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Барилга хот байгуулалтын хэлтэс 

 
 

1 

Барилгын 
асуудал 
хариуцсан 
мэргэжилтэн  

 Дархан-Уул аймаг, Дархан сум, 7-р баг байршилтай “Эма трейд” ХХК-ний хүсэлтийн дагуу 

агуулахын зориулалттай барилга байгууламжийг ашиглалтад оруулах комиссыг зохион байгуулж 

ажилласан  

 Дархан сумын 13-р багт байршилтай “Дархан төмөрлөгийн үйлдвэр” ХК-ний хүсэлтийн барилга 

байгууламжийг ашиглалтад комиссыг зохион байгуулж ажилласан.  

   
    
  2 

Инженерийн дэд 
бүтцийн 
асуудал 
хариуцсан 
мэргэжилтэн  

 ГХБХБГ даргын  2019 оны 05 сарын 16 өдөр гаргасан А/11 дугаартай ажлын хэсэг байгуулах 
тухай тушаалын дагуу архивын өрөөний нягтруулсан шүүгээ, эвдэрч гэмтсэн эд хогшилыг 
засварласан.  

 13-р баг, их сургуулийн гудамжийн урд талын айл өрхүүдийг бохир усны төвлөрсөн шугам 
сүлжээнд холбох , УДДТ барилга байгууламж барих ажлын хүрээнд УДДТөвийн байршил 
шилжүүлж 2-р хэлхээний төв шугаманд ойртуулахаар болж аймгийн Ерөнхий архитекторын 
хурлаар оруулж шийдвэрлэсэн.  

  
  

3 Барилгын 
материал 
үйлдвэрлэлийн 
асуудал 
хариуцсан 
мэргэжилтэн 

 2005-2018 оны ашиглалтанд хүлээлгэн өгсөн 181 барилга байгууламжийн хувийн хэргийн 76 
баримт бичгээр меморалдаж архивлан  баримт үдэв, мөн давхар 24416 хуудас цахим архив 
үүсгэсэн. Гүйцэтгэл 93 % 

Газрын удирдлагын хэлтэс 

 
 

1 

Инженер, 
хайгуул 
Мониторинги  

 Улсын бүртгэлийн хэлтэс руу Э дугаар авахаар 13 иргэн, хуулийн этгээдийн мэдээллийг илгээж, 
мөн Э дугаар нь ирсэн 4 иргэн хуулийн этгээдийн гэрээг байгуулж гэрчилгээг олгосон. 

 Аймгийн аудитын газрын шалгалтаар гарсан зөрчлийн  жагсаалтанд холбогдох тайлбарыг 
бичиж хүргүүлсэн.  

 АТГ-ын www.meduuleg.iaac.mn цахим бүрдүүлэлтийн системд 2019 оны 5 сарын 15, 21, 27-ны 

http://www.meduuleg.iaac.mn/


өдөрүүдэд гаргасан мэдэгдэл тайлбарыг оруулж, сангийн яамны шилэн дансанд мөн *.pdf 
хэлбэрээр байршуулсан. 

 Аймгийн прокурорын газарт 1 иргэний газартай эсэх лавлагааг гарагж хүргүүлсэн. 

 
2 

 
 
 
Геодези зураг 
зүй 

 Газар эзэмшлийн гэрээ гэрчилгээгээ шинэчлэх хүсэлт гаргасан 20 иргэн 35 аж ахуйн нэгжид 
хаяг дугаар олгосон.    

 Өмчлөлийн газраа өвлүүлсэн, худалдсан 84 иргэний эрх шилжих бүртгэлийг хийж эзэмшил 
газартай 104 иргэн, аж ахуйн нэгжид  кадастарын зураг гаргаж үйлчилсэн. 

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

 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. 

