
 
Дархан-Уул аймгийн Газрын харилцаа, барилга, хот байгуулалтын газрын 7 хоногийн тайлан 

 /6 дугаар сарын 04-08-ны хооронд/ 

2018.06.08                                                                                                                                                                                   Дархан хот                                                                                                                                                                                                    

№ Ажлын чиглэл Гүйцэтгэлийн үр дүн 

Барилга хот байгуулалтын хэлтэс 

 
 

1 

Барилгын 
чиглэл   

 

 Дархан хотын бохир усны менежмент сайжруулах Мон 3244/3245 төслийн хүрээнд хийгдэх  
 Урсгал хэмжилтийн камерын барилга    2019.06.02 - 2019.07.10  
  Аеротанкийн ус хуваарилах камерын барилга 2019.06.02 – 2019.07.10 
 Гаралтын худаг 2019.07.10 – 2019.08.10 
 Ферик хлорид агуулах болон тунлагч 2019.09.29 – 2019.11.11 
 Илүүдэл лагийн анхдагч өтгөрүүлэгч барилга 2019.06.02 – 2019.08.28 
 Лаг өтгөрүүлэгч насос станцын хамт 2019.06.02 – 2019.08.28 
 Илүүдэл лаг цуглуулах ба тэнцвэржүүлэх насос станцын барилга 2019.08.10 – 2019.09.30 
 Лагийн усны танк насос станцын хамт 2019.06.02 – 2019.08.29 
 Хий хураагуур 2019.06.26 – 2019.07.30  
 Хий зайлуулагч 2019.06.02 – 2019.07.10  
 Механикийн барилга 2019.06.02 – 2019.09.21  
 Лаг эрдэсжүүлэх талбайн насос станц 2019.06.02 – 2019.07.10 ажлуудад холбогдох 

барилгын техникийн бичиг баримтыг хянаж үзэн зөвшөөрлийг олгосон.  

 “Дархан төмөрлөгийн үйлдвэр” ХК-ний соронзон холигчийн цахилгааны өргөтгөлийн барилга, 
“Эма трейд” ХХК-ний агуулахын зориулалттай  барилгуудад барилга байгууламжийн 
ашиглалтад оруулах дүгнэлтийг гаргаж өгсөн.  
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Инженерийн дэд 
бүтцийн чиглэл 

1. 13-р багт хэрэгжиж байгаа бохир усны шугамын барилга угсралтын ажил эхэлсэнтэй 
холбоотойгоор шугамын трассд орсон айл өрхүүдтэй уулзаж зөвшилцсөн.  

2. Боловсрол соёл, шинжлэх ухаан, спортын сайд 21 аймгийн төлөөлөгчтэй видео хурал зохион 
байгуулсан хуралд оролцсон.  

3. Монгол улсын Засгийн газрын 2016-2020 оны үйл ажиллагаа хөтөлбөрийн 2019 оны хагас 
жилийн тайланг бичсэн.  

4. Аймгийн Засаг даргын 2017-2020 оны үйл ажиллагааны хөтөлбөрийн 2019 оны эхний хагас 
жилийн хэрэгжилтийн тайлан боловсруулж байна.  

5. Дулааны шугам сүлжээнд холбох хүсэлтэй 2 аж ахуй нэгж, 4 иргэний хүсэлтийн дагуу дулааны 
тодруулах хуудас гаргаж өгсөн. 
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Барилгын 
лабораторын 
шинжээч  

1. Монгол улсын Засгийн газрын 2016-2020 оны үйл ажиллагаа хөтөлбөрийн 2019 оны хагас 
жилийн тайланг бичсэн.  

2. Аймгийн Засаг даргын 2017-2020 оны үйл ажиллагааны хөтөлбөрийн 2019 оны эхний хагас 
жилийн хэрэгжилтийн тайлан боловсруулж байна.  

3. Архитектур төлөвлөтийн даалгавар 3 
4. Байршилын зураг 2 
5. Парк авто машины зогсоолын төлөвлөлтийг тодотгох ажил 
6. Паркын тоглоом, авто машины зогсоолын хучилтын тоо хэмжээ боловсруулах 
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Барилгын 
материал 
үйлдвэрлэлийн 
чиглэл  

 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 % 

 50 ортой төрөх эмнэлгийн өргөтгөлийн 3 давхар барилгын ашиглалтанд оруулсан бичиг баримт 
материал хүлээж авлаа. File болгон цахим архив болгон хадгаллаа. 

