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№ Ажлын чиглэл Гүйцэтгэлийн үр дүн 

Барилга хот байгуулалтын хэлтэс 

 Барилгын 
асуудал 
хариуцсан 
мэргэжилтэн  

 Дархан-Уул аймаг, Дархан сум, 13-р багт байршилтай “Эм Си Эс кока кола” ХХК-ний агуулахын 
зориулалттай барилгын ашиглалтад оруулах хүсэлтийн дагуу барилгын техникийн бичиг 
баримтыг хянаж үзэн дутуу бичиг баримтыг жагсаалтыг гаргаж өгөн холбогдох заавар зөвлөгөөг 
өгч ажилласан.  

 Дархан хотын бохир усны менежментийг сайжруулах “Мон 3244/3245” төслийн А1 багц ажлын 
гүйцэтгэгч байгууллага өөрчлөгсөнтэй холбоотойгоор барилгын ажил үргэлжлүүлэх зөвшөөрлийг 
өөрчилж, барилгын хөдөлмөр хамгааллын талбайн зохион байгуулалтын зургийг шинэчилж 
батлуулах талаар заавар зөвлөгөөг өгсөн.  
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Инженерийн дэд 
бүтцийн 
асуудал 
хариуцсан 
мэргэжилтэн  

 Хот байгуулалтын кадастрын мэдээллийн сан үүсгэх тухай захирамжийн хэрэгжилтэнд орсон 
байгууллагуудад тарааж танилцуулсан.  

 ДДЦСтанцын ирүүлсэн бичгийн дагуу үерийн усны сувгийн тодруулга хийж хашаа татсан аж 
ахуй нэгжийг тогтоож танилцуулсан.  

 Гамшигаас хамгаалах албаны төлөвлөгөө болон мэргэжлийн ангийн төлөвлөгөөг шинэчлэн 
боловсруулах ажил эхлээд байна.  

 Дуудлага худалдаа зарлах байршлын схем зургийг инженерийн хангагч байгууллагуудтай 
зөвшилцөж дууссан.  

 Дулааны шугам сүлжээнд холбох хүсэлтэй 2 иргэнд хүсэлтийн дагуу тооцоо судалгаа хийж 
дулааны тодруулах хуудас гаргаж өгсөн.  
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Барилгын 
материал 
үйлдвэрлэлийн 
асуудал 
хариуцсан 
мэргэжилтэн  

 2005-2018 оны ашиглалтанд хүлээлгэн өгсөн 132 барилга байгууламжийн хувийн хэргийн 67 
баримт бичгээр меморалдаж архивлан  баримт үдэв, мөн давхар 22363 хуудас цахим архив 
үүсгэсэн. Гүйцэтгэл 75 % 
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Барилгын 
лабораторын 
шинжээч  

 Үндсэн тосгоны дахин төлөвлөлт, хуучин сууьшилын дахин төлөвлөлтийн талаар зөвлөлийн 
хуралд материал бүрдүүлэлт хийв 

 4-р сургууль бага сургуулийн төлөвлөлтийн талаар материал 

 4-р баг дахин төлөвлөлтийн талаар материал 

 6-р баг Дахин төлөвлөлтийн 60 айлын барилга  



 Парк хүүхдийн тоглоом суурьлуулах ажлын явцыг үзэх 

 Байршилын зураг 

Газрын удирдлагын хэлтэс 
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Газрын төлбөр,  
татвар, үнэлгээ  

 Дархан-Уул аймгийн ИТХ-ын 2-018.12.05-ний өдрийн 12/04 дүгээр тогтоолоор 2019 онд газрын 

төлбөрийн орлогоос 745.2 сая төгрөгийг төвлөрүүлэх төлөвлөгөөтэй ажиллаж байна. 

2019.04.19-ний өдрийн байдлаар 187.1 сая төгрөг төвлөрүүлж, гүйцэтгэл 25.1 хувьтай явж 

байна. 

