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

7 хоногийн тайлан 

 /7 дугаар сарын 15- наас 19-ний хооронд/ 

2019.07.19                                                                                                                                                                                    Дархан хот                                                                                                                                                                                                    

№ Ажлын чиглэл Гүйцэтгэлийн үр дүн 

Барилга хот байгуулалтын хэлтэс 

 
1 

Барилгын 
чиглэлээр  

 Дархан-Уул аймаг, Дархан сум, Малчин баг, Дархан хотын бохир усны менежмент сайжруулах 
МОН3244/3245 төслийн барилга байгууламжуудад барилгын ажлын үргэлжлүүлэх зөвшөөрөл 
хүссэний дагуу 2019.07.19-2020.04.01-ны өдөр хүртэл олгосон. Үүнд: 

 Урсгал хэмжилтийн камерын барилга     
 Аеротанкийн ус хуваарилах камерын барилга 
 Гаралтын худаг  
 Ферик хлорид агуулах болон тунлагч  
 Илүүдэл лагийн анхдагч өтгөрүүлэгч барилга  
 Лаг өтгөрүүлэгч насос станцын хамт  
 Илүүдэл лаг цуглуулах ба тэнцвэржүүлэх насос станцын барилга 
 Лагийн усны танк насос станцын хамт 
 Хий хураагуур 
 Хий зайлуулагч 
 Механикийн барилга 
 Лаг эрдэсжүүлэх талбайн насос станц 
 

 Дархан сумын 10-р багт байршилтай Иргэн Т.Алтанжулын амины орон сууцны зориулалттай 
барилгыг цэцэрлэгийн зориулалтаар ашиглалтад оруулах хүсэлтийн дагуу холбогдох заавар 
зөвлөгөөг өгч комиссын акт гаргаж өгсөн.  

 
 

2 

Барилгын 
лабораторийн 
чиглэлээр 

 Миний монгол цэцэрлэгт хүрээлэнгийн хаалганы загвар гаргах судалгаа 

 Байршилын зураг 3 

 Архитектур төлөвлөлтийн даалгавар 2 

 Найрамдал талбайн тохижилтын загвар зургийн судалгааг боловсруулсан.  

Газрын удирдлагын хэлтэс 

 
 

1 

 
Геодези зураг 
зүйн чиглэлээр 

 Өмчлөлийн газраа өвлүүлсэн, худалдсан 12 иргэний эрх шилжих бүртгэлийг хийж эзэмшил 
газартай 9 иргэн, аж ахуйн нэгжид  кадастарын зураг гаргаж үйлчилсэн. 

 Геодези, зураг зүй, кадастрын зураглалын ажил үйлчилгээ эрхлэх тусгай зөвшөөрөлтэй “Гео 
Глоб Мэп” ХХК-ны хийж гүйцэтгэсэн доорхи ажлыг шалгаж хүлээн авсан. Үүнд: 
1. Дархан сум 9 дүгээр багийн нутаг дэвсгэрт хийгдэх 1260 метр ус зайлуулах шугамын 

трассын улаан шугамын ажил  



 
2 

 
Газар зохион 
байгуулалтын 
төлөвлөлт, 
өмчлөлийн 
чиглэлээр 

 Улсын бүртгэлийн хэлтэсээс Э дугаар нь ирсэн 3 иргэний газар эзэмших гэрээ,   гэрчилгээг 
бичиж цахимжуулсан. Мөн Улсын бүртгэлийн хэлтэс руу Э дугаар авахаар 4 иргэний 
материалыг цахимжуулан илгээсэн. 

 Дархан суманд газар өмчилж, эзэмшиж байгаагүй талаарх лавлагааг 5 иргэнд гаргаж өгсөн. 

 Дархан-Уул аймгийн Дархан сумын нутаг дэвсгэрт 2019 онд зарлагдсан газар эзэмших эрхийн 
гэрчилгээний төсөл сонгон шалгаруулалтыг хэлэлцэн дүгнэх комиссыг хуралдуулж иргэдээс 
ирүүлсэн төслүүдийг хянан хэлэлцэж сонгон шалгарууллаа. Төсөлд 31 иргэн, ААН оролцож 20 
төсөл шалгарлаа. 

 
 

3 

 
 
Орхон сум 

 Өмчлөлийн газар авахаар 38 иргэний материалыг хүлээн авч  газар олголт хийгдсэн. Энхтал 
багийн 96-р зөрлөгийн нутаг дэвсгэрт  10 иргэн, Баянөлзийт багаас   28 иргэнд  олгуулхаар 
Улсын бүртгэлийн хэлтэсрүү холбогдох материалыг хүргүүлсэн.  

 3 ААНБ, 2 иргэнд  эзэмшлийн газар олгуулхаар   Улсын бүртгэлийн хэлтэс рүү хүргүүлсэн  

 Сумын 11 иргэний  төмс, хүнсний ногооны газрын хэмжээг  Хэмжилтийн компаниар зургийг 
хэмжүүлсэн. 
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Хонгор сум 

 2019 /06/19-ны Хонгор сумын засаг даргын 125 дугаар захирамжын дагуу  Газар эзэмших, 
ашиглуулах дуудлага худалгааг  сумын ЗДТГазарт  07 сарын 19-ны өдрөөр 11 цагт зохион 
зохион  байгуулсан,  дуудлага худалдаанд оролцогч ирээгүй.  