 Тотал дистрибюшин MSC кока кола агуулахын барилгын ашиглалтанд оруулсан бичиг баримт 
материал хүлээж авлаа. File болгон цахим архив болгон хадгаллаа. 

 Эма трейд агуулахын барилга ашиглалтанд оруулсан бичиг баримт материал хүлээж авлаа. File 
болгон цахим архив болгон хадгаллаа. 

 09.00 цагаас Оюуны өмчийн газраас зохион байгуулсан хагас өдрийн семинар сургалтанд суув. 
Оюуны бүтээл-Оюуны өмч-Шинэ бүтээл /Патент/, Ашигтай загвар, зохиогчийн эрхийн тухай 
ойлголт, бүтээгдэхүүний загвар зэрэг сэдвийг хөндсөн “Оюуны өмчийн эрхийн хамгаалал” 
сэдэвтэй сургалтаар мэдээлэл авлаа. Сургалт 2019 оны 06 дугаар сарын 06-ны өдөр Нийгмийн 
даатгалын хэлтсийн сургалтын танхимд 09.00 цагт болов. 

Газрын удирдлагын хэлтэс 

 
 

1 

Инженер, 
хайгуул 
Мониторингийн 
чиглэл 

 Улсын бүртгэлийн хэлтэс руу Э дугаар авахаар 5 иргэн 6 хуулийн этгээдийн мэдээллийг илгээж, 

мөн Э дугаар нь ирсэн 4 иргэн, 1 хуулийн этгээдийн гэрээг байгуулж гэрчилгээг олгосон. 

 Дархан сумын 13-р баг их сургуулийн гудамжинд улсын төсвийн хөрөнгө оруулалтаар бохир усны 

шугам сүлжээний хоолой тавигдах ажил шинээр хийгдэж байгаатай холбогдуулан их сургуулийн 

4-р гудамжинд байрлах нийтийн эзэмшлийн зам талбайд зохих зөвшөөрөлгүйгээр хашаагаан 

барьсан сунгасан айлууддаа уулзаж зөвшилцөн, холбогдох айлуудад нь шаардах хуудсыг өгсөн. 
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Геодези зураг 
зүйн чиглэл  

 Өмчлөлийн газраа өвлүүлсэн, худалдсан 22 иргэний эрх шилжих бүртгэлийг хийж эзэмшил 
газартай 14 иргэн, аж ахуйн нэгжид  кадастарын зураг гаргаж үйлчилсэн. 

 Дархан сум 15 баг 10 дугаар хэсгийн чиглэлд тавигдах хатуу хучилттай авто замын трассын 
улаан шугам, 9,10 дугаар байгийн хөгжлийн төвийн барилгын улаан шугам, Малчин баг Дархан 
хотын бохир усны МОН-3244/3245 төслийн хүрээнд хийгдэж байгаа Гаралтын худаг, Хий 
хураагуур 023, механик төхөөрөмжийн барилга зэрэг 11 барилга байгууламжийн тэг тэнхлэгийг 



газарт шилжүүлэх ажлыг “Гео од” ХХК, 13 дугаар баг Их сургуулийн гудамжны 180 айлын амины 
орон сууцны гадна бохирын шугамын трассын улаан шугамын ажлыг “Ёлт сүрвэй” ХХК 
хийсэнийг шалгаж актаар хүлээн авч мэдээллийн санд оруулсан. 

 “Миний Монгол” цэцэрлэгт хүрээлэн дотор баригдаж байгаа хүүхдийн тоглоомын талбайн зам, 
авто зогсоолын талбайн улаан шугамыг тавьсан.  
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Газар зохион 
байгуулалт, 
өмчлөлийн 
чиглэл 

Улсын бүртгэлийн хэлтэсээс Э дугаар нь ирсэн 8 иргэний газар эзэмших гэрээ,   гэрчилгээг бичиж 
цахимжуулсан. Мөн Улсын бүртгэлийн хэлтэс руу Э дугаар авахаар 9 иргэний материалыг 
цахимжуулан илгээсэн. 

