
ДАРХАН-УУЛ АЙМГИЙН ГАЗРЫН ХАРИЛЦАА, БАРИЛГА, ХОТ БАЙГУУЛАЛТЫН ГАЗРЫН 7 ХОНОГИЙН МЭДЭЭ 

 /2019.10.21-2019.10.25/ 

2019.10.25                                                                                                                                                                                  Дархан хот                                                                                                                                                                                                    

№ Ажлын чиглэл Гүйцэтгэлийн үр дүн 

Барилга хот байгуулалтын хэлтэс 

1 
 

Барилгын 
чиглэл 

- Засгийн газрын 317 дугаар тогтоолын дагуу дараах барилга байгууламжуудад барилга байгуугамжийг 
ашиглалтад оруулах комиссыг зохион байгуулж ажилласан. Үүнд:  

 Дархан-Уул аймаг, Хонгор сум, 2-р багт байршилтай “Уулс ноён” ХХК-ний захиалгаар баригдсан 
80-90м3/цаг хүчин чадалтай  чулуу бутлан ангилах үйлдвэр үйлдвэрийн барилга 

 Дархан-Уул аймаг, Дархан сум, 13-р баг Өмнөд үйлдвэрийн раойнд байршилтай “Дашваанжил” 
ХХК-ний 100м3 хий агуулах сав. 

2 
Барилгын 
шинжээч 

- Хот байгуулалтын кадастрын мэдээллийн санг эрхлэх хүрээнд Аймгийн архивын тасагт 1 өдөр ажиллав 
- барилга байгууламжийн зураг төсөл зөвшилцөх, батлах,нэгж талбарын зориулалт, талбайн хэмжээ, 

байршилын зурагт өөрчлөлт оруулах эсэхэд дүгнэлт гаргах хурлын судалгаа 
- Сумын ЗДТГ аас байрны урд авто зам шинэчлэх байршилын зураг 2 

3 
Инженер, дэд 

бүтцийн чиглэл 

 12 баг 24 цэцэрлэгийн дулааны шугам сүлжээний өргөтгөл ажлын талаар Бадрах мандал шим ХХК 
болон Гантиг өргөө ХХК-тай уулзалт зохион байгуулж бүтээн байгуулалтын хуралд гаргасан шийдвэрээ 
танилцуулаар болсон.  

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

 Дархан сумын 5 дугаар багийн гэр хорооллыг инженерийн шугам сүлжээнд холбох ажилд бохир усны 
шугамын трасст иргэн Одцэцэгийн газарт орж иргэнтэй зөвшилцөх ажлыг зохион байгуулсан.  

 Хот байгуулалт бүтээн байгуулалтын хуралд оролцож хяналт тавьж байгаа ажлуудыг танилцуулсан.  

4 

Барилгын 
материал 

үйлдвэрлэл, 
лабораторийн 

чиглэл 

 2019.10.22-нд Дархан хотын бохир усны менежментийг сайжруулах Мон-3244 төсөл эрүүл мэндийн урд 
шинэчлэх ариутгах татуургын шугам А5 хэсэг Ажлын кураг төсөл, 15-р баг ДСЦТС ХК-ийн үйлчилгээтэй 
10 давхар 63 айлын орон сууцны барилга ашиглалтанд оруулсан баримтын бүрдлийг цахимжуулан 
архивлалаа. 

 2019.10.23-нд Анто-од ХХК–ны Хонгор сум 2-р баг Хадат нэх бүхий газар Чулуу бутлан ангилах 
үйлдвэрийг ашиглалтанд авах улсын комисст ажиллаа. Ашиглалтанд хүлээж авлаа. 

 2019.10.23-нд Дашваанжил ХХК–ны Дархан сум 13-р баг Өмнөд үйлдвэрийн районд байрлах Хий 
цэнэглэх станцыг ашиглалтанд авах улсын комисст ажиллаа. Комиссын шаардлагын дагуу төлөвлөсөн 
ажил дутуу байсан тул ашиглалтанд авахаас татгалзаж хойшлуулав. 



Газрын удирдлагын хэлтэс 

1 
Геодези, зураг 

зүйн чиглэл 

 Геодези, зураг зүй, кадастрын зураглалын ажил үйлчилгээ эрхлэх тусгай зөвшөөрөлтэй “Гео Од” , “Гео 
глоб мэп” ХХК-ийн хийж гүйцэтгэсэн доорхи ажлыг шалгаж хүлээн авсан. Үүнд: 

1. Дархан сум 13 дугаар багт “Хатуу төмөр” ХХК-ны Артатурын үйлдвэрийн барилгын улаан шугам 
2. Дархан-Уул аймаг Хонгор сумын нутаг дэвсгэрт баригдах “Дархан арьс ширний цогцолбор” ОНӨХК-ны 
цахилгаан дамжуулах шугам сүлжээ, цахилгаан дэд станцын барилгын улаан шугам  

 Дархан-Уул аймгийн нутаг дэвсгэрт байрлах геодезийн байнгын цэг тэмдэгтийн тооллого судалгаа хийх 
ажлын төлөвлөгөө гарган байгууллагын даргаар баталуулсан. 

 Уг төлөвлөгөөний дагуу Дархан суманд байрлах 54 цэг тэмдэгтийн тооллого судалгааны ажлыг хийж 
гүйцэтгэлээ. 2019 оны 10 сарын 22-24-ны хооронд нийт 49 цэг тэмдэгтийг газар дээр нь очиж тооллого 
судалгаа хийж фото зургаар баталгаажууллаа. 

