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

 /6 дугаар сарын 10-14-ны хооронд/ 
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№ Ажлын чиглэл Гүйцэтгэлийн үр дүн 

Барилга хот байгуулалтын хэлтэс 

 Барилгын  
чиглэл  

 Дархан-Уул аймаг, Дархан сум 6-р багт байршилтай 3-р цэцэрлэгийн өргөтгөл 100 ортой 
хүүхдийн цэцэрлэгийн барилгын ажил эхлүүлэх хүсэлтийн дагуу холбогдох техникийн бичиг 
баримтыг хянаж үзэн зөвшөөрлийг олгосон. 

 Дархан сумын 9,10-р багийн хөгжлийн төвийн барилгад барилгын ажил эхлүүлэх хүсэлтийн 
дагуу зөвшөөрлийг олгосон. 
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Инженерийн дэд 
бүтцийн чиглэл  

  8 дугаар багийн Манхантолгойн шугам сүлжээний трасс айлын хашаатай давхардсан тул газар 
Дархан хот байгуулалт барилга захиалагчийн газар, зураг төслийн Ноёдын туурь ХХК, 
гүйцэтгэгч Цагаанзуун ХХК –тай хамт газар дээр нь явж трасс зөвшилцөж шийдвэрлэсэн. Мөн 
Нарантолгойн 1 дүгээр хэлхээний халаалтын шугам өргөтгөл айлын эзэмшил шугамыг өргөтгөж 
байгаа тул эзэмшигчтэй тохиролцож ажлыг саадгүй явуулж байна.  

 Засгийн газрын үйл ажиллагааны хөтөлбөр болон Аймгийн Засаг даргын 2017-2020 оны үйл 
ажиллагааны хөтөлбөрийн хагас жилийн гүйцэтгэл гаргасан 

 Дулааны шугамын 3 тодруулах хуудас болон байршлын схем зургийг иргэдэд гаргаж өгсөн.  
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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 95 % 
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Барилгын 
лабораторын 
шинжээч  

 Архитектур төлөвлөлтийн даалгавар 3 

 Иргэн аж ахуйн нэгжийн байршилын зураг 5 

 Засгийн газрын үйл ажиллагааны хөтөлбөр болон Аймгийн Засаг даргын 2017-2020 оны үйл 
ажиллагааны хөтөлбөрийн хагас жилийн гүйцэтгэл гаргасан 

 Гадуур ажил газрын байршилын судалгаанд 3-5 газарт очиж ажилласан 

 Паркийн авто машины зогсоолын цэг тэмдэглэх   

Газрын удирдлагын хэлтэс 
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Инженер, 
хайгуул 
Мониторинги 

 Улсын бүртгэлийн хэлтэс руу Э дугаар авахаар 11 иргэн 5 хуулийн этгээдийн мэдээллийг 
илгээж, мөн Э дугаар нь ирсэн 5 иргэн, 4 хуулийн этгээдийн гэрээг байгуулж гэрчилгээг олгосон. 

 Дархан сумын 16 дугаар багт байрлах Капитал банкны үйлчилгээний зориулалттай 3600 м.кв 
газрын барилгын түр хашаа нь Үндэсний дата төвийн УТҮГ-ын эзэмшил газарт орсонтой 



холбогдуулан Капитал банкны эрх хүлээн авагчид газар чөлөөлүүлэх тухай албан бичгийг 
хүргүүлсэн.  

 Газрын эрх зүйн харилцааг хянан шийдвэрлэх хуралд танилцуулахаар газрын зориулалт 
өөрчлөх 3, хугацаа сунгах 19, нэр шилжих 2, талбайн өөрчлөх 8, шинэчлэх 2 тус тус  иргэн, 
хуулийн этгээдийн  холбогдох материалыг бэлдэж хуралд таницуулахад бэлэн болсон. 
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Газрын зохион 
байгуулалт, 
газрын 
өмчлөлийн 
чиглэл 

 Улсын бүртгэлийн хэлтэсээс Э дугаар нь ирсэн 5 иргэний газар эзэмших гэрээ,   гэрчилгээг 
бичиж цахимжуулсан. Мөн Улсын бүртгэлийн хэлтэс руу Э дугаар авахаар 7 иргэний 
материалыг цахимжуулан илгээсэн. 

 Дархан суманд газар өмчилж, эзэмшиж байгаагүй талаарх лавлагааг 2 иргэнд гаргаж өгсөн. 

 Дархан-Уул аймгийн Дархан сумын нутаг дэвсгэрт 2019 онд зарлагдсан газар эзэмших эрхийн 
гэрчилгээний төсөл сонгон шалгаруулалтыг хэлэлцэн дүгнэх комисс томилох захирамжийн 
төслийг боловсруулж захирамж гаргуулсан. 
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Геодези зураг 
зүйн чиглэл 

 

 Өмчлөлийн газраа өвлүүлсэн, худалдсан 15 иргэний эрх шилжих бүртгэлийг хийж эзэмшил 
газартай 10 иргэн, аж ахуйн нэгжид  кадастарын зураг гаргаж үйлчилсэн. 

