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

7 хоногийн тайлан 

 /5 дугаар сарын 20 - 24-ны хооронд/ 

2018.05.24                                                                                                                                                                                  Дархан хот                                                                                                                                                                                                    

№ Ажлын чиглэл Гүйцэтгэлийн үр дүн 

Барилга хот байгуулалтын хэлтэс 

 
 

1 

Барилгын 
асуудал 
хариуцсан 
мэргэжилтэн  

 Дархан-Уул аймаг, Дархан сум, 7-р багт байршилтай “Эма трейд” ХХК-ний агуулахын 

зориулалттай барилга, мөн “Дархан төмөрлөгийн үйлдвэр” ХК-ний цахилгаан соронзон холигчийн 

өргөлтгөлийн барилгыг ашиглалтад оруулах хүсэлтийн дагуу баригдсан барилгын объектод очин  

Засгийн Газрын 317 дугаар тогтоолыг танилцуулж, холбогдох заавар зөвлөгөөг өгч барилга 

байгууламжийг ашиглалтад оруулах бэлтгэл ажлыг хангуулж комисс ажиллуулах шийдвэрийг 

гаргаж ажилласан. 

 Дархан сумын 11-р баг, 13-р хороололд байршилтай “Баян бридж” ХХК-ний 6-н давхар 70 айлын 

орон сууцны барилгад барилгын ажил эхлүүлэх зөвшөөрөл хүссэний дагуу барилгын техникийн 

бичиг баримтыг хянаж үзэн зөвшөөрлийг олгосон.  

 Дархан сумын 8-р багт байрлалтай Морин хуур цогцолборын баруун талд “Камдер” ХХК-ний 

Оргил худалдааны төвийн барилгад ашиглалтад оруулаагүй үйл ажиллагаа явуулж байгаа нь 

Барилгын тухай хууль, зөрчлийн тухай хуулийг зөрчиж байгаа талаар албан бичгийг хүргүүлсэн. 

Хувийг Дархан-Уул аймгийн Мэргэжлийн хяналтын газар, Онцгой байдлын газар, “ДДС” ТӨХК, 

“Дархан Ус суваг” ХК, “ДСЦТС” ХК, “Мэдээлэл холбооны сүлжээ” ТӨХК-д хүргүүлсэн.  

   
    
  2 

Инженерийн дэд 
бүтцийн 
асуудал 
хариуцсан 
мэргэжилтэн  

 Дулааны техникийн нөхцлийн хуралд оролцож 12 иргэн аж ахуй нэгжид техникийн нөхцөл 
олгохоор болсон.  

 Манхантолгойн дулааныг гүйцэтгэгч Цагаан зуун ХХК-д шугамын трасс өөрчлөгдсөнтэй 
холбоотой шугамын зааварчилгаа өгч ажилласан.  

 Нээлттэй хаалганы өдөрлөгт оролцсон.  
 Аудитын шалгалт хийгэж байгаатай холбоотой 2015-2018 оны газар олголтуудад шугам 

сүлжээний мэдээллийг гаргаж өгсөн.  
 Аймгийн Ерөнхий архитектор цэцэрлэгт хүрээлэнд нийтийн бие засах ариун цэврийн 

байгууламж барихтай холбоотой төвлөрсөн шугам сүлжээнд холбохтой холбоотой инженерийн 
хангагч байгууллагуудтай зөвшилцсөн.  

 

 
3 

Барилгын 
материал 
үйлдвэрлэлийн 
асуудал 

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



хариуцсан 
мэргэжилтэн  

үүсгэсэн. Гүйцэтгэл 92 % 

 Үндэсний хөгжлийн газраас 21 аймагт бүрт зохион байгуулсан "Бүсчилсэн хөгжлийн бодлогын 
хэлэлцүүлэг"-т 2019,04,26-нд 1 өдөр хамрагдав. Хэлэлцүүлэгээр аймаг хотын хөгжлийг тухайн 
орон нутгийн дэд бүтэц, зам тээвэр, орон нутгийн онцлогт тохируулан тодорхойлон төлөвлөх 
талаар хэлэлцсэн. 

 Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуйн Дархан-Уул дахь салбар зөвлөлөөс 2019.04.30-ны 
№46 тоотоор Эрүүл аюулгүй ирээдүйн хөдөлмөрийн төлөө уриатай Хөдөлмөрийн аюулгүй 
байдал эрүүл ахуй /ХАБЭА/-н сарын компанит ажлын хүрээнд Дархан-Уул аймагт сургалт 
зохион байгуулсан. Хөдөлмөр, нийгмийн хамгааллын сайдын 2016 оны А/33 дугаар тушаалаар 
батлагдсан ХАБЭА-н 8 цагийн сургалтанд /08:00-17:00/ хамрагдан 95 оноотой А дүнгээр 
шалгуулан сертификат авлаа. 

