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

 /2019.08.12-2019.08.16/ 

2019.08.16                                                                                                                                                                                    Дархан хот                                                                                                                                                                                                    

№ Ажлын чиглэл Гүйцэтгэлийн үр дүн 

Барилга хот байгуулалтын хэлтэс 

1 Барилгын чиглэл 

- Барилгын ажил эхлэх зөвшөөрөл хүссэн дараах барилгуудад гүйцэтэггчийн техникийн бичиг баримтыг хянан 
үзэж, барилга эхлэх зөвшөөрлийг олгосон. Үүнд: Гирентлогийн төв, 24-р цэцэрлэгийн өргөтгөл, Оюуны ирээдүй 
цогцолборын спорт заал, хуучин Дарханд байрлалтай нүхэн гарц орсон. 

2 
Барилгын 

лабораторын 
шинжээч 

- Архитектур төлөвлөлтийн даалгавар гаргуулах хүсэлтийн дагуу 2 ААН, иргэн, газрын зориулалт өөрчлөх болон 
кадастрт өөрчлөлт оруулах хүсэлтийн дагуу 5 иргэний газарт тус тус хээрийн судалгаа, зураг авалт хийж, 
ажилласан.  
- Техникийн нөхцөл тодруулах хүсэлтэй 3 иргэний газрын байршлын зургийг гүйцэтгэж, олгожээ. 

3 

Барилгын 
материал 

үйлдвэрлэлийн 
чиглэлээр 

- Барилгын материал үйлдвэрлэж буй 24 аж ахуйн нэгж байгууллагууд бүтээгдэхүүнийг технологийн горимын 
дагуу үйлдвэрлэж буй үйл явцтай танилцах ажлын төлөвлөгөө боловсруулж батлууллаа. /Тусгай зөвшөөрлийн 
хугацаа нь дууссан ААНБ-ыг сунгуулах шаардлага тавих, батлагдсан технологийн карт, тохирлын гэрчилгээг 
цахимаар бүртгэх, мэдээллийн санд баяжуулах ажил зохион байгуулах/ 

Газрын удирдлагын хэлтэс 
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Инженер, хайгуул 

Мониторинги 

- Газрын төлөв байдал, чанарын захиалгат хянан баталгааг хийлгүүлэхээр Дархан-Уул аймагт шатахуун түгээх 
станц, агуулахын зориулалтаар үйл ажиллагаа явуулж байгаа Магнай трейд ХХК , Дашваанжил ХХК, Юнигаз 
ХХК, Петровис ХХК, Горгаз ХХК, Петрожамп ХХК, Сод монгол ХХК, Тэс петролиум ХХК, Шунхлайпетролиум  ХХК, 
Ойн бирж ХХК, Шунхлай  ХХК, НИК ХК, Централ газ ХХК, Жаст ойл ХХК, Нью энержи стар ХХК, Монсуль ХХК, 
Алхана трейд ХХК, Мэргэнван ХХК, Мойлгрупп ХХК, Ди Жи Ти Зэт ХХК-иудад холбогдох албан бичгийг 
хүргүүлсэн.  

- Газар зохион байгуулалт, геодези, зураг зүйн газар болон Щвейцарийн хөгжлийн агентлагийн "Ногоон-Алт-
Малын эрүүл мэнд" төсөл /зохицуулагч н.Будбаатар/ хамтран Дархан-Уул аймгийн Хонгор, Орхон, Шарын гол 
сумдын газрын даамлууд болон аймгийн ГХБХБГ-ын инженер хайгуул, мониторингийн асуудал хариуцсан 
мэргэжилтэн нарт 2019 оны 8 дугаар сарын 15-16-ны өдрүүдэд бэлчээрийн фотомониторингийн үр дүнг sample 
point программд боловсруулах болон Лэнд менежер программын вэб хуулбар руу оруулах сургалтыг зохион 
байгууллаа. 

- Дэлхийн банкны гаргасан Дархан хотын холбогдох орон зайн мэдээ авах хүсэлтийн дагуу холбогдох файлыг 
бэлтгэж, Дэлхийн банкны зөвлөх П.Түвшинжаргалтай холбогдож мэйлээр хүргүүллээ. 
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Газрын зохион 

байгуулалт, газрын 
өмчлөлийн чиглэл 

- Дархан сумын 15-р баг Мангирт 4, 5, 10 дугаар хэсэгт үерийн далан хааж хашаа барьсан, гудамж нарийсган 
зөвшөөрөлгүй сунгаж байгаа нийт 5 иргэнд 7 хоногийн хугацаатай шаардах хуудас өгсөн байна. 

- ГУХ-ийн дарга, Кадастрын мэргэжилтэн, ГЗБТӨ-ийн мэргэжилтэн, Барилгын асуудал хариуцсан мэргэжилтэн, 
багийн Засаг даргатай хамтран шинэ авто замын зурвасд орсон 5 иргэнтэй уулзаж, 2 айлын хашааг татууллаа. 

- Газар эзэмших төсөл сонгон шалгаруулалт зохион байгуулах тухай аймгийн Засаг даргын захирамжийн төсөл 
бэлтгэж, хүргүүлсэн. /2019.08.20-с хойш батлах боломжтой гээд түр буцаасан байна/ 

- Орхон, Хонгор, Шарын гол сумын 2019 оны ГЗБТ-ний хэрэгжилтийг хагас жилийн байдлаар /файлаар/ 
тайлагнаж, нэгтгэлээ. 