 Дархан сум 1 дүгээр баг Дархан гурил тэжээлийн үйлдвэрээс Пионер, Чулуутын гудамжны 
дундуур урагшаа далангийн чиглэлийн 4-р хэсгийн 0.511 км зам, 15 дугаар баг 3,4,9,10 дугаар 
хэсгүүдэд тавигдах хатуу хучилттай авто замын трассын улаан шугам, 8-р баг 17-р хороолол 
микр доторхи авто замын гүйцэтгэлийн зураглалын ажлуудыг  “Гео од” ХХК-аас шалгаж хүлээн 
авсан.  

 БОАЖГ-ын мэргэжилтэн Баянмөнхийн хамт Шарын гол сумын “Цэгээн усны ам”-нд  хууль 
бусаар алт олборлосон газарт нөхөн сэргээлт хийх талбайн хэмжээг тогтоох хэмжилт хийлээ.  

 

Захиргаа аж ахуйн хэлтэс  
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Мэдээлэл 
технологийн 

чиглэл 

Мэдээлэл: 
1. 70376471 нээлттэй утсаар 4 иргэний асуултанд хариулт өгөв. 
2. Орхон  сумын газрын харилцаатай холбоотой архивын материалыг товъёогтой нь 

тулган, сул баримтуудыг хавтсанд хийж дугаарлан архивын тавиур дээр өрж тавив.  
3. Номын сангийн 1 номыг 1 хэрэглэгчид олгож, 2 номын хугацааг сунгав.  

Нярав:  
1. Газрын удирдлагын хэлтсийн мэргэжилтнүүдэд 151 ширхэг кадастрын цаас,  11 ширхэг 

НТХХ, 32 ширхэг газар эзэмших гэрчилгээ /Иргэн/, 6 ширхэг газар эзэмших гэрчилгээ 
/ААНБ/, Хонгор сумын даамалд 20 ширхэг газар эзэмших гэрчилгээ /ААНБ/ олгов.  

2. Шаардах хуудсаар 6 төрлийн 17 ширхэг бараа материал олгов.  
Мэдээлэл технологийн чиглэлээр: 

1. Байгууллагын Facebook хуудсанд Дахин дуудлага худалдааны зар, Авлигатай тэмцэх 



газрын сурталчилгааны шторкыг байрлуулан сурталчлав.  
Няравын ажил хүлээлцэх тооллого хийв. 
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Хууль эрх зүй, 
дотоод ажлын 

чиглэл 

 Дархан-Уул аймаг дахь Захиргааны хэргийн анхан шатны шүүхэд 8 иргэний нэхэмжлэлтэй 
тэдний итгэмжлэгдсэн төлөөлөгч Ч.Атарболдын Газрын харилцаа, барилга, хот байгуулалтын 
газрын даргад хянан баталгааны дүгнэлт гаргуулхыг  даалгах тухай нэхэмжлэлийн тайлбарыг 
бэлтгэн хүргүүллээ.  

 Барилга, хот байгуулалтын  сайдтай байгуулсан гэрээний хэрэгжилтийн тайланг боловсруулж 
ажиллаж байна. 

 Иргэн төвтэй төрийн үйлчилгээг хэрэгжүүлэх хагас жилийн үйл ажиллагааны хэрэгжилтийн 
тайланг АЗДТГазрын хөгжлийн бодлогын хэлтэст хүргүүллээ.  

 Орхон сумын газрын даамал Г.Мөрөнгийн ажлыг хүлээлцсэн, тус сумаас газрын харилцаатай 
холбоотой 50 гаруй архивын хавтсыг Ажлын хэсгийн гишүүн Э.Түмэнжаргал, Б.Мөнхзул нар 
ангилан төрөлжүүлж, бүртгэж хүлээн авч газрын архивын санд хүлээлгэж өгөв.  

 Төрийн албан зөвлөлөөс аймгийн ЗДТГазрын агентлаг, хэлтсүүдийн дарга, хүний нөөцийн 
албан хаагчдад төрийн албаны шинэ хууль батлагдсантай холбогдуулж гарсан дүрэм, журмын 
танилцуулага, сургалт мэдээллийг ТАЗөвлөлийн гишүүн Б.Баатарсайхан, М.Алтанбагана, 
Г.Нансалмаа илтгэл тавьж асуулга, ярилцлгаа хийгдсэн.  

 

Тайлан нэгтгэсэн:      

ХАХМэргэжилтэн                                                Б.Золбаясах 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


