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1. ГАЗРЫН ХАРИЛЦААНЫ ЧИГЛЭЛЭЭР ХИЙСЭН АЖЛЫН ТАЙЛАН 

Геодези, кадастрын чиглэлээр: 

1. Монгол Улсын иргэнд газар эзэмшүүлэх, ашиглуулах болон Гадаадын эргэн 

хуулийн этгээд газар ашиглуулах үйл ажиллагааны хүрээнд Дархан суманд газар 

эзэмшүүлэх гэрээ хийгдсэн 71 иргэн, аж ахуй нэгж байгуулгад газрын кадастрын 

зураг үйлдэн үйлчиллээ. 

2. Монгол Улсын иргэнд газар өмчлөх үйл ажиллагааны хүрээнд Дархан 

суманд иргэн эзэмшиж байсан болон шинээр хувиарлаж өгсөн газраа өмчилж 

авсан 57 иргэн, аж ахуй нэгж байгууллагыг мэдээллийн санд оруулж, газрын 

кадастрын зургийг үйлджээ.   

3. Дархан суманд иргэн өөрийн өмчилж авсан газраа бусдад худалдсан, 

бэлэглэсэн, хуваасан 30 иргэнийг мэдээллийн санд оруулж, газрын кадастрын 

зургаар үйлчилсэн.  

4. Өмчлөлийн газрын өвлөх эрх шилжүүлсэн 5, худалдах, худалдан авах гэрээ 

хийсэн 6 иргэний эрх шилжүүлж мэдээллийн санд бүртгэлээ. 

5. Эзэмшил газраа сунгаж хашаа барьсан Өргөө багийн “Улиасхан” цэцэрлэг, 

13 дугаар баг Үйлдвэрийн районд “Эрин тарвагтай” ХХК газруудад магадлан 

хэмжилт хийлээ.  

 
            “Эрин тарвагтай” ХХК                                                “Улиасхан” цэцэрлэг    

     

  Мөн магадлан хэмжилт хийж талбайн хэмжээг тогтоож өгөх хүсэлт гаргасан 

“Бидэрьяа”, “Жаргалант өргөө” СӨХ-ын газар, орон нутгийн өмчид шилжүүлэн авч 

байгаатай холбогдуулан хуучин “Энх уламжлал” эмнэлэг байрлаж байсан байр 

болон эзэмшил газрыг хэмжилт хийлээ.  
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 “Жаргалант өргөө” СӨХ                  “Биндэрьяа” СӨХ                     “Энх уламжлал” эмнэлэг 

          

Мал бүхий иргэдийг хотоос гаргаж сууршуулах ажлын хүрээнд судалгаа 

хийж Хонгор сумын 1 дүгээр баг Талын толгойд 20.0 га газарт хэмжилт хийгдлээ.  

     
 Мал бүхий иргэдийг сууршуулах талбай                              Төлөвлөлт 

 

Дархан сум 10 дугаар баг 25 дугаар хороолол 9 дүгээр хэсэг 23 тоот газрыг 

эзэмшигч Э.Төмөртогоогын газарт улаан шугам тавьж хүлээлгэн өгөв. “Ёлт 

сүрвэй”, “Гео-Од” ХХК-аар хэмжилт хийлгэсэн 5 иргэний хэмжилтийн материалыг 

эргэлтийн цэг тэмдэгт хүлээлгэн өгсөн актын хамт хүлээн авч мэдээллийн санд 

орууллаа.  