 Газрын гэрээ,  гэрчилгээгээ шинэчлэн  авахаар  ААНБ 10,  20  иргэний материалыг хүлээн авч 
Улсын бүртгэлд шилжүүлсэн.  

 Үнэц цаас 80 ширхэг хүлээн авч,  тайланг хүргүүллээ. 

Захиргаа аж ахуйн хэлтэс 
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Мэдээлэл 
технологийн 

чиглэлээр 

 
1. 70376471 нээлттэй утсаар 2 иргэний асуултанд хариулт өгөв. 
2. Байгууллагын Facebook хуудсанд ирсэн 1 иргэний асуултанд хариулт өгөв. 
3. Номын сангийн програмд шинээр номууд бүртгэгдсэнтэй холбогдуулан номын сангийн програмд 

бүртгэлтэй байгаа номуудыг төрөл, ангилалаар нь нэгтгэсэн судалгааг шинэчлэн гаргав.  
4. БХБЯ болон ГЗБГЗЗГ-ын хийж хэрэгжүүлж буй төсөл хөтөлбөрүүдийн талаарх мэдээллийг орон 

нутагт сурталчилсан ажлын тайланг цахимаар илгээв.  
5. Бичиг хэрэг, архивын эрхлэгчийг амрах үед ажлыг нь орлохоор болсон тул ажил хүлээлцэв.  

Нярав:  
1. Нэгж талбарын хувийн хэрэг 10 ширхэгийг нугалж мэргэжилтнүүдэд олгоход бэлэн болгов.  
2. Газрын удирдлагын хэлтсийн мэргэжилтнүүдэд 93 ширхэг кадастрын цаас,  13 ширхэг НТХХ, 11 

ширхэг газар эзэмших гэрчилгээ /Иргэн/, 0 ширхэг газар эзэмших гэрчилгээ /ААНБ/ олгов.  
3. Шаардах хуудсаар 3 төрлийн 64 ширхэг бараа материал олгов.  

Мэдээлэл технологийн чиглэлээр: 
1. Номын сангийн програмын өгөгдлийн сангийн Backup-ийг үүсгэж хадгалав.  
2. Серверийн өрөөний кондишны илүүдэл усыг асгаж цэвэрлэв.  
3. Байгууллагын цахим хуудас болон Facebook хуудсан дээр БХБЯ болон ГЗБГЗЗГ-ын хийж 

хэрэгжүүлж буй төсөл хөтөлбөрүүдийн талаарх мэдээллийг байрлуулав. 



4. АЗДТГ-ын МТА-нд БХБЯ болон ГЗБГЗЗГ-ын хийж хэрэгжүүлж буй төсөл хөтөлбөрүүдийн 
талаарх мэдээллийг  хүргэж өгч цахим орчинд сурталчлуулав.  
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Хууль эрх зүй, 
дотоод ажил  

Шүүх хурал: 

 2019 онд Захиргааны хэргийн анхан, давах, хяналтын шатны шүүхээр  шийдвэрлэгдсэн хэргийн 
жагсаалтыг хагас жилийн байдлаар бэлтгэн боловсруулсан.  

 Захиргааны хэргийн Анхан шатны шүүхэд 8 иргэний итгэмжлэгдсэн төлөөлөгч Ч.Атарболдын 
нэхэмжлэлтэй шүүх хуралдаан  2019 оны 06 дугаар сарын 27-нд хуралдан нэхэмжлэгчийн талд 
шийдвэр гарсан.  

 Иргэн Г.Бямбажавын нэхэмжлэлтэй Захиргааны хэргийн Анхан шатны шүүх хурал 2019 оны 06 
дугаар сарын 18-ны өдөр болох байсныг нэхэмжлэгчийн талаас  өмгөөлөгч авхаар хүсэлт гарган 
шүүх хуралдааны 25-ны өдөр хүртэл хойшлуулхаар шийдвэрлэсэн.  

 
Дотоод ажил: 

 Улсын архивын үзлэг шалгалтанд баримт бичгийн бүрдлийг хангуулхаар бэлтгэн ажиллаж 
байна.  

 Аймгийн Засаг даргын орлогч Т.Ганболд, Хууль зүйн хэлтсийн дарга Л.Алтанчимэг нараас 
ирүүлсэн  ГХБХБГазрын мэргэжилтэн У.Энхбатад хариуцлага тооцуулах тухай албан бичгийн  
дагуу Сахилгын шийтгэл ногдуулах, бусад 10 албан хаагчдад мөн үүрэг даалгавар, тайлан 
мэдээг хугацаанд гаргаж өгөөгүй зэргээр сануулах арга хэмжээ авах тухай тушаалын төслийг 
боловсруулж байна.  

 Газар зохион байгуулалт, геодези, зураг зүйн газраас  2019 онд зохион байгуулах “Хөгжлийн 
бэрхшээлтэй хүний эрхийг хангах чиглэлээр хэрэгжүүлэх арга хэмжээний төлөвлөгөө”-ний 
хэрэгжилтийг хангуулхаар ажиллаж байна, “Жендэрийн эрх тэгш байдлыг хангах үйл 
ажиллагааны төлөвлөгөө”-ний хэрэгжилтийг хагас жилийн байдлаарх тайланг ГЗБГЗЗГ-т 
хүргүүлсэн. 

 

 

Тайлан боловсруулсан: 

ХАХМэргэжилтэн                                                Б.Золбаясах 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 


