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№ Ажлын чиглэл Гүйцэтгэлийн үр дүн 

Барилга хот байгуулалтын хэлтэс 

1 
 

Барилгын 
чиглэлээр 

- Барилгын ажил эхлүүлэх, үргэлжлүүлэх зөвшөөрлийг доорх барилга байгууламжуудад олгосон. Үүнд:  
 Улаанбаатар-Дархан чиглэлийн автозамын шинэчлэлтийн зураг төслийн өөрчлөлтийн трасст орсон 

мэдээлэл холбооны улс, хот хоорондын 2,4 км шилэн кабель шилжүүлэх ажил, 
 Хөдөлмөр халамж үйлчилгээний газар, Нийгмийн даатгалын хэлтэс, Эрүүл мэндийн газрын захиалгаар 

баригдаж буй 216 айлын төрийн албан хаагчдийн орон сууцны 52*15 хэмжээтэй зоорьтой 9 давхар 
барилга, 

 Тэс петролиум ХХК-ий 30м3 - 4 ширхэг, 10м3 – 1 ширхэг далд савтай Шатахуун түгээх станцын  бүхий 
4,8*6 хэмжээтэй операторын байрны хамт, 

 Гүйцэтгэгч Бурхант хясаат ХХК-ний Дархан сум, 5-р багт байрлалтай дулааны шугам ф273мм-ийн голчтой 
хос шугам, 4750м урттай ариутгах татуургын шугам ф150мм, ф200мм-ийн голчтой 5700,0 урт шугамын 
ажил 
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Барилгын 
материал 

үйлдвэрлэлийн 
чиглэлээр 

- Батлагдсан удирдамжийн дагуу энэ 7 хоногт Эко ноос ХХК, Хатуу төмөр ХХК, Эй Эм Пи Ай ХХК –аар 
Барилгын материал үйлдвэрлэж буй бүтээгдэхүүний үйл явц, бүтээгдэхүүнийг технологийн горимын дагуу 
үйлдвэрлэж буй эсэхтэй танилцан, тусгай зөвшөөрлийн хугацаа нь дууссан ААНБ-уудын зөвшөөрлийн 
хугацааг сунгуулах шаардлага тавьж ажиллалаа, мөн батлагдсан технологийн карт, тохирлын гэрчилгээг 
цахимд бүртгэн, мэдээллийн санд баяжууллаа. Цаашид мэдээ тайланг хугацаа алдалгүй тайлагнаж байхыг 
санууллаа. 
- 2005-2019 оны ашиглалтанд хүлээлгэн өгсөн 223 барилга байгууламжийн хувийн хэргийн 91 баримт 

бичгээр меморалдаж архивт хүлээлгэн өгөхөд бэлтгэв, мөн давхар 31530 хуудас цахим архив үүсгэсэн. 
Гүйцэтгэл 96 % 

Газрын удирдлагын хэлтэс 

3 
Кадастрын 
чиглэлээр 

- Дархан-Уул аймгийн Цагдаагийн газрын хүсэлтийн дагуу Шарын гол сумын Санжинт багийн Буянт гэх 
газарт “Буянтын хөндий Шарын гол” ТББ-ын “Эвсэг ардууд” нөхөрлөл нь бичил уурхайгаар ашигт малтмал 
олборлох явцдаа зөвшөөрөгдсөн газраас илүү гарган ухсан эсэх талаар тодруулахаар хяналтын хэмжилт 
хийж, шинжээчийн дүгнэлт гарган, аймгийн Цагдаагийн газарт /байцаагч Б.Замд/ хүргүүллээ. 

- Гэр бүлийн хэрэгцээний өмчлөх 28 иргэн, худалдсан, бэлэглэсэн 13, эзэмших гэрээ байгуулсан 27 иргэн, 
хуулийн этгээдийн хүсэлтийн дагуу кадастрын зургийг тус тус олголоо. Мөн Орхон суманд Гэр бүлийн 
хэрэгцээний газар өмчилсэн 3 иргэн,  газраа худалдсан, бэлэглэсэн 2, Шарын гол суманд Гэр бүлийн 



хэрэгцээний өмчлөх 2 иргэний бүртгэлийг хийж, кадастрын зургаар үйлчилжээ. 
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Газар зохион 
байгуулалтын 

төлөвлөлт, 
өмчлөлийн 
чиглэлээр 

- Дархан сум Хүмүүнлэгийн ухааны их сургуулийн урд нийтийн эзэмшлийн зам талбай дээр зөвшөөрөлгүй 
контейнер байрлуулсан Шилмэл загвар ХХК-нд 2019.08.28-ны өдөр 3 хоногийн хугацаатай газар чөлөөлөх 
тухай шаардах хуудсыг /ажилтан н.Оюунчимэгт/ өгсөн. 

- Авилгатай тэмцэх газар болон аймгийн Цагдаагийн газарт шалгагдаж байгаа иргэн, хуулийн этгээдийн 
газар эзэмшлийн талаарх 9 лавлагааг гаргаж, хүргүүллээ. 

- Энэ 7 хоногт нийт Улсын бүртгэлийн хэлтэст нийт 21 иргэн, хуулийн этгээдийн Е-дугаар авах хүсэлтийг 
илгээж, 31 иргэн, хуулийн этгээдтэй газар эзэмших эрхийн гэрчилгээ, гэрээ байгуулаж ажилласан. 

