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№ Ажлын чиглэл Гүйцэтгэлийн үр дүн 

Барилга хот байгуулалтын хэлтэс 

1 
Барилгын 

чиглэл 

 Засгийн газрын 2018 оны 317 дугаар тогтоолын дагуу 3 барилга байгууламжид ашиглалтад оруулах комиссыг зохион 
байгуулж ажилласан. Үүнд: 

 Дархан-Уул аймаг, Дархан сум, 13-р багт “Чау Мон арматур” ХХК-ний төмөр боловсруулах үйлдвэрийн 
зориулалттай барилга,  

 Дархан сум 13-р багт байрлах ЭМШУИС-ын барилгын өргөтгөл барилга байгууламжид барилга ашиглалтад 
оруулах комиссыг зохион байгуулж ажилласан. 

 13, 14, 16-р багийн хөгжлийн төвийн барилга, Од цогцолборын В байрын спорт заал, “Нэхий агр” ХХК-ний 12 давхар 
зочид буудал, Дархан сумын 12-р багт байрлалтай Хүслийн хотхоны хажуу талд 24-р цэцэрлэгийн 100 хүүхдийн 
өргөтгөлийн барилгад барилга байгууламжийн ашиглалтад оруулах дүгнэлтийг гаргаж өгсөн. 

2 

Зураг төсөл 

магадлалын 

чиглэлээр 

  Хот байгуулалтын кадастрын мэдээллийн санд 16 барилгын материалыг бүртгэн авч мэдээллийн санд оруулсан.  

3 
Инженерийн 
дэд бүтцийн 
чиглэл 

 МОН3244/3245 төслийн ажлын хэсгийн хуралд оролцсон.  
 Түвшин холбоо өрхийн эмнэлгийн өргөтгөлийн гүйцэтгэлийг хянаж баталгаажуулсан. 
  Дархан-Уул аймгийн, Хонгор сумын нутаг дэвсгэрт 5 байршилд нийт 7222м урттай шилэн кабел    шилжүүлгийн 

ажлыг кадастрын мэдээллийн санд бүртгэж авсан. 
 Барилга хот байгуулалтын сайдын 2020 онд байгуулах гэрээний төслийн саналыг аймгийн ХОХБТХ хүргүүлсэн.  

 

Газрын удирдлагын хэлтэс 

 

1 

 

Инженер, 

хайгуул 

Мониторинги 

Газар зохион байгуулалтын чиглэлээр: 
 УБХ руу Э дугаар авахаар 19 иргэн,  хуулийн этгээдийн холбогдох мэдээллийг илгээж, Э дугаар ирсэн 1 хуулийн 

этгээдийн газар эзэмших гэрээг байгуулан гэрчилгээг олгосон. 
 Газрын эрх зүйн харилцааг хянан шийдвэрлэх захирамжийн хуралд хугацаа сунгах-2, газар эзэмших эрх 

шилжүүлэх-2, талбайн өөрчлөх-2, гэрчилгээ шинэчлэх-4, газар шинээр эзэмших-2 тус тус ирсэн өргөдлийг 
танилцуулж шийдвэрлэсэн. 

2 

Газрын 

төлбөрийн 

мэдээ 

 2019.12.25-ний өдрийн байдлаар 1.0 тэрбум төгрөгийг төвлөрүүлж, гүйцэтгэл 134 хувьтай явж байна. 
2019.11.30-ны өдрөөр сумын газрын төлбөрийн биелэлтийг харуулбал: 

Сумын нэр Төлөвлөгөө Гүйцэтгэл Хувь 

хонгор 240 106.6 44.4 

Шарын гол 60 89.1 148.5 



Дархан 425.2 523.1 123.0 

Орхон 20 22.3 111.5 

  745.2 741.1 99.4 
 

3 
, Кадастрын 
чиглэлээр 

 Гэр бүлийн хэрэгцээний өмчлөх 7 иргэн, худалдсан, бэлэглэсэн 2, хамтран өмчлөгч хасуулсан 1,  эзэмших гэрээ 
байгуулсан 3 иргэн, хуулийн этгээдийн кадастрын зургийг тус тус гаргаж өгсөн. Дархан сумын 4 иргэн, 6 аж ахуйн 
нэгжид  кадастарын зураг гаргаж үйлчилсэн.  