       Үл хөдлөх хөрөнгийн хаяг дугаар авахаар өргөдөл, хүсэлт ирүүлсэн Дархан 

сумын 5 дугаар  баг 20-р хороололд байрлах иргэн Н.Ганбаатарын үйлчилгээний 

барилга, 8 дугаар баг 17-р хороололд байрлах иргэн Ч.Ганзоригийн авто 

үйлчилгээний  барилгуудын  материалыг бүрдүүлж №945 тоот албан бичгээр 

Дархан сумын ИТХ-д  хүргүүллээ. 
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д/д 
 

Зориулал
т 

Эзэмшигч Баг 
Гудамж, хороолол, өргөн 

чөлөө 
Байр /обектын 

/дугаар 

1 Авто 
үйлчилгээ 

Иргэн 
Ч.Ганзориг 

8 17-р хороолол Барилгачдын 
өргөн чөлөөний 5 дугаар гудамж   

549 дугаар 
барилга 

2 Үйлчилгээ Иргэн 
Н.Ганбаатар 

5 20-р хороолол Залуусын 3 дугаар 
гудамж  

310 дугаар 
барилга 

 

 Сумдуудаас ирсэн  багуудын хил заагийн судалгааг нэгтгэн ГЗБГЗЗГ-т 11 

дүгээр сарын 09 нд №879 тоот албан бичгээр,  Шарын гол сумаас манайд 

ирүүлсэн сумын хилийн цэсийн  2 цэг орхигдсон тухай дурдсан албан бичгийн 

хариуг 11 дүгээр сарын 06 нд №853 тоот албан бичгээр, 14 дүгээр багийн нутаг 

дэвсгэрт бурхантай толгойн баруун урд шинээр олгогдсон гэр хорооллын 

гудамжийг “Бурхант толгойн” гудамж гэж нэрлэх саналыг 14 дүгээр багийн Засаг 

даргад №852 тоотоор, Дархан сумын ИТХ-д №854 тоотоор тус тус хүргүүллээ.      
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Тусгай захиалгат ажил 

УЦУОША-ны ус цаг уурын ажиллалт, хэмжилтийн талбай болон зогсоол 

цэгүүдийн газар зүйн солбицол, өндөржилтийг тогтоож кадастрын зураг гаргаж 

өглөө. /16/ 

Шаазгайт өртөөний ажиглалтын цэгүүдийн өндөршил, 

 координат тодорхойлж байна. 

       

           

Газрын төлбөрийн чиглэлээр: 

2017 оны 11-р сарын 22-ны өдрийн байдлаар 531.4 сая төгрөгийг төвлөрүүлж, 

төлбөрийн гүйцэтгэл  81.5 хувьтай явж байна.   

2017 оны 10-р сарын 31-ны өдрийг дуустал газрын төлбөрийн гүйцэтгэлийг 

сум тус бүрээр үзүүлбэл: 

Сумдууд 

2017 он 

Жилээр 1-10 сар Биелэлт 
Тасалдаж байгаа 

орлого 

Шарын гол 58,000,000.00 50,903,396.43 87.76 7,096,603.57 

Хонгор 205,000,000.00 78,420,777.27 38.25 126,579,222.73 

Орхон 39,000,000.00 39,002,652.00 100.01 (2,652.00) 

Дархан 350,000,000.00 339,146,645.88 96.90 10,853,354.12 

НИЙТ 652,000,000.00 507,473,471.58 77.83 144,526,528.42 

  

 Дархан-Уул аймгийн Хонгор суманд 2017.10.16 - 2017.11.20-ны өдрүүдэд ажилласан 

27 ААНБ-ын 117 нэгж талбарт 83.4 сая төгрөгийг барагдуулахаар газрын төлбөрийн 

тооцоо нийлсэнээс өнөөдрийн байдлаар 21.9 сая төгрөгийг барагдуулсан байна. Газрын 
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төлбөрийг барагдуулах ажлын төлөвлөгөөний дагуу ихээхэн хэмжээний газрын төлбөрийн 

өртэй аж ахуйн нэгж байгууллагуудад газрын төлбөрийн өрийг барадуулах хугацаатай  

албан тоот мэдэгдлийг хүргүүлж, дурдсан хугацаанд төлбөрийг барагдуулаагүй 

тохиолдолд шүүхэд нэхэмжлэхээр ажиллаж байна. Үүнд: 

 “Дархан гурил тэжээл” ХХК-аас 1999-2015 оны газрын төлбөрийн өр болох 17,8 сая 

төгрөгийг шүүхийн шийдвэрийн дагуу албадан гаргуулахаар Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх 

албатай гэрээ байгуулсан. Мөн 2016, 2017 оны 10.6 сая төгрөгийг барагдуулах хугацаатай 

албан мэдэгдлийг тус байгууллагад хүргүүлсэн. 

