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№ Ажлын чиглэл Гүйцэтгэлийн үр дүн 

Барилга хот байгуулалтын хэлтэс 

   
    
  1. 

Инженерийн дэд 
бүтцийн 
асуудал 
хариуцсан 
мэргэжилтэн  

1. Дархан сумын 15 дугаар багт хэрэгжиж буй 9 дүгээр хэсгийн авто замын трассын дагуух орсон 
айл өрхүүдтэй уулзалт хийсэн.  

2. Дархан сумын 8-р дугаар багт баригдсан Оргил худалдааны төвийн барилгын ашиглалтанд 
орсон улсын комисс ажиллаж барилгын дотор болон гадна шугам сүлжээний гүйцэтгэлийг үзэж 
үүрэг даалгавар өгсөн.  

3. Барилга хөгжлийн төвийн үр дүнгийн гэрээний хэрэгжилтийг гаргасан.  
4. Дархан-Уул аймгийн Хонгор суманд баригдаж буй Дархан-Шарын гол чиглэлийн авто замыг 

гүйцэтгэж буй Төгс зам ХХК ажилчдын кемп баригдахад цахилгааны угсралтын ажил хийгдэхэд  

шугамын угсралтын ажил эхлүүлэх зөвшөөрөл хүссэний дагуу барилгын техникийн бичиг 

баримтыг хянаж үзэн зөвшөөрлийг олгосон.  

5. Дулааны шугам сүлжээнд холбох хүсэлтэй 5 иргэний хүсэлтийн дагуу дулааны тодруулах 

хуудас, байршлын зураг гаргаж өгсөн. 
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Барилгын 
материал 
үйлдвэрлэлийн 
асуудал 
хариуцсан 
мэргэжилтэн  

2005-2018 оны ашиглалтанд хүлээлгэн өгсөн 190 барилга байгууламжийн хувийн хэргийн 82 
баримт бичгээр меморалдаж архивлан  баримт үдэв, мөн давхар 27424 хуудас цахим архив 
үүсгэсэн. Гүйцэтгэл 95 % 

 Саран элит ХХК-ний 50 ортой Гүнж рашаан сувилал-ын ашиглалтанд оруулсан комиссын акт 

бичиг баримт материал хүлээж авлаа. File болгон цахим архив болгон хадгаллаа. 
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Барилгын 
лабораторийн 
шинжээч  

- Байршилын зураг 5 
- 9-р баг 4.6  4.1 –р байрны урд авто машины зогсоолын төлөвлөлтийн зураг 
- Архитектур төлөвлөлтийн даалгавар 3 ширхэг боловсруулан хянуулсан. 
- Барилга хөгжлийн төвийн үр дүнгийн гэрээний хэрэгжилтийг гаргасан.  
- Дахин төлөвлөлтийн 60 айлын авто машины зогсоолын төлөвлөлтийг өөрчлөх 
- Барилга байгууламжийн хувийн хэргийн А3 зургийг цахим хэлбэрт оруулах 
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Инженер, 
хайгуул 
Мониторинги  

 Улсын бүртгэлийн хэлтэс руу Э дугаар авахаар 6 иргэн 2 хуулийн этгээдийн мэдээллийг илгээж, 

мөн Э дугаар нь ирсэн 5 иргэн, 1 хуулийн этгээдийн гэрээг байгуулж гэрчилгээг олгосон. 

 Газрын эрх зүйн харилцааг хянан шийдвэрлэх хуралд газрын зориулалт өөрчлөх 3, хугацаа 

сунгах 19, нэр шилжих 2, талбайн өөрчлөх 8, шинэчлэх 2 тус тус  иргэн, хуулийн этгээдийн 

өргөдлийг танилцуулсан. 

 Аймгийн прокурорын газарт 2 иргэний лавлагааны тодорхойлолтыг гаргаж хүргүүлсэн. 

 Аймгийн нэгдсэн эмнэлэг газрын төлбөрийн 2018 оны ногдуулалтаар газрын төлбөрийг бодож 

өгөх тухай хүсэлт ирүүлсны дагуу 2019 онд хуучин газрын төлбөрөөр ногдуулалт хийх 

боломжгүй тухай хариуг албан бичгээр хүргүүлсэн. 

 Аймгийн Улсын бүртгэлийн хэлтэст Ган арматур ХХК-тай холбоотой асуудлаар компаний 

хувьцаа эзэмшигчийн талаар лавлагаа авахаар холбогдох материалыг хүргүүлсэн. 

2 Геодези зураг 
зүйн чиглэл 

 Өмчлөлийн газраа өвлүүлсэн, худалдсан 9 иргэний эрх шилжих бүртгэлийг хийж эзэмшил 
газартай 12 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 ажлуудыг шалгаж хүлээн авсан. Үүнд: 
1. Дархан сум 6 дугаар баг Үндсэн тосгоны 60-н айлын орон сууцны гүйцэтгэлийн зураглал.  
2. Малчин баг МОН-3244/3245 төслөөр хийгдэж байгаа лаг эрдэсжүүлэх талбайн насос станц 

035 барилгын улаан шугам.    