 2019.04.11-ний өдрийн аймгийн Засаг даргын зөвлөлийн хуралд 2018-2019 оны газрын 
төлбөрийн тайлан мэдээ, Засаг даргын 2018 оны 08/01 албан даалгаварын хэрэгжилт, ажлын 
төлөвлөгөөг танилцуулсан ба сумдын Засаг дарга, газрын даамлуудад ажлын төлөвлөгөө 
гаргаж, газрын төлбөрийн орлогыг давуулан биелүүлэхийг мэдэгдэж, гүйцэтгэлийг 05 дугаар 
сарын 24-ний дотор ирүүлэх тухай албан тоот хүргүүлсэн. 
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Газрын зохион 
байгуулалт, 
газрын өмчлөл 

 Улсын бүртгэлийн хэлтэсээс Э дугаар нь ирсэн 13 иргэний газар эзэмших гэрээ,   гэрчилгээг 
бичиж цахимжуулсан. Мөн Улсын бүртгэлийн хэлтэс руу Э дугаар авахаар 17 иргэний 
материалыг цахимжуулан илгээсэн. 

 Дархан суманд газар өмчилж, эзэмшиж байгаагүй талаарх лавлагааг 20 иргэнд гаргаж өгсөн. 

 2019 оны 04 дүгээр сарын 18-ны өдөр Дархан сумын Засаг даргын орлогчоор ахлуулсан ажлын 
хэсэг хуралдаж Дархан сумын 1 дүгээр баг Чулуутын 1-25 тоот, иргэн Ц.Цэрэндоржтой 
холбоотой  гомдлоор 2 дахь удаагаа хуралдсан. 
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Геодези зураг 
зүйн чиглэлээр 

 Өмчлөлийн газраа өвлүүлсэн, худалдсан 12 иргэний эрх шилжих бүртгэлийг хийж эзэмшил 
газартай 18 иргэн, аж ахуйн нэгжид  кадастарын зураг гаргаж үйлчилсэн. 

 Дархан сум Малчин баг “Дархан хотын бохир усны менежметийг сайжруулах МОН3244/3245 
төсөл”-ийн хүрээнд Дархан хотын цэвэрлэх байгууламж дотор хийгдэж байгаа хоёрдогч 
тунгаагуур, хувиарлах камер, илүүдэл лаг цуглуулах камер, насос станц, цэвэрлэгдсэн ус 
хэмжих камер зэрэг 13 байгууламжийн улаан шугам тавьсан актыг “Гео од” ХХК-аас хүлээн 
авсан. 

 Дархан хотын бохир усны менежметийг сайжруулах  “МОН-3244/3245” төслөөр хийгдэж байгаа 
бохир усны  шугам сүлжээг шинэчлэх барилгын ажлын талбайд байгаа геодезийн цэг тэмдэгт  
№5904 -ийг геодези, зураг зүйн тухай хуулийн 10.3 заасаны дагуу  хөдөлгөх, нүүлгэх, 
шилжүүлэх зөвшөөрөл олгож өгөхийг хүссэн хүсэлтийг ГЗБГЗЗГ-т хүргүүллээ.  

 Аймгийн Засаг даргын тамгын газрын захиалгаар “Цагаан зуун” ХХК нь Дархан сумын 8 дугаар 
багийн нутаг дэвсгэр Манхан толгойд  дулааны узель /ТП/  барихдаа геодезийн байнгын цэг 



тэмдэгт ГЦТ-5043-ийг устгасан байна. Геодези зураг зүйн тухай хуулийн 10.4.4-д  заасаны дагуу 
цэг тэмдэгтийг нөхөн сэргээх ажлыг хийж гүйцэтгэх тухай мэдэгдэл хүргүүллээ.  
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Хонгор сумын 
газрын даамал 

 Монгол улсын иргэнд газар өмчлүүлэх тухай 8, Газар эзэмшүүлэх 6, Газар  эзэмших эрх 
шилжүүлэх 9, Газар эзэмших эрхийн гэрчилгээний хугацаа сунгуулах 16, нийт 39  иргэн аж ахуй 
нэгж байгууллагын өргөдөл хүсэлттэй танилцаж сумын засаг даргын даргын захирамжийн төсөл 
боловсруулж СЗДТГ, ГХБХБГ-ын удирдлагын хэлтэс рүү хүргүүлсэн. 
Э дугаар авсан 25 ИААНБ-тай газрын гэрээ хийж гэрчилгээ олгосон.  