2 
Кадастрын 

чиглэл 

 Дархан суманд гэр бүлийн хэрэгцээний өмчлөх 12 иргэн, худалдсан, бэлэглэсэн 8, өвөлсөн 1, хамтран 
өмчлөгч хасуулсан 2,  эзэмших гэрээ байгуулсан 11 иргэн, хуулийн этгээдийн кадастрын зургийг тус тус 
гаргаж өгсөн.   

 Шарын гол суманд  гэр бүлийн хэрэгцээний газар өвөлсөн 1 иргэн, Орхон сумманд гэр бүлийн 
хэрэгцээний өмчлөх газар худалдсан 1 иргэний кадастрын зураг гаргаж, мэдээллийн санд бүртгэн цахим 
архив үүсгэв. 

 Дархан-Уул аймгийн Мэргэжлийн хяналтын газар нь Монгол улсын Засгийн газрын 2019-08-07-ны 
өдрийн 314 дугаар тогтоолоор 6 газарт дагуу Улаанбаатар Дархан чиглэлийн 202,4 км замын ажилд 
ашиглах түгээмэл тархацтай ашигт малтмал ашиглах талбайн солбицолын дагуу Чайна Гео инженеренг 
корпораци ХХК нь олборлолт хийж байгаа 6 карьерт хяналтын хэмжилт хийлгэх хүсэлт ирүүлсэн. 3 
ордыг хэмжилт хийж, ирэх 7 хоногт хийж дүгнэлт гаргаж өгнө. 

3 

Газар зохион 
байгуулалтын 

төлөвлөлт, 
өмчлөлийн 

чиглэл 

 Улсын бүртгэлийн хэлтсээс Э дугаар нь ирсэн 12 иргэний газар эзэмших гэрээ, гэрчилгээг бичиж 
цахимжуулсан. Мөн Улсын бүртгэлийн хэлтэс руу Э дугаар авахаар 9 иргэний материалыг цахимжуулан 
илгээсэн.  

 Газрын хянан шийдвэрлэх хуралд хүсэлт ирүүлсэн 98 иргэн, ААН-ийн өргөдлийг танилцуулахаар 
захирамжийн төсөл бэлдсэн. 

4 
Газрын татвар, 

төлбөрийн 
чиглэл 

 2019.10.25-ний өдрийн байдлаар газрын төлбөрийн орлого 570.6 сая төгрөг, гүйцэтгэл 76.5 хувьтай явж 
байна.  Газрын төлбөрийн тооцоог 400 иргэн, аж ахуйн нэгж байгууллагатай нийлсэн байна.  
2020.01.01-ний өдрөөс Татварын цахим системд шилжихтэй холбоотой аймгийн хэмжээнд мэдээллийн санг 
шинэчлэх, засварлах ажлыг сумдын даамлуудад энэ 7 хоногт зохион байгуулж ажиллаж байна. 

Захиргаа аж ахуйн хэлтэс 

1 
Мэдээллийн 
технологи, 

Мэдээлэл: 
1. 70376471 нээлттэй утсаар 6 иргэний асуултанд хариулт өгөв. 



нярав 2. Дохионы хэлний сургалтанд хамрагдав.  
3. Дархан-Уул аймгийн ГХБХБГ-ын даргын 2014, 2015 онуудын “Б” тушаалуудыг сканердаж, цахим архив 

үүсгэхэд бэлтгэв.  
Нярав:  

1. Газрын удирдлагын хэлтсийн мэргэжилтнүүдэд 112 ширхэг кадастрын цаас, 27 ширхэг НТХХ, 22 ширхэг 
газар эзэмших гэрчилгээ /Иргэн/, 1 ширхэг газар эзэмших гэрчилгээ /ААНБ/ тус тус олгов.    

2. Шаардах хуудсаар 6 төрлийн 32 ширхэг бараа материал олгов. 
3. 20 ширхэг Нэгж талбарын хувийн хэргийн хавтас нугалж, мэргэжилтнүүдэд олгоход бэлтгэв.   

Мэдээлэл технологийн чиглэлээр: 
1. Дархан-Уул аймгийн ГХБХБГ-ын даргын 2014, 2015 оны “А” тушаалуудыг цахим архив үүсгэж буй 

өгөгдлийн санд оруулан, эх файлуудыг өгөгдлийн санд холбов. 
2. Кадастрын мэргэжилтэн, Орхон, Хонгор сумын даамлуудын компьютерт хорт кодын эсрэг Kaspersky 

Endpoint Security 11 програмыг суулгаж, идэвхжүүлэв.  
3. Орхон, Хонгор сумдын даамлуудын компьютерт АВВҮҮ Finereader програм суулгаж, идэвхжүүлэв. 

2 
Хүний нөөц, 

дотоод асуудал 

Дотоод ажил: 
- Лэнд менежер програмийн эрхийн сургалтанд хамрагдах 2 иргэний мэдээллийг ГЗБГЗЗГ-т хүргүүллээ. 
- Барилга, хот байгуулалтын хэлтсийн ахлах мэргэжилтэнгээр томилуулхаар С.Ундрах, Газрын удирдлагын 

хэлтсийн ахлах мэргэжилтнээр томилуулхаар  Б.Баярмаа нарыг ямар нэг эрүүгийн гэмт хэрэгт холбогдож 
байсан эсэх тухай лавлагааг Цагдаагийн газраас авхаар албан бичиг хүргүүллээ. 

- Аймгийн ЗДТГ-ын ХЭЗХ-ээс АТГ-ын шалгалттай холбогдуулан судалгааны хүснэгтийг бөглөж боловсруулан 
ажиллаж байна.  

 

Тайлан нэгтгэсэн: 

Хуулийн асуудал хариуцсан мэргэжилтэн                            Б.Золбаясах 

Хянасан: 

                                           ГУХ-ийн дарга                           Г.Нямдорж 

 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 