 Засаг даргаар ахлуулан 2018.03.30-ны 01-А/124 тоот захирамжаар байгуулагдсан Орон тооны 
бус салбар зөвлөл 2019,05,02-нд хуралдсан. Хуралдаанд Хөгжлийн бэрхшээлтэй хүнд 
хүртээмжтэй оны шилдэг-ийг шалгаруулах  журмын шалгуур үзүүлэлтийг хангах шилдэгүүдийг 
шалгаруулж мөн 2019 онд ХБИ зориусан зохион байгуулах ажлын төсвийг баталлаа. 

 Засгийн газраас "Иргэн төвтэй төрийн үйлчилгээний жил" болгон зарласантай холбогдуулан 
2019 оны 05 дугаар сарын 22-ны өдөр Дархан 50 цогцолборт нээлттэй хаалганы өдөрт 
байгууллагын үйл ажиллагааг танилцуулж хамтран ажиллаа. 
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Барилгын 
лабораторийн 
шинжээч  

 Дархан 50 цогцолбор Нээлттэй хаалганы өдөрт оролцов 

 ОБГ-ын нээлттэй хаалганы өдөр аранз үзлэгт оролцов. 

 Байршилын зураг 4-г зурж хэвлэв. 

 Архитектур төлөвлөлтийн даалгавар 2-г төлөвлөж хянуулав. 

 Паркийн тоглоомын зураг төсөлд өөрчлөлт оруулж газар дээр нь ажиллаж, гүйцэтгэлийн явцтай 
танилцав. 

Газрын удирдлагын хэлтэс 

 
 

1 

Инженер, 
хайгуул 
Мониторинги  

 Улсын бүртгэлийн хэлтэс руу Э дугаар авахаар 5 иргэн 3 хуулийн этгээдийн мэдээллийг илгээж, 
мөн Э дугаар нь ирсэн 2 иргэн, 1 хуулийн этгээдийн гэрээг байгуулж гэрчилгээг олгосон. 

 Газрын эрх зүйн харилцааг хянан шийдвэрлэх захирамжийн хуралд хугацаа сунгах-12, бусдад 
шилжүүлэх-4, талбайн хэмжээ өөрчлөх-5 иргэн, хуулийн этгээдийн материалыг танилцуулж 
шийдвэрлүүлсэн. 

 Аймгийн аудитын шалгалтаар ирсэн 2 мэргэжилтэнд газрын кадастрын мэдээллийн сангийн 
лэнд менежер программаас холбогдох мэдээллийг шүүж тайлбар өгч ажилласан. 

 Морь барианы талбайд газар ухаж байна гэсэн мэдээллийн дагуу газар дээр нь очиж 



ажилласан. Энэ ажил нь аймгийн цагдаагийн газрын хойд чиглэлийн пост, журмын хашаа барих 
ажил улсын төсвийн хөрөнгөөр хийгдэж байна. 

 Аймгийн прокурорын газарт 5 иргэний газартай эсэх лавлагааг гарагж хүргүүлсэн.  

2 Геодези зураг 
зүйн чиглэл 

 Өмчлөлийн газраа өвлүүлсэн, худалдсан 20 иргэний эрх шилжих бүртгэлийг хийж эзэмшил 
газартай 17 иргэн, аж ахуйн нэгжид  кадастарын зураг гаргаж үйлчилсэн. 

 Дархан сум 13 баг Үйлдвэрийн районд баригдах “Чуань Мон Арматур” ХХК-ны арматур 
бэлдэцийн үйлдвэрийн барилгын тэг тэнхлэг, 10-р баг 5 дугаар хороололд баригдах иргэн 
Н.Лхагвадоржийн үйлчилгээний барилгын тэг тэнхлэгийг газарт шилжүүлсэн актыг “Гео глоб 
мэп” ХХК-аас хүлээн авч мэдээллийн санд оруулсан. 

3 Газар зохион 
байгуулалтын 
төлөвлөлт, 
өмчлөлийн 
асуудал 
хариуцсан 
мэргэжилтэн 

 Улсын бүртгэлийн хэлтэс руу Э дугаар авахаар 9 иргэн 2 хуулийн этгээдийн мэдээллийг илгээж, 
мөн Э дугаар нь ирсэн 6 иргэн, 2 хуулийн этгээдийн гэрээг байгуулж гэрчилгээг олгосон. 

 Газрын эрх зүйн харилцааг хянан шийдвэрлэх захирамжийн хуралд хугацаа сунгах-2, бусдад 
шилжүүлэх-2, шинээр эзэмших-1 иргэн, хуулийн этгээдийн материалыг танилцуулж 
шийдвэрлүүлсэн. 

