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№ Ажлын чиглэл Гүйцэтгэлийн үр дүн 

Барилга хот байгуулалтын хэлтэс 

1 
Барилгын 

чиглэл 

 Дархан-Уул аймаг, Орхон сумд “Ресайкл продукт монголиа” ГХОХХК-ний хүсэлтийн дагуу хог хаягдал, хоёрдогч 
түүхий эд дахин боловсруулах үйлдвэрийн 35*20 хэмжээтэй 1 давхар барилгад барилгын ажил эхлүүлэх 
зөвшөөрлийг олгосон.  

 “Шарын гол” ХК-ний дотоодын хэрэгцээний шатахуун түгээх станц, агуулахын барилгад ашиглалтад оруулах 
дүгнэлтийг гаргаж өгсөн.  

2 

Зураг төсөл 

магадлалын 

чиглэлээр 

  Цэцэрлэг, цэцэрлэгийн байршилын зөвшилцөлийн зураг  
 Хот байгуулалтын кадастрын мэдээллийн сангийн барилга байгууламжийн судалгаа хүргүүлэв 
 ДУА-н орон нутгийн өмчийн газрын хүсэлтээр 2 байшинд хэмжилт хийв  

3 

Барилгын 
материал 

үйлдвэрлэлийн 
чиглэл 

 2019.11.22-нд Барилга хот байгуулалтын яамнаас Германы олон улсын хамтын ажиллагааны нийгэмлэг /GIZ/ 
болон Хөдөлмөр, нийгмийн хамгааллын судалгааны институттэй хамтран манай аймагт сургалтыг 2019 оны 11 
дүгээр сарын 22-ны өдөр 8.30 цагт Уул уурхай Эрчим хүчний Политехник коллеж дээр зохион байгуулагдлаа. 
Сургалтанд байгууллагын захирал, менежер, хүний нөөц хариуцсан төлөөллийг оруулсан. Нийт 55 ААНБ ирэхээс 
ирц 65 хувь оролцсон. Сургалтын зорилго: МУ-ын хэмжээнд барилгын салбарын ажиллах хүчний эрэлтийг 
тодорхой болгох, үйлдвэр аж ахуй нэгж байгууллагын судалгаа, цаашид хэрэгцээт мэргэжлүүдийн мэдээлэл, 
тендерт оролцоход тухайн байгууллагын судалгааг уг сайтнаас харах зэрэг үйл ажиллагаанд ашиглана. 

4 
Инженерийн дэд 
бүтцийн чиглэл 

 24-р цэцэрлэгт захиалагчийн техник хяналт хийж хэрэгжүүлсэн.  
 МТӨ ХХК, Бурхантын од ХХК –ны барилгын хэмжилтийг хийж зурагжуулсан.  
 Төсөл сонгон шалгаруулалтаар зарлагдаж буй газруудын байршлын схем зургийн мэргэжлийн хангагч 

байгууллагуудтай зөвшилцсөн.  

Газрын удирдлагын хэлтэс 

 

1 

 

Инженер, 

хайгуул 

Мониторинги 

 УБХ руу Э дугаар авахаар 9 иргэн, хуулийн этгээдийн холбогдох мэдээллийг илгээж, Э дугаар ирсэн 2 иргэн, 2 
хуулийн этгээдийн газар эзэмших гэрээг байгуулан гэрчилгээг олгосон. 

 Энэ 7 хоногт төрийн аудитын 2016.06.05-ны өдрийн 43/16, 42/15 албан шаардлагын дагуу 39 иргэн, хуулийн 
этгээдэд сонсох ажиллагааг хийсэн. 

 Нийтийн эзэмшлийн зам талбай дээр зөвшөөрөлгүй 40тн-ын контейнер байрлуулсан иргэн Фрунз-т 2019.11.19-ны 
өдөр 7 хоногийн хугацаатай шаардах хуудас өгч зөрчлийг 2019.11.27-ны өдөр арилгуулсан. 

2 

Газрын 

төлбөрийн 

мэдээ 

 2019.11.28-ний өдрийн байдлаар 762.9 сая төгрөгийн газрын төлбөр орлого төвлөрүүлж, гүйцэтгэл  102.3 хувьтай 

явж байна.  

 Газрын төлбөрийн ихээхэн хэмжээний өртэй 12 иргэн хуулийн этгээдийн 97.3 сая төгрөгийн тооцоо нийлсэн актыг 



тухайн иргэн, аж ахуйн нэгж байгууллагад 2019.11.18-ний өдрийн дотор төлөх тухай албан бичгийг хүргүүллээ. Мөн 

судалгааг Татварын хэлтэст 2019.11.07-ны өдрийн 676 тоотоор төлбөр төлөлтөд хяналт тавьж, хамтран ажиллах албан 

бичиг хүргүүллээ  

3 
Геодези, зураг 
зүйн чиглэлээр 

 Дархан сумын 9 иргэн, 12 аж ахуйн нэгжид  кадастарын зураг гаргаж үйлчилсэн.  
 Шинэчилсэн хаягийн зургийн дагуу 6 иргэн, 2 аж ахуйн нэгжид  хаяг дугаар  олгосон.  
 Геодези, зураг зүй, кадастрын зураглалын ажил үйлчилгээ эрхлэх тусгай зөвшөөрөлтэй “Гео Од” , “Ёлт сүрвэй” 

