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№ Ажлын чиглэл Гүйцэтгэлийн үр дүн 

Барилга хот байгуулалтын хэлтэс 

1 
Барилгын 

чиглэл 

 “Ариун мөнхийн гэрэл” ХХК-ний хүсэлтийн дагуу Барилгын зураг төслийн ЗТ-3,6 заалт / Цахилгаан 
дамжуулах шугам сүлжээ / дагуу тусгай зөвшөөрөл хүссэн тодорхойлолтыг “Монголын барилгын 
үндэсний ассоциаци”-д хүргүүлж ажилласан.  

 Дархан-Уул аймгийн нийгмийн даатгалын хэлтэсээс ирүүлсэн бичгийн дагуу Дархан-Уул аймгийн 
хэмжээнд барилгын ажил эхлүүлэх, үргэлжлүүлэх зөвшөөрөл авсан иргэн, хуулийн этгээдийн 
судалгааг хүргүүлж ажилласан.  

2 
Инженер дэд 

бүцийн чиглэл 

 3 баг 13 цэцэрлэгийн өргөтгөлийн барилга, 3 баг Түвшин холбоо өрхийн эмнэлгийн өргөтгөл, 5 баг 
Грентлогийн барилга, 8 баг 6 цэцэрлэгийн өргөтгөлийн барилга, 12 баг 24 цэцэрлэгийн өргөтгөлийн 
барилгуудад инженерийн шугам сүлжээний захиалагчийн техник хяналтыг 1 удаа хийж хэрэгжүүлсэн 

 10.11-р багийн үерийн усны шугам гүйцэтгэгчтэй уулзаж хийгдсэн ажилтай танилцсан.  

  Дулааны шугам холбогдох хүсэлтэй 3 иргэний материалын дагуу торуулах хуудас гаргаж хүргүүлсэн. 

 Миний Монгол цэцэрлэгт хүрээлэнгийн улсын комиссын бичиг баримтын бүрдлийг хангаж ХОХБТХ 
өгсөн. 

3 

Барилгын 
материал 

үйлдвэрлэлийн 
чиглэлээр 

 2019.10.10-нд Барилгын материалын вакум цонхны үйлдвэрлэдэг Хаяа-Үүр ХХК-ний удирдлагатай 
уулзаж бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэж Тусгай зөвшөөрөл, тохирлын гэрчилгээтэй болох шаардлагатай 
уламжиллаа. Батлагдсан Технологийн заавартай танилцлаа. 

 Мөнх-Од цацрал ХХК, Дэбүт ХХК, Эко ноос ХХК-иудын Маягт БМ дагуу тайлангаа ирүүллээ. Бусад 
ААНБ-уудад тайлан ирүүлэхийг мэдэгдсэн. 

 БХТөвийн 2019.09.17-ны 1/2453 албан тоотын дагуу БНХАУ-ын Гуан Жоу хотод болох болох “Кантон-
фейр-2019” барилгын материалын үзэсгэлэнд оролцох мэдээллийг аймгийн хэмжээнд барилгын 
материал үйлдвэрлэж буй 25 ААНБ-уудад хүргүүллээ. Дээрх байгууллагуудаас зарим нь өмнөх 
жилүүдэд тухайн үзэсгэлэнд оролцсон байна. 2019 онд Дэбүт ХХК-ний удирдлага оролцох болсныг 
албан тоотын хавсралт маягтаар БХТөвд хүргүүллээ. 

Газрын удирдлагын хэлтэс 

 
1 

 
Инженер, 
хайгуул 

Мониторинги 

 
Газар зохион байгуулалтын чиглэлээр: 

- УБХ руу Э дугаар авахаар 1 иргэн, 1 хуулийн этгээдийн холбогдох мэдээллийг илгээж, Э дугаар ирсэн 
2 иргэн, 3 хуулийн этгээдийн газар эзэмших гэрээг байгуулан гэрчилгээг олгосон. 