 Улсын бүртгэлийн хэлтэс рүү нийт 9 иргэн , аж ахуй нэгж байгууллагын материалыг бүрдүүлж Э 
дугаар авахаар дундын баазаар явуулсан байна.  

 Э.Эрдэнэбат, М.Энхзориг 2 иргэний газрын төлбөрийн тооцоог нийлж 212890 төгрөгийн тооцоог 
нийлж ажилласан байна. 1-3 сарын хуулгыг боловсруулж Төлбөрийн мэргэжилтэнд дүн мэдээг 
хүргүүлсэн. 

 25 иргэн аж ахуй нэгж байгууллагад кадастрын зургаар үйлчилсэн байна.  
ГХБХБГазараас зохион байгуулсан төлбөртэй холбоотой сургалт, аймгийн засаг даргын албан 
даалгаврын хэрэгжилтийг аймгийн засаг даргын зөвлөлийн хуралд танилцуулахад хамт 
оролцсон байна.  
- Газрын хувийн хэргийн нөхөн бүрдүүлэлт, цахимжуулалтын ажлыг эрчимжүүлэх 
-Газрын төлбөрийн актыг өдөр бүр гаргах 1 улирлын ГТМ-4 тайланг гаргаж бэлэн болгох  
-2019 оны тухайн жилийн төлөвлөгөөнд туссан дуудлага худалдаа явуулахаар туссан газруудын 
байршлын зургийг ГХБХБГ-ийн мэргэжилтэнтэй хамтарч гарган Дуудлага худалдаа явуулах 
ажлыг бэлэн болгох  
 

Захиргаа аж ахуйн хэлтэс  
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Мэдээлэл 
технологийн 

чиглэлээр 

Мэдээлэл: 
1. Байгууллагын Facebook хуудсанд ирсэн 3 иргэний асуултанд хариулт өгөв. 
2. Номын сангийн програмд 96 ширхэг номыг цахим каталог үүсгэн бүртгэж, 80 ширхэг номын бар 

код, каталогийг хэвлэж наав. 
3. Дохионы хэлний сургалтанд хамрагдав.  

Мэдээлэл технологийн чиглэлээр: 
Cisco RI042 router эвдэрсэн тул агентлаг руу засуулахаар явуулж, байгууллагын интернэтийг юнивишн-
тэй хамтран VPN-гүйгээр шууд холбов 
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Хууль, хүний 

нөөцийн чиглэл 

 Тахько ХК газар эзэмших эрхийн гэрчилгээг хүчингүй болгуулах Засаг даргын захирамжын төсөл 
бэлтгэх, хамгаалалтын зурвасыг чөлөөлүүлэх хүсэлт ирүүлсэн  ДДЦСтанц ТӨХК-ийн  албан 
бичгийн дагуу газар дээр очиж нөхцөл байдалтай нь танилцан, түүнтэй холбогдох бичиг 
баримтын бүрдлийг бэлтгэж аймгийн Засаг даргад захирамжын төслийг хүргүүлхээр  ажиллаж 
байна.  

 Аймгийн биеийн тамир, спортын газарт “ Бие бялдрын сорил”-ыг 2019 оны 04 дүгээр сарын 26-
ны өдөр өөрийн байгууллага дээрээ  авхуулхаар албан бичгийг хүргүүллээ.  



 

Нэгтгэсэн:ХАХМэргэжилтэн                                                Б.Золбаясах 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