Дархан суманд газар өмчилж, эзэмшиж байгаагүй талаарх лавлагааг 4 иргэнд гаргаж өгсөн. 

Газар эзэмшүүлэх эрхийн газрын дуудлага худалдааг дахин зохион байгуулах захирамжын 
төслийг боловсруулж гаргуулсан. 

Төсөл сонгон шалгаруулалтаар газар эзэмших хүсэлт ирүүлсэн иргэдийн хүсэлтийг 
битүүмжилсэн хайрцагт хүлээн авлаа. 
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Газрын төлбөр, 
татвар, 
үнэлгээний 
чиглэл 

 Дархан-Уул аймгийн ИТХ-ын 2-018.12.05-ний өдрийн 12/04 дүгээр тогтоолоор 2019 онд газрын 

төлбөрийн орлогоос 745.2 сая төгрөгийг төвлөрүүлэх төлөвлөгөөтэй ажиллаж байна. 

 2019.06.06-ний өдрийн байдлаар /  .....   / сая төгрөг төвлөрүүлсэн.  

 

Захиргаа аж ахуй хэлтэс 

 
  1 

Мэдээлэл 
технологийн 

чиглэл 

Мэдээлэл: 
1. 70376471 нээлттэй утсаар 14 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 27 ширхэг ном бүртгэж, каталогжуулав.  
5. Номын сангийн 5 номыг 1 хэрэглэгчээс буцааж авав.   

Мэдээлэл технологийн чиглэлээр: 
1. Байгууллагын цахим хуудсанд Татварын цахим системийг хэрхэн ашиглах, Монгол орны 

зурагжуулалт, Геодезийн цэг тэмдэгтийн сүлжээний талаарх мэдээ болон байгууллагын 5-р 
сарын 5 долоо хоногийн тайлан,  сарын тайлан, санхүүгийн мэдээг оруулав.  

2. Байгууллагын Facebook хуудсанд Татварын цахим системийг хэрхэн ашиглах, Монгол орны 
зурагжуулалт, Геодезийн цэг тэмдэгтийн сүлжээний талаарх мэдээг оруулав.  

3. Албаны цахим шуудангийн нууц үгээ мартсан 4 албан хаагчийн нууц үгийг сэргээж өгөв.  
4. Татварын цахим системийг хэрхэн ашиглах болон геодезийн сүлжээний талаарх нэвтрүүлгийг 

байгууллагын үүдний ТВ-ээр өдөр бүр гаргаж байна.  



5. Монгол орны зурагжуулалт, Геодезийн цэг тэмдэгтийн сүлжээний талаарх нэвтрүүлгийг АЗДТГ-
ын Facebook хуудсанд тавиулж сурталчлуулав.  

6. Орхон сумын даамал Мөрөнгийн ажлыг хүлээж авах комиссын бүрэлдэхүүнд орж ажиллав.   

   
 
 
 
 2 

Хууль эрх зүй, 
дотоод ажлын 

чиглэл 

 Дархан-Уул аймгийн Захиргааны хэргийн анхан шатны шүүхэд 8 иргэний итгэмжлэгдсэн 
төлөөлөгч Ч.Атарболдын нэхэмжлэлтэй холбогдуулан хэрэгт ач холбогдол бүхий нотлох  
баримт болох 13 иргэний улсын хянан баталгааны дүгнэлтийг хувийн хэргээс хуулбарлаж мөн 
ГХБХБГДаргын албан тушаалын тодорхойлолтыг  
 хүргүүллээ. 

 Хүний эрхийн үндэсний комиссын Жендэрийн эрх тэгш байдлыг хангах ажлын албанаас 
хийсэн сургалтанд  Дархан-Уул аймгийн ЗДТГазарт  12 аймгаас төлөөлөл ирсэн зөвлөгөөнд 
оролцон сайн туршлага судлан,  багуудын гэрийн даалгаврыг хэлэлцэн санал солилцов. 

 Албан хаагчдын гүйцэтгэлийн төлөвлөгөөг гаргуулан ажиллаж байна.  

 

 

Тайлан нэгтгэсэн: 

ХАХМэргэжилтэн                                                Б.Золбаясах 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