- Нэгж талбарын 4 хувийн хэрэгт баяжилт хийж архив хүлээлгэн өгсөн. 
Бэлчээрийн фотомониторинг: 

- Дархан-Уул аймгийн 2019 оны бэлчээрийн газрыг экологийн чдавхаар зураглах ажлыг ландсант 7 
хиймэл дагуулын 8 сарын мэдээг ашиглан хийж байна.  

- Газрын төлөв байдал чанарын захиалгат хянан баталгаа хийлгэсэн Горгаз ХХК, Дархан төмөрлөгийн 
үйлдвэр ХК, Эко ноос ХХК-ний хянан баталгааны тайланг хүлээн авсан. Мөн Дархан Сэлэнгийн 

http://www.mnca.mn/


цахилгаан түгээх сүлжээ ХК, Мэдээлэл холбооны сүлжээ ТӨХК-ний Дархан-Уул аймгийн газар нь 
газрын төлөв байдал, чанарын захиалгат хянан баталгааг 2020 оны төсөвтөө суулган хийх тухай тус 
тус албан бичиг ирүүлсэн. 

- Монгол Улсын Үндэсний мониторингийн сүлжээ байгуулах ажлын гүйцэтгэгч АТТП ХХК 2019 оны 10 
дугаар сарын 07-ны өдөр Дархан-Уул аймагт тус компаний ургамал судлаач Б.Болортуяа, газрын 
кадастрын инженер Г.Мягмар нар ажиллаж Дархан суманд мониторингийн 5 цэг, Хонгор, Орхон суманд 
тус тус 1 цэг дээр хөрсний зүсэлт хийж дээж авсан.   
 

2 
Геодези, зураг 

зүйн чиглэл 

 Эзэмшил газартай 18 иргэн, аж ахуйн нэгжид  кадастарын зураг гаргаж үйлчилсэн. 
Геодези, зураг зүй, кадастрын зураглалын ажил үйлчилгээ эрхлэх тусгай зөвшөөрөлтэй “Гео Од” ХХК-ны хийж 
гүйцэтгэсэн доорхи ажлыг шалгаж хүлээн авсан. Үүнд: 

1. Дархан сум Малчин баг Хөтөл хорооллын айл өрхөд үйлчлэх багийн хөгжлийн төв, халуун усны 
барилгын   улаан шугам, 
2. 7 дугаар баг “Ус дулаан дамжуулах төвийн барилга-8”-ын  улаан шугам, 
3. 9 дүгээр баг 4-р хорооллын орон сууцны дундах авто замын хучилт авто зогсоолын гүйцэтгэлийн 
зураг   
4. Орхон сумын 82 айлын орон сууцны цэвэр бохир усны шугамын улаан шугам  

 Засгийн газрын гишүүн, Барилга хот байгуулалтын яамны сайд болон Дархан-Уул аймгийн Засаг 
даргын хооронд Засгийн газрын зарим чиг үүргийг орон нутагт төлөөлөн хэрэгжүүлэх талаар 
байгуулсан гэрээний  22-д заагдсан “Геодезийн байнгын цэг тэмдэгтийн хадгалалт хамгаалалтад 
хяналт тавьж, тооллого хийх” ажлын хүрээнд Дархан, Хонгор, Шарын гол, Орхон сумдад байрлах цэг 
тэмдэгтийн хээрийн судалгаа тооллогын ажилд шаардагдах зардлын тооцоог гаргаж хүргүүлэв.                          

3 
Газрын 

төлбөрийн 
мэдээ 

 2019.10.11-ний өдрийн байдлаар газрын төлбөрийн орлого 527.6 сая төгрөг, гүйцэтгэл 71 хувьтай 
хувьтай байна.  Газрын төлбөрийн тооцоог 365 иргэн, аж ахуйн нэгж байгууллагатай нийлсэн. 