ХХК-ийн хийж гүйцэтгэсэн доорхи ажлыг шалгаж хүлээн авсан. Үүнд: 
 Дархан-Уул аймаг Дархан сум 13 дугаар баг үйлдвэрийн районд “Нэто” ХХК-ны бетон эдэлхүүн болон төмөр 

бетон тулгуурын үйлдвэрийн улаан шугам. 
 Дархан сум 6 дугаар баг 3 дугаар цэцэрлэгийн өргөтгөлийн барилгын гүйцэтгэлийн зураг.  
 Дархан суманд үйл ажиллагаа явуулж байгаа байгууллага, иргэн, аж ахуйн нэгжүүдэд шинэ хаягийн зургийн 

дагуу өөрийн эзэмшил, өмчлөлийн үл хөдлөх эд хөрөнгийн хаяг дугаарыг хийлгэж байршуулах тухай албан бичиг 
хүргүүлсэний дагуу 5-н байгууллага хаяг дугаараа байршуулаад байна.  

Захиргаа удирдлагын  чиглэл 

 

1 

 

Мэдээлэл 

технологи, 

Нярав 

Мэдээлэл: 
1. 70376471 нээлттэй утсаар 1 иргэний асуултанд хариулт өгөв. 
2. Дохионы хэлний сургалтанд хамрагдав.   
3. Шарын голын даамлаар томилогдсон Ганцэцэгт ажил хүлээлгэн өгөх комисст орж ажиллав.  

Нярав:  
1. Газрын удирдлагын хэлтсийн мэргэжилтнүүдэд 174 ширхэг кадастрын цаас, 18 ширхэг НТХХ, 22 ширхэг газар 

эзэмших гэрчилгээ /Иргэн/, 3 ширхэг газар эзэмших гэрчилгээ /ААНБ/, 13 ширхэг газар ашиглах гэрчилгээ/ААНБ/ 
тус тус олгов.    

2. Шаардах хуудсаар 3 төрлийн 10 ширхэг бараа материал олгов. 
3. 39 ширхэг нэгж талбарын хувийн хэргийн хавтас нугалав.  
4. Архив, бичиг хэргийн эрхлэгч Цэнд-Аюуштай хамт байгууллагын бараа материал, үндсэн хөрөнгийн тооллого 

хийв.  
Мэдээлэл технологийн чиглэлээр: 

1. Байгууллагын цахим хуудас болон фэйсбүүк хуудсанд Нотариатын хуулийн өөрчлөлтийн талаарх мэдээ оруулав.  
2. Байгууллагын цахим хуудасны Бүтээгдэхүүн цэсэнд Геодези, зураг зүй хэсэгт Хаягжилтын нэгдсэн системийн 

талаарх мэдээллийг оруулав.  
3. Байгууллагын фэйсбүүк хуудсанд Цагдаагийн ерөнхий газрын Урьдчилан сэргийлэх хэлтсийн зохион байгуулж 

буй “Жендерт суурилсан хүчирхийлэлтэй тэмцэх аян”-ы сурталчилгааны видео, постерийг байгууллагын цахим 
хуудсанд хуваалцаж олон нийтэд сурталчлав.  

4. Дархан сумын даамлаар шинээр томилогдсон Э.Гүрханд болон Шарын гол сумын даамлаар томилогдсон 
Д.Ганцэцэг нарт албаны цахим шуудангийн хаяг үүсгэж өгөв.  

2 
Хүний нөөц, 

дотоод асуудал 

Дотоод ажил: 

 Байгууллагын албан хаагчдад “Авто тээврийн хэрэгслийн хөдөлгөөний аюулгүй байдал, гэмт хэргээс урьдчилан 
сэргийлэх зөвлөмж”-ийг хүргэж, танилцуулсан талаарх тайланг сумын ЗДТГ-т хүргүүллээ. 

 Жендэрийн үндэсний хорооноос “Жендэрт суурилсан хүчирхийлэлтэй тэмцэх 16 хоногийн аян”- г эхлүүлсэн.  



“Ойлгоё хүндэлье-Гэр бүлийн төлөө” уриан дор хөвгүүд, эрчүүдийн оролцоог хангах замаар охид, эмэгтэйчүүдийн эсрэг 
үйлдэгдэж буй аливаа хүчирхийллийн эсрэг хөдөлгөөнд нэгдэж, хэзээ ч “ Хүчирхийлэл үйлдэхгүй, хүчирхийллийн 
хажуугаар чимээгүй өнгөрөхгүй” хэмээх зорилгыг хэрэгжүүлэх талаарх мэдээллийг байгууллагын албан хаагчдад 
хүргүүллээ. 

 

 

Тайлан нэгтгэсэн: 

Захиргаа,хуулийн асуудал хариуцсан мэргэжилтэн                            Б.Золбаясах 

Хянасан: 

                  Газрын удирдлагын хэлтсийн дарга                                Г.Нямдорж 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