- Дархан сумын нутаг дэвсгэрт гэр бүлийн хэрэгцээний зориулалтаар газар өмчилж аваагүй тухай 
лавлагааг нийт 16 иргэнд олгосон.  

- 2019 оны 08 дугаар сарын 22-ны өдөр Дархан сумын нутаг дэвсгэрт газрын дуудлага худалдаа зохион 
байгуулсан боловч оролцогч ирээгүй тул гэрчийг оролцуулан, тэмдэглэл үйлдэж баталгаажууллаа. 
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Газрын төлбөр, 
татвар, 

үнэлгээний 
чиглэл 

- 2019.08.26-ний өдрийн байдлаар газрын төлбөрийн орлого 442.3 сая төгрөг, гүйцэтгэл 59.3 хувьтай байна.   
- Газрын төлбөрийн ихээхэн хэмжээний өртэй, газрын төлбөрийн тооцоо нийлэх шаардлагатай байгаа Агч 

трейд ХХК, Карьер ХХК, Гидрокарьер ХХК, Бадрал өргөө ХХК, Дархан Ус суваг ХК, Дархан төмөрлөгийн 
үйлдвэрт газрын төлбөр барагдуулах хугацаатай албан бичиг хүргүүлсэн.  

- Газрын гэрээ, гэрчилгээ шинэчилсэн нийт 281 иргэн, аж ахуйн нэгж байгууллагын мэдээллийг мэдээллийн 
санд бүртгэж, газрын төлбөрт хамруулсан.  

- Газрын төлбөрийн тооцоог 250 иргэн, хуулийн этгээдтэй  нийлсэн байна.  

Захиргаа аж ахуйн хэлтэс 

6 Дотоод ажил 

Мэдээлэл технологи: 
- Байгууллагын цахим хуудсанд “Төрийн үйлчилгээ” цэсэнд байрлах Газрын харилцаа, барилга хот 

байгуулалт хэсэгт газрын харилцааны болон барилга, хот байгуулалтын чиглэлээр иргэн, ААНБ-уудад 
үзүүлэх үйлчилгээнүүдийг авах үед бүрдүүлэх материалуудын жагсаалт, зайлшгүй бөглөх маягтуудыг татаж 
авах боломжтой кодыг HTML хэл дээр бичиж нөхөн байршуулав. 

- Байгууллагын цахим хуудасны админ эрхтэй хуудсанд нэвтрэх нэр, код асууж, цахим хуудсанд засвар 
хийх боломжтой хуудас руу нэвтрэх болон гарах код бичиж хөгжүүлэлтийг хийж дуусгалаа.   

- Байгууллагын дотоод хэрэгцээнд ашиглах зорилгоор 2017-2019 оны хооронд батлагдсан газрын 
харилцаатай холбогдох аймгийн засаг даргын захирамж, Дархан сумын засаг даргын захирамжуудыг *.docx, 
*.xlsx файлууд болгон хөрвүүлэв.  

- 70376471 нээлттэй утсаар 11 иргэний асуултанд хариулт өгсөн байна. 
- Байгууллагын цахим хуудасны мэдээллийг нөхөн оруулахын тулд газрын харилцааны чиглэлээр иргэдэд 

үйлчлэхэд шаардагдах бүрдүүлэх баримт материалын жагсаалтыг компьютерт оруулж, өргөдлийн 
маягтуудыг *.pdf файл болгон бэлтгэх ажил хийгдэж байна.  



Нярав:  
- Газрын удирдлагын хэлтсийн мэргэжилтнүүдэд 150 ширхэг кадастрын цаас,  21 ширхэг НТХХ, 17 ширхэг 
газар эзэмших гэрчилгээ /Иргэн/, 6 ширхэг газар эзэмших гэрчилгээ /ААНБ/, 1 ширхэг газар эзэмших 
гэрчилгээ /ТБ/, 1 ширхэг газар ашиглах гэрчилгээ /ААНБ/-ний үнэт цаас олгов.    
- Шаардах хуудсаар 2 төрлийн 11 ширхэг бараа материал олгов. 
Архив, бичиг хэрэг: 
- Газрын эрхийн хугацаа сунгасан, талбай өөрчлөгдсөн, эрх шилжүүлсэн, шинээр олгогдсон нийт 71 нэгж 
талбарын хувийн хэргийг хүлээн авч, мэдээллийн санд  бүртгэн, архивт хүлээн авлаа. 
Энэ долоо хоногт тус байгууллага нь 32 өргөдөл /256 хуудас/, 31 албан бичиг /100 хуудас/ хүлээн авч, 15 
албан бичиг /22 хуудас/ явуулсан байна. 
- Иргэн, хуулийн этгээдийн нэгж талбарын хувийн хэрэг хөтлөж, архивт нийт 42 нэгж талбарын хувийн хэрэг 
хүлээлгэн өгсөн.  

 

Тайлан нэгтгэсэн: 

Архив, бичиг хэргийн эрхлэгч                            Ц.Цэнд-Аюуш 

Хянасан: 

                ГУХ-ийн дарга                           Г.Нямдорж 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


