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

7 хоногийн тайлан 

 /4 дүгээр сарын 08-12 -ны хооронд/ 

2018.04.12                                                                                                                                                                                   Дархан хот                                                                                                                                                                                                    

№ Ажлын чиглэл Гүйцэтгэлийн үр дүн 

Барилга хот байгуулалтын хэлтэс 

 
 

1 

Барилгын 
асуудал 
хариуцсан 
мэргэжилтэн  

 Дархан-Уул аймаг, Дархан сум, 5-р багт байршилтай “Уран шанд” ХХК-ний барилга угсралтын 

тусгай зөвшөөрөл шинээр авах хүсэлтийн дагуу барилга угсралтын тусгай зөвшөөрлийн 

тодорхойлолтыг Монголын барилгын үндэсний ассоциацид гаргаж өгсөн.  

 Аймгийн Засаг даргын 2019.04.08-ны өдрийн 1-10/227 тоот ажил эрчимжүүлэх тухай үүрэг 

чиглэлийн дагуу Аймгийн Захирагчийн ажлын алба, Мэргэжлийн хяналтын газар, Цагдаагийн 

газартай хамтран барилгын түр хашаа татсан, нүх ухсан, зөвшөөрөлгүй буулгасан шорооны 

байршлуудыг тодорхойлж фото зургаар баталгаажуулан зөрчлийг арилгуулах тухай хугацаатай 

шаардах албан бичгүүдийг өгч ажилласан.  
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Инженерийн дэд 
бүтцийн 
асуудал 
хариуцсан 
мэргэжилтэн  

 Дархан-Уул аймгийн 8-р багийн Нарантолгойн хэсгийн бохир усны шугамыг 7-р баг руу 
шилжүүлэх хурлыг зохион байгуулж нийт 810м бохир усны шугамыг 7-р багт хийж гүйцэтгэхээр 
шийдвэрлэсэн.  

 МОН3244/3245 төслийн А2-4 багц буюу В2 хэсгийн бохир усны шугамын ажил эхлэх зөвшөөрөл 
гаргаж өгсөн. Мөн Бридж констракшн ХХК хийж гүйцэтгэж буй А1, А5 хэсгийн бохир усны 
шугамын ажил эхлэх зөвшөөрөл гаргаж өгсөн.  

 МОН3244/3245 төслийн В2 хэсэгт нөлөөлөлд өртөж буй Хатан дулам ХХК –тай уулзалт зохион 
байгуулж ажлыг саадгүй явуулах талаар хуралдаж угсралтын үед трассын дагууд байгаа тоног 
төхөөрөмжийг зайлуулах чөлөөлөх ажлыг Хатан дулам ХХК 4 сарын 20 дотор чөлөөлхөөр 
шийдвэрлэсэн. 

 Барилгын кадастрын мэдээллийн сан үүсгэх ажилтай холбоотойгоор ажлын хэсэг байгуулах 
төслийг бэлтгэж тойруулан аймгийн Засаг даргын захирамж гаргасан. Энэ ажилтай холбоотой 
бэлтгэл ажлыг хангах ажлууд хийгдэж байна.  

 Вааст сайз констракшн ХХК хүсэлтийн дагуу 5-р багийн гэр хороололд шугам тавих ажлын 
хүрээнд 5-р багийн айлын эзэмшил хашаан дотуур явж байгаа өрхүүдийн мэдээлэл сонсох 
ажиллагааны мэдэгдэх хуудсын хуулбарыг гаргаж өгсөн.  

 5,6 багт хийгдэх нүхэн гарцтай холбоотой худгийн тодруулга хэмжилтийг хийж гүйцэтгэгч 
компанид гаргаж өгсөн.  

 Барилга угсралтын тусгай зөвшөөрөл сунгах хүсэлт гаргсан Бурхан хясаат ХХК бүрдүүлсэн 
бичиг баримтыг үндэслэн Эрчим хүчний яаманд хүсэлт явуулсан.  



 Дархан суманд 2019 оны газар зохион байгуулалтын төлөвлөгөө батлагдсантай холбоотой 
байршлын зураг төслийг инженерийн хангагч байгууллагуудтай зөвшилцсөн.  

 Дулааны шугам сүлжээнд холбох хүсэлтэй 3 иргэн, 1 аж ахуй нэгжийн хүсэлтийн дагуу тооцоо 
судалгаа хийж дулааны тодруулах хуудас гаргаж өгсөн.  

 Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх газраас зохион байгуулсан гар бөмбөгийн тэмцээнд оролцсон.  
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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% 
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Барилгын 
лабораторын 
шинжээч  

 Анхан шатны шүүхын 15 жилийн ойн тэмцээнд оролцов 

 4-р багийн дахин төлөвлөлтийн байршилын судалгаанд ажиллав 

 Миний монгол цэцэрлэгт хүрээлэн өдөр тутам танилцаж мэдээлэл  

 Найрамдал талбайд “Эвтэй дөрвөн амьтан” хөшөө барих танилцуулга 

 Байршилын зураг 6 ширхэг  

Газрын удирдлагын хэлтэс 
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Инженер, 
хайгуул 
Мониторинги  

 Улсын бүртгэлийн хэлтэс руу Э дугаар авахаар 15 иргэн, 5 хуулийн этгээдийн холбогдох 

материалыг скайнердан илгээж, өмнөх 7 хоногт илгээсэн Э дугаар ирсэн 11 иргэн, 1 хуулийн 

этгээдийн газар эзэмшүүлэх гэрээ байгуулж, гэрчилгээг олгосон. 

