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

7 хоногийн тайлан 

 /5 дугаар сарын 13-17-ны хооронд/ 

2018.05.17                                                                                                                                                                                    Дархан хот                                                                                                                                                                                                    

№ Ажлын чиглэл Гүйцэтгэлийн үр дүн 

Барилга хот байгуулалтын хэлтэс 

 Барилгын 
асуудал 

хариуцсан 
мэргэжилтэн 

 Засгийн газрын 2016-2020 оны үйл ажиллагааны хөтөлбөрт тусгагдсан “2.81 Хүн амын орон 
сууцны хэрэгцээг хангах зорилгоор нэгдсэн бодлого боловсруулж, “Хямд өртөгтэй орон сууц” 
үндэсний хөтөлбөрийг хэрэгжүүлнэ” гэсэн зорилт, Засгийн газрын 2016-2020 оны үйл 
ажиллагааны хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх арга хэмжээний төлөвлөгөөний “2.4.77.1 "Орон сууц" 
үндэсний хөтөлбөр боловсруулж, хэрэгжүүлэх” гэж тусгагдсан арга хэмжээг хэрэгжүүлэх ажпын 
хүрээнд “Орон сууц” үндэсний хөтөлбөрийг боловсруулах ажилд шаардлагатай мэдээллийг 
ирүүлсэн маягтын дагуу хүргүүлсэн. 

 Дархан-Уул аймагт 2019 оны II улирлын байдлаар шинээр ашиглалтад орсон орон сууцны 
мэдээг  БМ-19 маягтын дагуу орон сууцны борлуулалт, үнийн мэдээний хамт хавсралтаар 
Барилгын хөгжлийн төв рүү албан бичгээр хүргүүлсэн.  

 Дархан-Уул аймаг, Дархан сум, 10-р багт байршилтай танай Иргэн Н.Лхагвадоржийн эзэмшлийн 
газарт иргэдээс ирүүлсэн гомдол, санал удаа ирсэн тул барилгын ажлаа түр зогсоох тухай 
албан бичигийг хүргүүлсэн. хамтран ажиллана уу.   
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Инженерийн дэд 
бүтцийн 
асуудал 
хариуцсан 
мэргэжилтэн  

 “Орон сууц” үндэсний хөтөлбөрийн хүрээнд 2019-2024 он хүртэл аймгийн хэмжээнд хэрэгжих 
нийтийн болон амины орон сууцны дахин төлөвлөлтийн судалгааг гаргаж хүргүүсэн.   

 Онцгой байдлын газрын албаны болон мэргэжлийн ангийн төлөвлөгөө боловсруулж байна.  

 Хот байгуулалтын кадастрын мэдээллийн санд бүртгэх ажлын хүрээнд ГЗБГЗЗГ –аас ирсэн 
албан бичгийн дагуу хүргүүлэх мэдээллийн судалгааг гаргаж хүргүүлсэн.  

 Дулааны шугам сүлжээнд холбох хүсэлтэй 4 иргэн, 2 аж ахуйн хүсэлтийн дагуу тооцоо судалгаа 
хийж дулааны тодруулах хуудас гаргаж өгсөн. 
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Барилгын 
материал 
үйлдвэрлэлийн 
асуудал 
хариуцсан 
мэргэжилтэн  

 2005-2018 оны ашиглалтанд хүлээлгэн өгсөн 179 барилга байгууламжийн хувийн хэргийн 74 
баримт бичгээр меморалдаж архивлан  баримт үдэв, мөн давхар 24416 хуудас цахим архив 
үүсгэсэн. Гүйцэтгэл 92 % 

 Барилгын хөгжлийн төвийн 2019.04.18-ний 1/701 тоот албан тоотооор MNS ISO/IEC 17025:2018-
Сорилтын болон шалгалт тохируулгын лабораторийн чадавхид тавих ерөнхий шаардлага 
сургалтанд 2019.05.09-10-ны өдрүүдэд хамрагдав. 



 Барилгын хөгжлийн төвийн 2019.04.18-ний 1/701 тоот албан тоотооор MNS ISO 17065:2013-
Тохирлын үнэлэгээ-Бүтээгдэхүүн үйл явц болон үйлчилгээний баталгаажуулалтын байгууллагад 
тавих шаардлага 2019.05.13-15-ны өдрүүдэд 3 хоногийн сургалтанд хамрагдаж 
БАТАЛГААЖУУЛАЛТЫН СУУРЬ АСУУДАЛ сертификат авав 
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Барилгын 
лабораторын 
шинжээч  

 Улаанбаатар 2 өдрийн сургалтанд суув.  