4 Хонгор сум 

 Газар эзэмших эрхийн гэрчилгээний хугацаа сунгах 1, Газар эзэмших эрхийн гэрчилгээг бусдад 
шилжүүлэх 3 , Газар өмчлөх , Газар эзэмших 1 нийт 5 өргөдөл хүсэлтийг хүлээн авсан. Хариу өгөх 
хугацаа болоогүй. 

 Э дугаар авсан 13 ИААНБ-тай газрын гэрээ хийж гэрчилгээ олгосон байна.  Мөн худалдах худалдан 
авах гэрээ, монгол улсын иргэнд газар өмчлүүлэх тухай захирамж шийдвэрийг үндэслэн 8 иргэнтэй 
газар өмлүүлэх гэрээ байгуулж ЛМ программд бүртгэж оруулсан байна 

 Улсын бүртгэлийн хэлтэс рүү нийт 12 иргэн , аж ахуй нэгж байгууллагын материалыг бүрдүүлж Э 
дугаар авахаар дундын баазаар явуулсан байна. 

 12 ИААНБ-тай газрын төлбөрийн акт үйлдэж 656372 төгрөг ногдуулсан байна 

5 Орхон сум 

 Тайлант хугацаанд СЗД-ын газрын харилцаатай холбоотой  газар өмчлүүлэх захирамж 2, газар 
эзэмшүүлэх тухай 2, газар эзэмших эрх шилжүүлэх 1, Газрын талбай хэмжээ өөрчлөх тухай 1, газрын 
дуудлага худалдаа зохион байгуулах тухай 1, газар эзэмших эрхийг хүчингүй болгох 1  нийт  8  
захирамж гарсан байна.  
2020 оны Газар зохион байгуулалтын төлөвлөгөөнд  4 иргэний санал өгсөн. Аймгийн үл хөдлөх 

хөрөнгийн тасаг руу “Э” дугаар авахаар 12 ИААНБ-ын материалыг дундын баазаар илгээсэн. 
Сумын ИТХ-ын 2019 оны 05 дугаар сарын 22- ны өдрийн 18/04 тоот батлагдсан ГЗБТ-ний нэмэлт 



тодотголоор Дархан-Уул аймгийн Дархан сумын туслах аж ахуйтай айлуудыг Орхон сумын Ноёнхонгорт 
Спиртны үйлдвэрийн баруун талд  15 га газар төлөвлөгөөнд орсон ба нэг өрхөд 0.5 га буюу нийт 30 өрхөд 
олгохоор төлөвлөсөн байна.  Суурь судалгааны ажил болон бусад мэдэгдэл өгөх  анхан шатны ажлууд  
хийгдсэн ба дэд бүтэц шийдэгдсэний дараа газар олголт хийгдэнэ. 

Захиргаа аж ахуйн чиглэл 

 
1 
 

Мэдээлэл 
технологи, 

Нярав, Архив, 
бичиг хэрэг 

Мэдээлэл: 
1. 70376471 нээлттэй утсаар 4 иргэний асуултанд хариулт өгөв. 
2. Дохионы хэлний сургалтанд хамрагдав.  
3. Номын сангийн бүртгэлийн Handy Library Manager програмд 27 ширхэг номын мэдээллийг шинээр 

бүртгэв.  
4. Шинээр бүртгэсэн 27 номын бар код, каталогийн мэдээллийг хэвлэн номон дээр нааж, номын санд 

ангилалаар нь өрж тавив.  
5. “Газрын төлөв байдал, чанарын улсын хянан баталгаа гэж юу вэ?” брошурыг 10 хувь хэвлэж бэлтгэв.  

Нярав:  
1. Газрын удирдлагын хэлтсийн мэргэжилтнүүдэд 172 ширхэг кадастрын цаас, 13 ширхэг НТХХ, 16 

ширхэг газар эзэмших гэрчилгээ /Иргэн/, 2 ширхэг газар эзэмших гэрчилгээ /ААНБ/, 10 ширхэг газар 
эзэмших гэрчилгээ /ТБ/, Орхон сумын даамалд 100 ширхэг кадастрын  үнэт цаас тус тус олгов.    