 Монгол Улсын Үндэсний аюулгүй байдлын зөвлөлөөс зохион байгуулсан сургалтанд суусан.  

 Хонгор сумын нутаг “Цэгээн усны ам”-нд  хууль бусаар алт олборлосон 3.0 га талбайд хийсэн 
хэмжилтийн үр дүнг боловсруулж зургийг БОАЖГ-т хүргүүллээ.   

 

3 Газар зохион 
байгуулалтын 
төлөвлөлт, 
өмчлөлийн 
асуудал 
хариуцсан 
мэргэжилтэн 

Улсын бүртгэлийн хэлтэсээс Э дугаар нь ирсэн 8 иргэний газар эзэмших гэрээ,   гэрчилгээг бичиж 
цахимжуулсан. Мөн Улсын бүртгэлийн хэлтэс руу Э дугаар авахаар 9 иргэний материалыг 
цахимжуулан илгээсэн. 

Дархан суманд газар өмчилж, эзэмшиж байгаагүй талаарх лавлагааг 8 иргэнд гаргаж өгсөн. 
 

4 Кадастрын 
асуудал 
харицсан 
мэргэжилтэн 

Гэр бүлийн хэрэгцээний өмчлөх 11 иргэн, худалдсан, бэлэглэсэн 3,  , эзэмших гэрээ байгуулсан 
4 иргэн, хуулийн этгээдийн кадастрын зургийг тус тус гаргаж өгсөн.  

 

Захиргаа аж ахуйн хэлтэс 

 
 

Мэдээлэл 
технологийн 

 
Мэдээлэл: 
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чиглэлээр 1. 70376471 нээлттэй утсаар 8 иргэний асуултанд хариулт өгөв. 
2. Орхон сумын газрын харилцаатай холбоотой бичиг баримтын архивыг архив, бичиг хэргийн 

ажилтанд хүлээлгэн өгөх актыг бичив.  
3. Сар, улирал, хагас жилийн тайлангуудаа бичив.  
4. Номын сангийн 9 ном бүртгэж, хавтаснуудыг сканердан номын сангийн програмд оруулав. 

Бүртгэсэн номуудын бар код, каталогийг хэвлэж наав.  
Нярав:  

1. Агентлагаас ирсэн бараа материалыг хүлээж авав.  
2. Газрын удирдлагын хэлтсийн мэргэжилтнүүдэд 173 ширхэг кадастрын цаас,  12 ширхэг НТХХ, 6 

ширхэг газар эзэмших гэрчилгээ /Иргэн/, 5 ширхэг газар эзэмших гэрчилгээ /ААНБ/, Хонгор 
сумын даамалд 60 ширхэг кадастрын цаас олгов.  

3. Шаардах хуудсаар 6 төрлийн 10 ширхэг бараа материал олгов.  
Мэдээлэл технологийн чиглэлээр: 

1. Цахим хуудасны асуудлаар Үндэсний дата төвтэй холбогдож, шалгуулахаар боллоо.  
2. Дахин дуудлага худалдаанд оролцогч ирээгүй тул дахин дуудлага худалдааг хаах үед бичлэг 

хийлээ.  
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Хууль эрх зүй, 
дотоод ажил  

Шүүх хурал: 

 8 иргэний итгэмжлэгдсэн төлөөлөгч Ч.Атарболдын нэхэмжлэлтэй Захиргааын хэргийн анхан 
шатны шүүх хурлын урьдчилсан хэлэлцүүлэн 06 дугаар сарын 20-ны өдрийн 09 цагт хийгдсэн. 
Хурал 06 дугаар сарын 27-ны өдрийн 10 цагт хийхээр зарласан. 

Дотоод ажил: 
  

 Хууль,тогтоомжын хэрэгжилтийн тайланг аймгийн ЗДТГазрын ХОХБХэлтэст хүргүүлсэн.  

 2019 онд Сайдтай байгуулсан гэрээний хэрэгжилтийн тайланг хүргүүлсэн.  

 Ланд менежерийн эрх олгох сургалтанд хамрагдах 4 иргэний мэдээллийг ГЗБГЗЗГазарт 
хүргүүлсэн. Хувиараа 3 иргэн, нэг мэргэжилтэн хамруулхаар болсон.  

 Дархан-Уул аймгийн ИТХ-ын тэргүүлэгчдийн тогтоолоор батлагдсан “Архигүй монгол хөтөлбөр”, 
“иргэний эрх зүйн боловсрол” зэрэг хөтөлбөрүүдийн хэрэгжилтийн тайланг хүргүүлхээр 
боловсруулж байна.  

 Орхон сумын газрын даамлаар ажиллаж байгаад жирэмсий болон амаржсаны амралтаар авсан 
Ч.Үүрийнтуяа нь ажилдаа эргэж орох тухай хүсэлтийн дагуу ажилд томилохоор ажлын хэсгийг 
томилов.  

 

Тайлан нэгтгэсэн: 

ХАХМэргэжилтэн                                                Б.Золбаясах 

 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