 Дархан сумын уужим булагт газар эзэмшихээр шийдвэр гарсан иргэний газар дээр нь очиж 
газрын байршилтай танилцсан  

Захиргаа аж ахуйн хэлтэс 

 
 

 
1 

Мэдээлэл 
технологийн 

чиглэлээр 

 Мэдээлэл: 
1. 70376471 нээлттэй утсаар 3 иргэний асуултанд хариулт өгөв. 
2. Байгууллагын Facebook хуудсанд ирсэн 1 иргэний асуултанд хариулт өгөв.  
3. Зургийн аппаратны үнэ, үзүүлэлтийн талаар судалгаа хийв. 
4. ОБГ-ын нээлттэй хаалганы өдөрлөгийн бэлэн байдлын цугларалтанд оролцов. 
5. Дархан-Уул аймгийн “Эцэг, эхийн зөвлөлийн анхдугаар зөвлөгөөн”-д оролцов. 
6. “Тухайн жилийн газар зохион байгуулалтын төлөвлөгөө гэж юж вэ?” брошурыг 50 хувь 

хэвлэв. 
7. “Барилга, хот байгуулалтын чиглэлээр иргэн, аж ахуйн нэгж байгуулагад үзүүлэх 

үйлчилгээ” брошурыг 40 хувь хэвлэв.  
8. Номын сангийн 1 номыг 1 хэрэглэгчид олгов.  
9. Нягтлан бодох бүртгэл, санхүүгийн чиглэлийн номын санд байгаа номуудын жагсаалтыг 

Ня-бо Мөнхзулд хэвлэж өгөв.  
10. Дохионы хэлний сургалтанд /7-р хичээл/ хамрагдав. 
11. Хэвлэсэн брошуруудаа Ня-бо Мөнхзулын хамт нугалж бэлтгэв.  

Мэдээлэл технологийн чиглэлээр: 
1. Байгууллагын цахим хуудсанд ОБГ-ын нээлттэй хаалганы өдөрлөгт ГХБХБГ-ын албан 

хаагчид хэрхэн оролцсон талаарх мэдээг оруулав.  
2. Байгууллагын Facebook хуудсанд ОБГ-ын нээлттэй хаалганы өдөрлөгт ГХБХБГ-ын 



албан хаагчид хэрхэн оролцсон талаарх мэдээг оруулав.  
3. 2019-05-03-аас хойших хурууны хээний машины мэдээллийг Able систем рүү 

мэдээллийг хуулав.  
4. Дархан-Уул аймгийн ЗДТГ-ын Мэдээллийн технологийн хэлтсээс ирүүлсэн судалгааг 

бөглөж явуулав. 
5. “Тухайн жилийн газар зохион байгуулалтын төлөвлөгөө гэж юу вэ?” брошурын эх 

бэлтгэв.  
6.  Засгийн газраас "Иргэн төвтэй төрийн үйлчилгээний жил" болгон зарласантай 

холбогдуулан 2019 оны 05 дугаар сарын 22-ны өдөр Дархан 50 цогцолборт нээлттэй 
хаалганы өдөрлөгт байгууллагын үйл ажиллагааг танилцуулан оролцов. Үүнд:  

 Газрын кадастрын мэдээллийн сангийн танилцуулга, газар ашиглалт, тогтвортой 
хөгжилд орон зайн мэдээллийн технологийн оролцоо шторкуудыг Дархан-50 
цогцолборын том TV-р 2-3 удаагийн давтамжтай цацуулав. 

 Дархан сумын даамал Мягмарсүрэнгийн компьютерийг холбон ажиллуулах 
цахилгааны эх үүсвэрийг бэлтгэж, гэр интернэтийн холболтын тохиргоог хийж 
ажиллуулав.  

 Иргэдэд мэдээлэл өгөх ажил хийв.  
7. Байгууллагын мэргэжилтнүүдийн компьютерийн эмх цэгцийг шалгаж, зөвлөгөө өгөн, 

цэгцлэж дуусгах хугацааг тогтоов.  
 
 

2 

Хүний нөөц, 
хууль эрх зүй 

 Аймгийн засаг даргын тамгын газрын Хяналт шинжилгээ, үнэлгээ, дотоод аудитын хэлтсээс 
“Харилцан суралцах арга зүй” сэдвээр агентлаг, байгууллагуудын  дотоод хяналт шинжилгээ 
үнэлгээний багийн гишүүдэд нэг өдрийн сургалтыг зохион байгуулж чадамжын гэрчилгээг 
гардуулсан.  

 Засгийн газраас “Иргэн төвтэй төрийн үйлчилгээний жил” болгон зарласантай холбогдуулан 05 
дугаар сарын 22-ны өдөр Дархан 50 цогцолборт нээлттэй хаалганы өдөрлөгт байгууллагын үйл 
ажиллагаагаа сурталчлан гарын авлага, мэдээлэлээр ханган ажиллаа.  

 Тахько ХК-нд холбогдох 05 дугаар сарын 20-ны өдрийн “Сонсох ажиллагаа”-г 
захиргаа,санхүүгийн өрөөнд 15:00 цагт зохион байгууллаа. Итгэмжлэгдсэн төлөөлөгч, 
өмгөөлөгч нарын хамт ирж, газартай холбоотой асуудлаар өөрийн зүүгээс төслийн үйл 
ажиллагааг дэмжиж ажиллахаа илэрхийлсэн.  

 Иргэн Г.Бямбажавын нэхэмжлэлтэй захиргааын хэргийн анхан шатны шүүхээс н.Энхтуяа шүүгч 
ирж үзлэг шалгалт хийн, хэрэгт хамааралтай нотлох баримтыг гаргуулж авсан.  

 

Нэгтгэсэн: 

ХАХМэргэжилтэн                                                Б.Золбаясах 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