 Газрын эрх зүйн харилцааг хянан шийдвэрлэх хуралд 9, 10, 11, 12, 16 дугаар багийн иргэн хуулийн 

этгээдийн хугацаа сунгах, эрх шилжүүлэх, талбайн хэмжээ өөрчлөх өргөдөл хүсэлтийг танилцуулж 

шийдвэрлэсэн. 

 Байгууллагын интернэт доголдсонтой холбогдуулан ГЗБГЗЗГ-ын ОЗМТХ-ийн ахлдах мэргэжилтэн 

н.Ууганбаяраас холбогдох зааврачилгааг авч хэвийн ажиллагаанд оруулж ажилласан. 

 Дархан-Уул аймгийн Бэлчээр ашиглалтын менежментийн төлөвлөгөө боловсруулах төслийн баг 

/ХААИС багш П.Содгэрэл, Ч.Амармэнд/ ГХБХБГ-т ирж төслийн талаар танилцуулга, холбогдох 

мэдээллийг хийж хамтран ажиллахаар болсон. 
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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 5 иргэний материалыг 
цахимжуулан илгээсэн. 

 Дархан суманд газар өмчилж, эзэмшиж байгаагүй талаарх лавлагааг 9 иргэнд гаргаж өгсөн. 

 Газар эзэмших эрхийг бусдад шилжүүлэх, газрын хугацаа сунгах, газрын талбайн хэмжээ 



өөрчлүүлэхээр хүсэлт ирүүлсэн иргэн ААН-үүдийн хүсэлтийг газрын харилцааны хянан 

шийдвэрлэх хурлаар танилцуулж засаг даргын захирамжийн төсөлд оруулсан.. 
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Геодези зураг 
зүйн чиглэлээр 

 Өмчлөлийн газраа өвлүүлсэн, худалдсан 15 иргэний эрх шилжих бүртгэлийг хийж эзэмшил 
газартай 22 иргэн, аж ахуйн нэгжид  кадастарын зураг гаргаж үйлчилсэн. 

 Дархан сум 8 дугаар багт хийгдэх бохирын шугамын трассын улаан шугам, 13 дугаар баг 50 
ортой төрөх эмнэлэгийн гүйцэтгэлийн зураг, 13, 14, 16 дугаар багт хийгдэх бохирын шугам 
сүлжээний өргөтгөл шинэчлэл В1, В2-ийн улаан шугамын актыг “Гео од” ХХК-аас хүлээн авсан. 

 Газар эзэмшлийн гэрээ гэрчилгээгээ шинэчлэх хүсэлт гаргасан 3 иргэн 7-н аж ахуйн нэгжид хаяг 
дугаар олгосон.    

Захиргаа аж ахуй хэлтэс 
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Мэдээлэл 
технологийн 

чиглэлээр 

Мэдээлэл: 
1. Байгууллагын Facebook хуудсанд ирсэн 1 иргэний асуултанд хариулт өгөв. 
2. 2015 оны газар эзэмшигч иргэний /571ш/ бүртгэлийг цахим хэлбэрт оруулав. 
3. Дохионы хэлний сургалтанд хамрагдав.  

Мэдээлэл технологийн чиглэлээр: 
1. Байгууллагын цахим хуудсанд Дархан сумын 2019 оны дуудлага худалдаагаар газар 

эзэмшүүлэх, төсөл сонгон шалгаруулалтаар газар эзэмшүүлэх тухай зарыг, газрын байршлын 
зургийн хамт байрлуулав.  

2. Нягтлан бодогч Мөнхзулын суурин болон зөөврийн компьютерт хэвлэгчийг таниулж, тохиргоо 
хийж өгөв.    

3. Засаг даргын зөвлөлийн хуралд тавих 2019 оны 1-р улирлын төлбөрийн тайлангийн 
presentation-ий загварыг өөрчилж, хөрвүүлэн бэлтгэв.  
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Хүний нөөц, 
хууль эрх зүй 

 Хүний нөөцийн ажилласан жилийн  судалгааг аймгийн ТАСЗөвлөлд бэлтгэн хүргүүллээ.  

 2015-2018 онд газартай холбоотой иргэд, ААНБ-ын шүүхэд гаргасан нэхэмжлэл болон түүнийг  
шүүхээр хэрхэн шийдвэрлэсэн талаарх судалгааг бэлтгэж байна.  

 

Нэгтгэсэн: 

ХАХМэргэжилтэн                                                Б.Золбаясах 

 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 