 Багийн хөгжлийн төвийн автомашины зогсоолын байршилын зураг 

 Паркын тоглоомын ногоон байгууламж, явган замын төлөвлөлтийн зураг 

 Аранз үзлэгт бэлтгэх 

Газрын удирдлагын хэлтэс 
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Инженер, 
хайгуул 
Мониторинги 

 Улсын бүртгэлийн хэлтэс руу Э дугаар авахаар 1 иргэн 3 хуулийн этгээдийн мэдээллийг 
илгээж, мөн Э дугаар нь ирсэн 5 иргэн, 1 хуулийн этгээдийн гэрээг байгуулж гэрчилгээг 
олгосон. 
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Газрын зохион 
байгуулалт, 
газрын өмчлөл 

 Улсын бүртгэлийн хэлтэс руу Э дугаар авахаар 5 иргэн 2 хуулийн этгээдийн мэдээллийг 
илгээж, мөн Э дугаар нь ирсэн 7 иргэн, 2 хуулийн этгээдийн гэрээг байгуулж гэрчилгээг 
олгосон. 

 Миний монгол цэцэрлэгт хүрээлэнгийн 44.5 га талбайг орон нутгийн тусгай хэрэгцээнээс 
гаргасан тогтоолыг 36.1 га болгон өөрчлөх тогтоолын төслийг солбицолын хамт аймгийн 
Иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хуралд боловсруулж өгсөн. 
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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 13 баг АШУИС-ийн 4-н замын уулзварын өргөтгөл, 9-р баг 4-3-р байрны замын 
өргөтгөлийн гүйцэтгэлийн зураглалыг “ОДНД” ХХК-аас хүлээн авч мэдээллийн санд оруулсан. 

 ОХУ-ын консулын өмнөх талбайд хийгдэх ногоон байгууламжийн улаан шугамыг тавьж 58 
цэгийг гүйцэтгэгч байгууллагад хүлээлгэн өгсөн.  

 Статистикийн хэлтэсээс ирүүлсэн албан бичгийн дагуу Дархан-Уул аймгийн Дархан сумын нутаг 
дэсгэр 1-16, Өргөө, Малчин багуудад мөрдөгдөж байгаа албан ёсны хаягийн мэдээллийг 
хавсралт хүснэгтийн дагуу гаргаж хүргүүлсэн. /328 тоотоор/ 

 Мобиком корпораци ХХК-аас 2019 оны 04 сарын 09-ны өдрийн 12/1836 тоот албан бичгийн 
дагуу Дархан-Уул аймгийн нутаг дэвсгэрт суурилуулсан  шилэн кабелууд мэдээллийн санд 
бүртгэгдсэн эсэхийг шалгах ажлыг хийж гүйцэтгэлээ.  Хариуг албан бичгээр  хүргүүлэв. /335 
тоотоор/ 

 Захирагчийн алба болон ДСЦТС-ний мэргэжилтэний хамт гахайн фермер байгуулах талбай руу 
татах цахилгааны шугамын хэмжилтийг хийж гүйцэтгэн хэмжилтийн үр дүнг “ ДСЦТС” ХХК-д 
хүргүүлэв. 
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Хонгор сумын 
газрын даамал 

 Э дугаар авсан 6 аж ахуйн нэгж байгууллага, 13 ИААНБ-тай газрын гэрээ хийж гэрчилгээ 
олгосон байна.   

 5 ИААНБ-тай газрын төлбөрийн акт үйлдсэн байна. Мөн аймгийн ГХБХБ-ын Газрын 
төлбөрийн мэргэжилтэнд газрын төлбөр төлүүлэх талаар мессеж үйлчилгээ явуулахаар 
нийтдээ мобикомийн дугаартай газар эзэмшигч 992 ИААНБ-ын дугаарын судалгааг 
гаргаж хүргүүлсэн байна. 

 60 ширхэг кадастрын үнэт цаасны тооцоог ГХБХБГ-ын няравтай тооцоо нийлж тайланг 
хүргүүлж ажилласан.   

 Дархан-Уул аймаг дахь захиргааны хэргийн анхан шатны шүүхэд тус сумын ИТХ-д 
холбогдох захиргааны хэрэгт хянан шийдвэрлэх ажиллагаа явуулж байгаа газарт газар 
дээр үзлэг хийхэд ХАА тасгийн даргатай хамтарч явж ажилласан.  Мөн иргэн 
Д.Батжаргалын гомдолын дагуу тус сумын хавцал гэх газарт зөвшөөрөлгүй ногооны 
газар хагалсан газрыг газар дээр нь БОХУБ-тай хамтарч ажилласан. 