 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 

Захиргаа аж ахуйн хэлтэс 

 
1 

Мэдээлэл 
технологийн 

чиглэлээр 

 Мэдээлэл: 
1. 70376471 нээлттэй утсаар 2 иргэний асуултанд хариулт өгөв. 
2. Байгууллагын Facebook хуудсанд ирсэн 1 иргэний асуултанд хариулт өгөв.  
3. Архивын улсын үзлэгт хэрэглэгдэх материалыг бэлтгэж, цэгцлэн хавтсанд хийв. 
4. Номын сангийн програмд 24 ширхэг ном бүртгэж, каталогжуулав.  
5. Номын сангийн 1 номыг 1 хэрэглэгчид олгов.  
6. Татварын хэлтсээс байгууллага дээр ирж хийсэн сургалт, мэдээлэлд хамрагдав.   
7. Дохионы хэлний сургалтанд /8-р хичээл/ хамрагдав. 
8. Архив, бичиг хэргийн эрхлэгч Цэнд-Аюушид архивын материалуудыг цэгцлэхэд туслав.  

Мэдээлэл технологийн чиглэлээр: 
1. Байгууллагын цахим хуудсанд Татварын хэлтсээс ГУХ-ийн албан хаагчдад хйисэн 

мэдээллийн талаарх мэдээг оруулав.  
2. Байгууллагын Facebook хуудсанд Татварын хэлтсээс ГУХ-ийн албан хаагчдад хйисэн 

мэдээллийн талаарх мэдээг оруулав.  
3. Үндэсний Дата Төв рүү холбоо барьж албан хаагчдын цахим шуудангийн нууц үгийг 

сэргээв.  
4. Дундын мэдээлэл хадгалах сервер доторх мэдээллүүдийг цэгцэлж, устгав. 



5. Байгууллагын албан хаагчдад “Мэдээллийн аюулгүй байдал” сэдвээр хэрхэн 
мэдээллийн аюулгүй байдлаа хангах талаар мэдээлэл өгөв.  

6.  Засгийн газраас "Иргэн төвтэй төрийн үйлчилгээний жил" болгон зарласантай 
холбогдуулан 2019 оны 05 дугаар сарын 24-ний өдөр Дархан-Уул аймгийн Хонгор  
сумын 2-р багийн иргэдэд зориулсан нээлттэй хаалганы өдөрлөгт байгууллагын үйл 
ажиллагааг танилцуулан оролцож багийн иргэдэд мэдээлэл өгөх ажил хийв.   

 

 
2 

Хүний нөөц, 
хууль эрх зүй 

 Улсын үзлэгт бэлтгэх, ЗГ-ын 2019 оны 150 дугаарт тогтоол, аймгийн ЗДаргын 2019 оны 01-
А/169 тоот захирамжын дагуу комиссоос хуваарийн дагуу үзлэг шалгалтын удирдамжын дагуу 
бүрдүүлэх материалуудыг боловсруулж байна. 

 Орхон сумын газрын даамал Г.Мөрөнгийн ажлыг хүлээлцэх , тушаалын төслийг боловсруулах, 
сумын газрын архиваас хувийн хэргүүд, материалыг авчран газрын архивт хүлээлгэн өгсөн 

 Гэр бүлийг дэмжих жилийн хүрээнд аймгийн засаг даргын баталсан жилийн төлөвлөгөөнд 
тусгагдсан “Эцэг эхийн зөвлөл”-ийг байгуулах тушаалын төслийг бэлтгэх, батлуулсан, 
төлөвлөгөөг боловсруулан, хэрэгжилтийг хангуулхаар ажиллаж байна. 

 “Сонголон хайрхан”-ын нэхэмжлэлтэй Дархан-Уул аймгийн захиргааны хэргийн Анхан шатны 
шүүх хуралд ГХБХБГазрын даргын итгэмжлэгдсэн төлөөлөгчөөр оролцох, хувийн хэрэгтэй 
танилцсан, шүүх хурлын шийдвэр Гуравдагч талын гомдлын дагуу шийдвэрлэгдсэн.  

 

Нэгтгэсэн: 

ХАХМэргэжилтэн                                                Б.Золбаясах 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 


