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Барилга хот байгуулалтын хэлтэс 
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Барилгын 
асуудал 
хариуцсан 
мэргэжилтэн  

 Улсын болон орон нутгийн хөрөнгө оруулалтаар баригдсан 11,12-р баг 15-р багийн хөгжлийн төв, 

50 ортой төрөх эмнэлэгийн өргөтгөлийн барилгуудад барилга байгууламжийг ашиглалтад 

комиссын дүгнэлтийг гаргаж өгч холбогдох мэргэжил арга зүйн зөвлөгөөг өгч ажилласан.  

 Дархан-Уул аймаг, Орхон суманд баригдах Улаанбаатар төмөр замын ажилчдын 25 айлын орон 

сууцны барилгад барилгын ажил эхлүүлэх зөвшөөрөл хүссэний дагуу барилгын техникийн бичиг 

баримтыг хянаж үзэн зөвшөөрлийг олгосон.  

 “Дархан-Хот байгуулалт, барилга захиалагчийн газар” ОНӨААТҮГазраас ирүүлсэн Дархан-Уул 

аймаг, Дархан сумын 13 дугаар багт хийгдэх гадна дулаан, бохирын шугам, ус, дулаан дамжуулах 

төвийн 2 ширхэг барилгын ажилд барилгын ажил эхлүүлэх тухай хүсэлтийн дагуу барилгын 

техникийн бичиг баримтыг хянаж үзэн дутуу бичиг баримын жагсаалтыг хүргүүлсэн. Үүнд: 

 Барилгын ажлын график төлөвлөгөөг захилагч тал, захилагчийн хяналт хэрэгжүүлж 

байгаа байгууллагуудаар баталгаажуулах,  

 “Ноён өндөр констракшн” ХХК-ний дулааны шугам угсрах тусгай зөвшөөрлийн хуулбар,  

 “Ноён өндөр констракшн” ХХК-ний иргэний ба үйлдвэрлэлийн барилгын инженер 

томилсон тушаал,  

 Зураг төслийн магадлалын ерөнхий дүгнэлт 

 Барилгын талбайн зохион байгуулалтын зургийг Дархан-Уул аймгийн Мэргэжлийн 

хяналтын газрын Тээвэр авто өргөх машин механизмын хяналтын улсын байцаагчаар 

хянуулж, баталгаажуулах 

 Зургийн байгууллагатай зохиогчийн хяналтыг хийх гэрээний хуулбар 

 

 

   
    
  2 

Инженерийн дэд 
бүтцийн 
асуудал 

 8-р багийн Манхан толгойн хэсгийн гэр хорооллыг ИШС холбох ажлын хүрээнд дулааны 
1 дүгээр хэлхээний шугамын трассыг дулаантай хурал зохион байгуулж шийдвэрлэсэн.  



 
 

хариуцсан 
мэргэжилтэн  

 Улаанбаатар – Дархан чиглэлийн авто замын трасст орсон айл өрхийн судалгааг 
гаргасан.  

 Дулааны шугам сүлжээнд холбох хүсэлтэй 5 иргэний хүсэлтийн дагуу тооцоо судалгаа 
хийж дулааны тодруулах хуудас гаргаж өгсөн.  

 
 

3 

Барилгын 
лабораторын 
шинжээч  

 Улаанбаатарт  Газрын харицааны 65 жилийн ойн арга хэмжээнд  барилгын салбарын 
чиглэлээр сургалт, бусад арга хэмжээнүүдэд оролцсон. 

 Архитектур төлөвлөлтийн даалгавар 2 ширхэг 

 Байршилын зураг 5 ширхэг 

Газрын удирдлагын хэлтэс 

 
 

1 

Инженер, 
хайгуул 
Мониторинги  

 Улсын бүртгэлийн хэлтэс руу Э дугаар авахаар 2 иргэн 3 хуулийн этгээдийн мэдээллийг илгээж, 

мөн Э дугаар нь ирсэн 8 иргэн, 3 хуулийн этгээдийн гэрээг байгуулж гэрчилгээг олгосон. 

 Дархан нэхий ХК-ий газар эзэмших эрхийн гэрчилгээг газрын зориулалт тус бүрээр 

гаргуулахаар ирүүлсэн хүсэлтийн дагуу аймгийн Засаг даргын захирамжийн төслийг бэлдэж 

ГУХ-ийн дарга Г.Нямдоржид өгсөн. 

 Өнөр зам ХХК-ийн ирүүлсэн хүсэлтийн дагуу Дархан сумын 5-р баг 20-4 байр руу шинээр зам 

тавих, Дархан-Уул аймгийн Үйлдвэрчний эвлэлийн хорооны эзэмшил газар дээр уг замын трасс 

дайрсантай холбогдуулан газар дээр ажиллаж Дархан-Уул аймгийн Үйлдвэрчний эвлэлийн 

хорооны дарга н.Батжаргалтай утсаар ярилцаж одоо байгаа худгийг хүчитгэж өгвөл эзэмшил 

газраа одоо барьсан байгаа хашаагаар болгоход татгалдах зүйл байхгүй гэдгээр мэдэгдсэн. 