Төлөвлөгөө: 

 Газар эзэмших эрхийн гэрчилгээг солих ажлыг эрчимжүүлэх 

 Газрын төлбөрийн актыг өдөр бүр гаргах  

 2019 оны тухайн жилийн төлөвлөгөөнд туссан дуудлага худалдаа явуулахаар туссан 
газруудын байршлын зургийг ГХБХБГ-ийн мэргэжилтэнтэй хамтарч гарган Дуудлага 
худалдаа явуулах ажлыг бэлэн болгох  

 Шинээр тавигдах авто замын трасст орсон ИААНБ-ын судалгааг ГХБХБГ-тай хамтарч 
гаргах 

Захиргаа аж ахуйн хэлтэс  
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Мэдээлэл 
технологийн 

чиглэлээр 

Мэдээлэл: 
1. 70376471 нээлттэй утсаар 7 иргэний асуултанд хариулт өгөв. 
2. 70376471 нээлттэй утсанд иргэн Баясгалангийн ирүүлсэн гомдлыг холбогдох мэргэжилтнүүдэд 

уламжлав.  
3. Зургийн аппаратны үнэ, үзүүлэлтийн талаар судалгаа хийв. 
4. “Газар эзэмших эрх болон өмчлөх эрхтэй холбоотой бүрдүүлэх бичиг баримт” брошурыг 30 хувь 

хэвлэв. 
5. “Барилга, байгууламжийн ажил эхлэх, үргэлжлүүлэх, ашиглалтанд өгөхөд бүрдүүлэх материал” 

брошурыг 50 хувь хэвлэв. 
6. “Барилга, хот байгуулалтын чиглэлээр иргэн, аж ахуйн нэгж байгуулагад үзүүлэх үйлчилгээ” 

брошурыг 10 хувь хэвлэв.  
7. 70376471 нээлттэй утас болон байгууллагын Facebook хуудсанд ирсэн асуултуудыг төрлөөр нь 

ангилж нэгтгэв.  
8. Дохионы хэлний сургалтанд /6-р хичээл/ хамрагдав. 

Мэдээлэл технологийн чиглэлээр: 
1. Номын санд бүртгэлтэй номуудыг төрөл, ангилалаар нь ялган тайлан гаргав.  
2. 2019-05-03-аас хойших хурууны хээний машины мэдээллийг Able систем рүү мэдээллийг 



хуулав.  
3. Дархан-Уул аймгийн ЗДТГ-ын Мэдээллийн технологийн хэлтсээс ирүүлсэн судалгааг бөглөж 

явуулав. 
4. Барилга, байгууламжийн ажил эхлэх, үргэлжлүүлэх, ашиглалтанд өгөхөд бүрдүүлэх материал 

болон Барилга, хот байгуулалтын чиглэлээр иргэн, аж ахуйн нэгж байгуулагад үзүүлэх 
үйлчилгээний талаарх брошурын эх бэлтгэв.  

5. Epson Stylus Photo 1390 маркын өнгөт хэвлэгчийг авч яван тоолуурыг тэглүүлэх програм 
уншуулан тэглүүлэв.  

6. 2019-05-15-нд Агентлагаас хийсэн цахим хуралд ZOOM програмаар нэвтэрч холбож өгөн 
хуралд оролцуулав.  

7. Байгууллагад ашиглагдаж буй хэвлэгч, сканеруудын үзүүлэлт, хүчин чадлын дэлгэрэнгүй 
судалгааг гаргав.  

8. ОБГ-аас зохион байгуулж буй цугларалтанд хэрэглэгдэх самбарын эхийг бэлтгэж, хийлгэв.  
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Хууль, хүний 
нөөцийн чиглэл 

 Төрийн захиргааны албан тушаалын сул орон тоог нөхөхтэй холбогдуулан сул орон тооны 
шинээр боловсруулсан албан тушаалын тодорхойлолтын төслийг судалгааны хүснэгтийн дагуу 
бөглөн Аймгийн ТАСЗөвлөлд хүргүүлхээр боловсруулж байна. 

 Иргэн Г.Бямбажавын нэхэмжлэлтэй аймгийн Засаг даргад холбогдох асуудлаар захиргааны 
хэргийн анхан шатны шүүхэд газрын гэрээгээ сунгуулхаар хүссэн нэхэмжлэлийн тайлбарыг 
бэлтгэн Захиргааны хэргийн анхан шатны шүүхэд хүргүүллээ. 

 “Гэр бүлийг дэмжих жил” хүрээнд аймгийн засаг даргын тамгын газраас зохион байгуулж байгаа 
байгууллагын “Эцэг эхийн зөвлөл”-ийн үйл ажиллагааг эрчимжүүлэх хүүхэд хамгааллын үйл 
ажиллагаанд Залуучууд театрт  зохион байгуулагдах арга хэмжээнд зөвлөлийн гишүүдийг 
оролцуулсан. 

 

Нэгтгэсэн:ХАХМэргэжилтэн                                                Б.Золбаясах 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 