 Шинэчилсэн хаягийн зургийн дагуу 7 иргэн, 3 аж ахуйн нэгжид  хаяг дугаар  олгосон.  
 Геодези, зураг зүй, кадастрын зураглалын ажил үйлчилгээ эрхлэх тусгай зөвшөөрөлтэй “Гео Глоб Мэп ” “Гео од”  

ХХК -ийн хийж гүйцэтгэсэн доорхи ажлыг шалгаж хүлээн авсан. Үүнд: 

 Дархан-Уул аймаг Дархан сум 6,13 дугаар баг Үйлдвэрийн район “Монсуль Инженеринг” ХХК-ны шатахуун 
түгээх станц улаан шугам 

 Дархан сум 13 дугаар баг Үйлдвэрийн район “Хий цэнэглэх станц” гүйцэтгэлийн зураг  

4 
Геодези, зураг 

зүй 

 Дархан суманд 2020 онд хийгдэх 6,7-р багт 1,2 тэр бум төгрөгний авто зам хийгдэхээр улсын төсөвт суугдсан. 
Тухайн байршил Үндсэн тосгон хэсэгт хоёр 30 айлын орон сууцны урдаас Ханжаргалангийн төв авто зам хүртэл 
650 м урттай хатуу хучиллтай авто замын зураг, 7,8-р багийн 017, Нарантолгой, 10-р баг, 23,25-р хорооллын дунд, 
11,12-р хорооллын дундуур 17-р сургуулийн урд уулзвар хүртэлх 2,6 км хатуу хучилттай авто замын зурвасын 
зураглалыг Мөнхийн тод зам ХХК хийж, инженерүүдийн байгууллагуудын төлөөлөлтэй манай байгууллаын хурлын 
зааланд хуралдаж, замын трассын дагуу орж байгаа шугам, сүлжээг хэрхэн өөрчлөх, боломжтой бол замын 
трассыг өөрчлөхөөр албан хүсэлт хүргүүлсэн. 

5 

Газар зохион 
байгуулалтын 
төлөвлөгөө, 

өмчлөл 

 Аймгийн Цагдаагийн газар, Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх газар болон Прокурорын газарт  шалгагдаж байгаа иргэн, 
хуутгээдийн  нийт 3 албан бичгийн лавлагааг мэдээллийн сан болон газар өмчлөх захирамжаас шүүж хариуг 
хүргүүлсэн. 

 Дархан сумын нутаг дэвсгэрт гэр бүлийн хэрэгцээний зориулалтаар газар өмчилж аваагүй тухай лавлагааг нийт 5 
иргэнд гаргаж өгсөн.  

 Аймгийн Засаг даргын 2019 оны 01-А/355 дугаар захирамжийн дагуу Газар эзэмшүүлэх эрхийн гэрчилгээний 
дуудлага худалдааг танхимаар зохион байгуулсан боловч оролцогч иргээгүй тул хүчингүй болсон. 

Захиргаа удирдлагын  чиглэл 

1 

Хүний нөөц, 

дотоод 

асуудал 

 Хүний нөөцийн мэдээлийн санд албан хаагчдын мэдээллийг оруулав 

 Аймгийн Засаг даргатай байгуулах 2019, 2020 оны Байгууллагын гүйцэтгэлийн төлөвлөгөөг боловсруулж Аймгийн 
ТЗУХэлтэст хүргүүлэв. 

 ГЗБГЗЗГазартай байгуулах 2020 оны Байгууллагын гүйцэтгэлийн төлөвлөгөөг боловсруулан хүргүүллээ. 

 

Тайлан нэгтгэсэн: 

Захиргаа,хуулийн асуудал хариуцсан мэргэжилтэн                            Б.Золбаясах 



Хянасан: 

                  Газрын удирдлагын хэлтсийн дарга                                Г.Нямдорж 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