2 

Геодези зураг 
зүйн  

 Өмчлөлийн газраа өвлүүлсэн, худалдсан 25 иргэний эрх шилжих бүртгэлийг хийж эзэмшил 
газартай 20 иргэн, аж ахуйн нэгжид  кадастарын зураг гаргаж үйлчилсэн. 

 Дархан сум 10 баг 25-р хороолод хийгдэх тохижилт ногоон байгууламжийн улаан шугамыг тавьж 
36 цэгийг гүйцэтгэгч байгууллагад хүлээлгэн өгсөн.  

 Дархан-Сэлэнгийн замд баригдах замын цагдаагийн пост барих талбайн улаан шугамыг 
тавьсан. 

Захиргаа аж ахуй хэлтэс 

 
  1 

Мэдээлэл 
технологийн 

чиглэлээр 

Мэдээлэл: 
1. 70376471 нээлттэй утсаар 4 иргэний асуултанд хариулт өгөв. 
2. Номын сангийн програмд 62 ширхэг номыг цахим каталог үүсгэн бүртгэж, 62 ширхэг номын бар 

код, каталогийг хэвлэж наав. 
3. “Газар эзэмших эрх болон өмчлөх эрхтэй холбоотой бүрдүүлэх бичиг баримт” брошурыг 30 хувь 

хэвлэв. 
4. 1 хэрэглэгчид 6 ширхэг ном картаар нь олгов.  
5. Дархан-Уул аймгийн Төв номын сангийн номын санчаас номын санд ном бүртгэх, хэрэглэгчид 

олгох талаар зөвлөгөө авав.  



6. Дохионы хэлний сургалтанд /5-р хичээл/ хамрагдав. 
Мэдээлэл технологийн чиглэлээр: 

1. Байгууллагын цахим хуудсанд байгууллагын 4-р сарын 1, 2, 3, 4-р долоо хоногийн болон 4-р 
сарын тайлан, санхүүгийн мэдээг оруулав.  

2. Байгууллагын цахим хуудсан дээрх албан хаагчдын утасны дугаарыг шинэчлэв.  
3. Дархан-Уул аймгийн ЗДТГ-ын Мэдээллийн технологийн хэлтсээс ирүүлсэн судалгааг бөглөж 

явуулав. 
4. Цахим гарын үсгийн төхөөрөмжийн програм хангамжийг татаж суулган, туршиж үзэв.  
5. Cisco router-ээ холбож юнивишн компаниар тохиргоог хийлгэн байгууллагын VPN сүлжээг 

хэвийн байдалд оруулав.  
6. Хурууны хээ уншигч машины IP хаягийг өөрчлөн Able систем рүү мэдээллийг хуулав.  
7. Байгууллага руу орж ирж буй шилэн кабельд гарсан гэмтлийг юнивишн компани руу холбогдон 

засуулж хэвийн ажиллагаанд оруулав.  

 
 
2 

Хууль, хүний 
нөөцийн 

чиглэлээр 

 Тахько ХК-нд 2019.05.09-нд газар ашиглалттай холбогдох ирүүлсэн тайлбарын дагуу  Сонсох 
ажиллагааны мэдэгдлийн хугацааг  сунгаж дахин хүргүүлсэн.  

 Албан хаагчдын хувийн хэргийн бүрдлийг хангуулж байна. 

 Байгууллагын гүйцэтгэлийн төлөвлөгөө, албан хаагчдын гүйцэтгэлийн төлөвлөгөөг албан 
хаагчдаар төслийн шинэ загварын дагуу боловсруулхаар чиглэл, үүрэг өгөв. 

 Аймгийн Засаг даргын тамгын газрын Хууль зүйн хэлтсийн даргаас захиргааны ерөнхий хуулийн 
хүрээнд “сонсох ажиллагаа”-тай холбогдуулан зөвлөгөө чиглэл авав. 

 Хөдөлмөр, халамжийн үйлчилгээний газраас ирүүлсэн Хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэний 
хөдөлмөр эрхлэлтийг дэмжих тухай албан бичгийн хариуг боловсруулж байна 

 Аймгийн засаг даргыг Захиргааны хэргийн анхан шатны шүүхэд хариуцагчаар татсан. 
Г.Бямбажавын нэхэмжлэлийг судалж тайлбарыг боловсруулан хүргүүлхээр ажиллаж байна. 

 

Нэгтгэсэн: 

ХАХМэргэжилтэн                                                Б.Золбаясах 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 