- Аймгийн Засаг даргын 2019.04.03-ны өдрийн 01-А118 дугаар захирамжийн дагуу зохион байгуулагдсан төсөл 
сонгон шалгаруулалтаар шалгарч, газар эзэмшүүлсэн нийт 8 иргэн, хуулийн этгээдэд захирамжийн дагаа гэрээ 
хийж, гэрчилгээ бичүүлэх тухай утсаар мэдэгдсэн. 

- Газар зохион байгуулагч нар энэ долоо хоногт Улсын бүртгэлийн хэлтэст нийт 32 иргэн, хуулийн этгээдийн Е-
дугаар авах хүсэлтийг илгээж, 38 иргэн, ААН байгууллагын газар эзэмших эрхийн гэрчилгээ, гэрээ байгуулж 



ажилласан байна. 

6 
Газрын төлбөрийн 

мэдээ 

- 2019.08.15-ний өдрийн байдлаар 413.8 сая төгрөг төвлөрүүлж, төлөвлөгөөний хэрэгжилт 55.5 хувьтай байна. 
- Магнай трейд ХХК-ий 9 нэгж талбар, Ник ХХК-ий 8 нэгж талбар, Петрожамп ХХК- 2 нэгж талбар, Онцгой 

байдлын газар 14 нэгж талбарт тус тус газрын төлбөрийн тооцоо нийлсэн. 

Захиргаа аж ахуйн чиглэл 
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Мэдээлэл 
технологи, Нярав, 
Архив, бичиг хэрэг 

 Мэдээлэл: 
- Дархан-Уул аймгийн Барилга, хот байгуулалтын албаны гамшгаас хамгаалах төлөвлөгөө, Нүүлгэн шилжүүлэх 
түр байрны мэргэжлийн анги, Хорогдох байрны мэргэжлийн анги, Газрын харилцаа, барилга, хот байгуулалтын 
газрын байгууллагын гамшгаас хамгаалах 2019 оны төлөвлөгөөг тус тус Онцгой байдлын газарт хүргүүлж, 
батлуулсан. 
Нярав:  
- ГХБХБГ-ын 6, 7-р сарын байгууллагын үнэт цаасны хэрэглээний тайланг нэгтгэлээ.  
- Нэгж талбарын хувийн хэрэг 30 ширхэгийг нугалж бэлтгэв.  
- Газрын удирдлагын хэлтсийн мэргэжилтнүүдэд 196 ш кадастрын цаас, 27 ш НТХХ, 23 ш газар эзэмших 
гэрчилгээ /Иргэн/, 13 ш газар эзэмших гэрчилгээ /ААНБ/, 2 ш газар эзэмших гэрчилгээ /ТБ/-ний үнэт цаас олгов.    
- Шаардах хуудсаар 7 төрлийн 31 ширхэг бараа материал олгогджээ. 
Мэдээлэл технологи: 
- 70376471 нээлттэй утсаар нийт 10 иргэний асуултанд хариулт өгөв. 
- Хуваарийн дагуу серверийн өрөө, өрөөний агааржуулагчийг цэвэрлэв.  
- Байгууллагад шинээр ирсэн Brother ADS 2400 сканерыг өөрийн компьютер болон кадастрын мэргэжилтний 
компьютерт драйверыг суулган туршиж, хэрэглэх боломжоор хангалаа.  
- Байгууллагын цахим хуудас болон Facebook хуудсан дээр Хонгор сумын дахин дуудлага худалдааны зарыг 
байрлуулав. 
- Байгууллагын цахим хуудас дахь мэдээллүүд устсан тул мэдээллийг нөхөн оруулах зорилгоор байгууллагын 
цахим хуудсан дээр “Дархан-Уул аймгийн Барилгын материал үйлдвэрлэх тусгай зөвшөөрөлтэй ААНБ-уудын 
жагсаалт”, шинэчлэгдэн батлагдсан “Барилга байгууламжийн төвөгшлийн ангиллыг зориулалт, хүчин чадлаар нь 
тогтоох дүрэм, "Барилга байгууламжийн зураг төсөл боловсруулах, барилгын ажил гүйцэтгэх, барилгын материал 
үйлдвэрлэл, өргөх байгууламж, түүний эд ангийн үйлдвэрлэл, угсралт, засвар үйлчилгээ эрхлэх хуулийн этгээдэд 
тусгай зөвшөөрөл олгох, хяналт тавих журам"-уудыг байгууллагын цахим хуудсанд нөхөн байрлуулав.  
- Мөн байгууллагын цахим хуудсан дээр байгууллагын 2016, 2017, 2018, 2019 оны санхүүгийн мэдээ, цахим 
хуудасны “Бидний тухай” цэсэнд байрлах байгууллагын тухай, байгууллагын түүхэн замнал, бүтэц орон тоо, ГУХ-
ийн болон БХБХ-ийн танилцуулгыг байрлуулах кодыг HTML хэл дээр бичиж нөхөн байрлуулав. 
Архив, бичиг хэрэг: 
- Газрын эрхийн хугацаа сунгасан, талбай өөрчлөгдсөн, эрх шилжүүлсэн, шинээр олгогдсон нийт 51 нэгж 
талбарын хувийн хэргийг хүлээн авч, мэдээллийн санд  бүртгэн, архивт хүлээн авлаа. 
- Энэ долоо хоногт тус байгууллага нь 28 өргөдөл /273 хуудас/, 25 албан бичиг /186 хуудас/ хүлээн авч, 10 
албан бичиг /50 хуудас/ явуулсан байна. 

 

Тайлан нэгтгэсэн:                                 Ц.Цэнд-Аюуш           

                                Хянасан:                               Г.Нямдорж  /ГУХ-ийн дарга/                        


