
бүтцийн 
асуудал 
хариуцсан 
мэргэжилтэн  

 Дархан-Уул аймгийн Дархан, Хонгор, Шарынгол, Орхон сумдад хийгдэх гэр хорооллын 
гэрэлтүүлгийн трассын зургийг өөрчилж багийн Засаг дарга нарын хүсэлтийг хүлээн авч зургийг 
өөрчлөж өгсөн.  

 Дархан хот Дагуул хот төслийн хүрээнд хийгдэж байгаа төрийн албан хаагчийг мэргэшүүлэх 
ArcGis программын сургалтанд суусан.   

 Дулаан техникийн нөхцөл хүссэн 1 иргэн 1 аж ахуй нэгжийн хүсэлтийн дагуу судалгаа тооцоог 
хийж тодруулах хуудас гаргаж өгсөн.  

 
3 

Барилгын 
материал 
үйлдвэрлэлийн 
асуудал 
хариуцсан 
мэргэжилтэн  

 2005-2017 оны ашиглалтанд хүлээлгэн өгсөн 109 барилга байгууламжийн хувийн хэргийн 62 
баримт бичгээр меморалдаж архивлан  баримт үдэв, мөн давхар 20978 хуудас цахим архив 
үүсгэсэн. Гүйцэтгэл 70% 

 Ажлын байран дахь хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуйн соёлыг дээшлүүлцгээе- сарын 
аян эхэллээ. Энэ хүрээнд аймгийн салбар зөвлөл, аймгийн Засаг даргын Тамгын газар, 
Хөдөлмөр, халамжийн үйлчилгээний газар, Мэргэжлийн хяналтын газар, МҮЭ-ийн холбоо, Ажил 
Олгогч эздийн холбоо, бусад аж ахуй нэгж байгууллагууд өнөөдөр /2019.04.01/ нээлтээ 
Найрамдал талбайд хийв. Манай байгууллагаас хамтран ажиллаж оролцоог хангав. 

 
 

4 

Барилгын 
лабораторын 
шинжээч  

 Барилга байгууламжийн зураг төсөл зөвшилцөх, батлах, нэгж талбарын зориулалт, талбайн 
хэмжээ, байршилын зурагт өөрчлөлт оруулах хурлын зохион байгуулсан. 

 Орон нутгийн хөгжлийн сангийн хөрөнгө оруулалтаар хийгдэх зам талбайн байршлын зураг 
батлуусан. 

 Байршилын 3  зураг зурсан.  

Газрын удирдлагын хэлтэс 



 
 

1 

Инженер, 
хайгуул 
Мониторинги  

 Улсын бүртгэлийн хэлтэс руу Э дугаар авахаар 11 иргэн, 1 хуулийн этгээдийн холбогдох 

материалыг скайнердан илгээж, өмнөх 7 хоногт илгээсэн Э дугаар ирсэн 9 иргэн, 5 хуулийн 

этгээдийн газар эзэмшүүлэх гэрээ байгуулж, гэрчилгээг олгосон. 

 Зоригт ирээдүй ХХК-ийн холбогдох мэдээллийг аймгийн Засаг даргын орлогч н.Түвшинбат-д 

танилцуулж, холбогдох тайлбарыг өгсөн.  

 Аймгийн Онцгой байдлын газрын гамшгийн асуудал хариуцсан ахлах мэргэжилтэн хошууч 

н.Мөнхбаттай аймгийн газар хөдлөлийн гамшгаас урьдчилсан сэргийлэх байнгын ажиллагаатай 

зөвлөлд танилцуулах төлөвлөгөөний төслийг боловсруулах ажилд дэмжлэг үзүүлсэн. 

 
 

2 

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 

 
 
 

3 

Геодези зураг 
зүй 

 Өмчлөлийн газраа өвлүүлсэн, худалдсан 12 иргэний эрх шилжих бүртгэлийг хийж эзэмшил 
газартай 20 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, Цахилгаан шугам, Гол корпусын 
өргөтгөлийн барилга, Реакторын барилгын улаан шугамын актыг “Гео од” ХХК-аас хүлээн авсан. 

 Газар эзэмшлийн гэрээ гэрчилгээгээ шинэчлэх хүсэлт гаргасан 5 иргэн 14-н аж ахуйн нэгжид 
хаяг дугаар олгосон.    

 
4 

Газрын татвар, 
төлбөр, үнэлгээ 

 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 80 ширхэг номыг цахим каталог үүсгэн бүртгэж, 80 ширхэг номын бар 

код, каталогийг хэвлэж наав. 
3. Номын сангаа архивын өрөөнөөс нүүлгэж тусдаа шүүгээнд байрлуулан, бүртгэсэн номуудаа 

тавиур дээр ангилалаар нь ялган өрж тавив. 
4. Дэд сайдыг албан дээр  ирж ажилтай танилцахад шаардагдах бэлтгэлийг хангаж оролцов.  
5. 2015 оны газар эзэмшигч хуулийн этгээдийн бүртгэлийг цахим хэлбэрт шилжүүлэв. 

Мэдээлэл технологийн чиглэлээр: 
1. Байгууллагын цахим хуудсанд байгууллагын 3-р сарын 1, 2, 3, 4-р долоо хоногийн, 3-р сарын 



тайлан, 3-р сарын аудитын мэдээг тавив.  
2. Нягтлан бодогч Мөнхзул өөр өрөөнд нүүж орсон тул компьютерийг нь интернэтэд холбож, 

тохиргоо хийж өгөв.    

 
 

6 
 Хүний нөөц, 

хууль эрх зүй 

 Орон нутгийн удирдах ажилтны улсын зөвлөгөөнд монгол улсын ерөнхий сайд У.Хүрэлсүхийн 
өгсөн үүрэг, даалгаврыг хэрэгжүүлэх арга хэмжээний төлөвлөгөөнд тус газарт хамаарах 
заалтуудын хэрэгжилтийн тайланг аймгийн ТЗУХэлтэст  хүргүүлсэн.  

 Монгол улсын төрийн албаны зөвлөлийн “Хуулийн хэрэгжилтийг эрчимжүүлэх зарим арга 
хэмжээний тухай 2019 оны 01 дүгээр албан даалгаврын хэрэгжилтийн тайланг ТАСЗөвлөлд 
хүргүүлсэн. 

 

Нэгтгэсэн: 

ХАХМэргэжилтэн                                                Б.Золбаясах 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