   “Агч трейд” ХХК-ний 2012-2015 оны 27.3 сая төгрөгийн шүүхийн шийдвэртэй,    

2016-2017 оны 13.6 сая төгрөг нийт 41.0 сая төгрөгийн газрын төлбөрийн өрийг 

барагдуулахаар аймгийн Татварын хэлтэст албан тоот хүргүүлэн хамтран ажиллаж байна. 

 “Дархан төмөрлөгийн үйлдвэр” ТӨХК-тай 2003-2017 оныг дуустал 51.8 сая төгрөгийн 

тооцоо нийлж үүнээс 5.0 сая төгрөгийг барагдуулсан ба үлдэгдэл 46.8 сая төгрөгийг 

барагдуулах тал дээр мөн аймгийн Татварын хэлтэстэй хамтран  ажиллаж байна. 

 “Дархан таван нуур” ХХК-тай 2017 онд төлөх 13.6 сая төгрөгийн газрын төлбөрийн 

тооцоо нийлж хугацаатай мэдэгдэл хүргүүлсэн. 

 Шинэ орчин трейд ХХК-тай 2017 онд төлөх 6.5 сая төгрөгийн газрын төлбөрийн 

тооцоо нийлж хугацаатай мэдэгдэл хүргүүлсэн. 

 “Маргац цэцэн уул” ХХК-ний газар эзэмших эрх дуусгавар болсонтой холбогдуулан  

газар эзэмших эрхийн гэрчилгээний хүчин төгөлдөр байх хугацааны буюу 2015 оны       

601 650 төгрөгийг нөхөн төлүүлэхээр хугацаатай сонсгох ажиллагааны мэдэгдэл 

хүргүүлсэн байна. 

 Дээрх газрын төлбөр барагдуулах мэдэгдэл, албан тоот хүргүүлж өрийг 

барагдуулснаар нийт 136.9 сая төгрөгийг орон нутгийн төсөвт төвлөрүүлэх боломжтой 

байна. 

Газар өмчлөлийн чиглэлээр: 

1. 2017 оны Газар зохион байгуулалтын тухайн жилийн төлөвлөгөөний дагуу Дархан 

сумын нутаг дэвсгэрт 8,9,15 дугаар багийн нутаг дэвсгэрт газар эзэмших газрын дуудлага 

худалдааг аймгийн Засаг даргын 2017 оны А/388 дугаар захирамжийн дагуу 2017.11.10-ны 

өдөр зохион байгууллаа.  

2.  Нийт 3 байршилд дуудлага худалдааг зарласан бөгөөд  1 нэгж талбарт 5 оролцогч 

оролцож Дархан сумын 15 дугаар баг Мангирт цагдаагийн хэсгийн зүүн талд  300 м2 

газрыг 9 сая төгрөгөөс дуудаж иргэн Ё.Мөнхцэцэг 18,5 сая төгрөгөөр хамгийн өндөр үнийн 

саналыг хэлж ялагч болсон.  

3. Мөн Дархан сумын Засаг даргын 2017 оны А/338 дугаар захирамжаар Малчин 

багийн нутаг дэвсгэрт 0,6 га газрын дуудлага худалдааг зарлаад байна.  

4. Дуудлага худалдаа 2017.11.24-ны өдрийн 11 цагт Дархан сумын Засаг даргын 

тамгын газрын хурлын зааланд болно.  
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5. Газар өмчлөх эрхээ бусад аймаг сумын нутагт хэрэгжүүлэхээр лавлагаа хүссэн 31 

иргэнд Дархан суманд газар өмчлөөгүй талаархи лавлагааг гаргаж өгсөн.  