2. Шаардах хуудсаар 6 төрлийн 23 ширхэг бараа материал олгов.  
Мэдээлэл технологийн чиглэлээр: 

1. Компьютер форматласны улмаас байгууллагын номын сангийн програмд бүртгэлтэй номуудын 
хавтасны зургийн програмтай холбосон холбоос устсан тул 342 ширхэг номын хавтасны зургийг дахин 
холбож, програмд оруулав.     

2. Байгууллагын цахим хуудсанд байгууллагын 9-р сарын 2, 3, 4-р долоо хоногийн ажлын тайлан, 9-р 
сарын ажлын тайлан, 8-р сарын төсвийн гүйцэтгэлийн мэдээг байрлуулав.  

3. Байгууллагын цахим хуудсанд Канадад болох “The building show-2019” мэдээллийг байрлуулж, 
барилгын салбарт үйл ажиллагаа явуулж буй аж ахуйн нэгж, байгууллага, иргэдэд сурталчлав.  

4. Байгууллагын фэйсбүүк хуудсанд Канадад болох “The building show-2019” мэдээллийг байрлуулж, 
барилгын салбарт үйл ажиллагаа явуулж буй аж ахуйн нэгж, байгууллага, иргэдэд сурталчлав. 

2 
Хүний нөөц, 

дотоод 
асуудал 

-Шүүх хурал: 

 Иргэн Г.Бямбажавын нэхэмжлэлтэй захиргааны Захиргааны хэргийн давж заалдах шатны шүүх 
хуралдаан 2019 оны 10 дугаар сарын 09-нд хуралдаж, шүүхээс 2019 оны 08 дугаар сарын 22-ны 
өдрийн Дугаар 27 тоот Анхан шатын шүүхийн шийдвэрийг хүчингүй болгон шийдвэрлэсэн.  

  
-Дотоод ажил: 

 2019 оныг Монгол Улсын Ерөнхийлөгчөөс 60 дугаар зарлигаар “Хүүхдийн хөгжил, хүүхэд хамгааллын  
жил”  болгон зарласан Аймгийн Засаг даргаас 0-18 насны хүүхдийн эрх, эрх чөлөөг хангах үүднээс 
албан хаагчдад үр хүүхэддээ цаг гаргахыг дэмжиж “ хүүхдийн “Мэндэлсэн өдөр” –өөр цалинтай чөлөөл 
олгохыг хөдөлмөрийн дотоод журамдаа тусгахыг уриалсан шийдвэрийг дэмжиж байгууллагын 
хүүхдийн судалгааг гаргаж ажиллаа.  

  2019 оны 10 дугаар сарын 10-ны өдөр ГЗБГЗЗГ-аас нийт албан хаагчдын албан тушаалын 
тодорхойлолт, өөрчлөлт орсон чиг үүргүүд болон шинэ орон тоотой холбоотой шийдвэр зэргийг хүлээн 



авч албан хаагчдад танилцуулж, аймгийн ТАСЗөвлөл, Хөгжлийн бодлогын хэлтэст хүргүүллээ. 

 Мэргэжлийн хяналтын газраас ирүүлсэн Төлөвлөгөөт хянан шалгалт хийх удирдамжын дагуу 2019 оны 
10 дугаар сарын 10-ны өдөр тус байгууллага дээр ирж холбогдох мэргэжилтнүүдийн ажлыг шалган 
үнэлгээний нийлбэр оноогоор 93 хувьтай дүгнэгдсэн.  

 

Тайлан боловсруулсан: 

Хуулийн асуудал хариуцсан мэргэжилтэн                              Б.Золбаясах 

Хянасан: 

                                                ГУХ-ийн дарга                            Г.Нямдорж 

 