6. 2018 оны тухайн жилийн газар зохион байгуулалтын төлөвлөгөөнд санал 

ирүүлсэн  35 иргэн хуулийн этгээдээс санал ирүүлсэнийг урьдчилсан байдлаар 

танилцуулага бэлтгэж холбогдох мэргэжилтэнүүдэд танилцууллаа.  

7. Дархан суманд хуучин эзэмшиж байсан газраа өмчлөхөөр хүсэлт ирүүлсэн 18 

иргэний захирамжийн төслийг боловсруулан захирамж гаргуулахаар Дархан сумын Засаг 

даргад холбогдох материалын хамт хүргүүлээд байна.  

8. Дархан-Уул аймгийн хэмжээнд 2017 онд шинээр 666 иргэнд 85,41 га газар, хуучин 

хашааны газарт 303 иргэнд 45,93 га газрыг өмчлүүлэхээр байна. 

9. Үүнээс Орхон суманд шинээр 110 иргэнд 8 га, Хонгор суманд 525 иргэнд 75,24 га, 

Шарын гол суманд 31 иргэнд 2,17 га, хуучин эзэмшиж байсан газарт Дархан суманд 240 

иргэнд 17,43 га, Шарын гол суманд 63 иргэнд 30,67 иргэнд өмчлүүлэхээр төлөвлөсөн.  

10. 2017 оны 11 дүгээр сарын 21-ны өдрийн байдлаар  Дархан суманд 98 

иргэнд 6,8 га, Орхон суманд 146  иргэнд 11,067  га, Хонгор суманд 37 иргэнд 5,3  га  газар 

өмчлүүлсэн байна. 

Мэдээлэл техниологи, Хүний нөөцийн чиглэлээр: 

1. Энэ сард байгууллагын цахим болон фэйсбүүк хуудсанд байгууллагын үйл 

ажиллагаатай холбоотой 22 төрлийн мэдээллийг  байршуулж, мөн Аймгийн ИТХ-ын 

дэргэдэх ГХУСАЗСЗ-өөс зохион байгуулж буй “Иргэн таны төлөө” аянд хүрээнд 

байгууллагын гэмт хэргээс урьдчилсан сэргийлэх 2017 оны ажлын төлөвлөгөөг 

боловсруулан батлуулж, хэрэгжилтэнд нь хяналт тавин ажиллаж байна. 

2. Рекод төслийн серверийн системийн гэмтлийг ГЗБГЗЗГ-ын мэргэжилтнээр засуулж, 

хуучин баазыг сэргээх ажлыг эхлүүлээд байна. 

3. “Ухаалаг Дархан” аймгийн дэд хөтөлбөрийн хүрээнд Төрийн мэдээлэл холбооны 

газар, аймгийн ЗДТГ-ын Мэдээлэл технологийн албатай хамтран зохион байгуулсан кибер 

орчин дахь эрсдлийг үндэсний хэмжээнд бууруулж, мэдээллийн технологийн хэрэглээний 

зохистой соѐлыг түгээн дэлгэрүүлэх, мэдээллийн аюулгүй байдлыг хангах зорилго бүхий 

“Төрийн байгууллагын Мэдээллийн аюулгүй байдал” сургалтад Төрийн мэдээллийн санг 

хөгжүүлэн ажилладаг мэргэжилтнийг хамрууллаа.  

4. НҮБ-ын Хөгжлийн хөтөлбөр, Газар зохион байгуулалт, геодези зураг зүйн газартай 

хамтран зохион байгуулсан газарзүйн мэдээллийн систем болох Arc GIS програм дээр 

ажиллах, мэдээллийн сан үүсгэх, орон зайн мэдээллийг тоон хэлбэрт хөрвүүлэх, өгөгдөл 

мэдээг шинээр оруулах, засварлах, мэдээллийн санд хайлт, шүүлт хийх мэдлэгийн онол, 

дадлага олгох зорилготой “Онцгой байдлын үед орон зайн суурь мэдээллийн санг 

ашиглах нь” сэдэвт хоѐр дах шатны сургалтанд байгууллагаас холбогдох мэргэжилтнийг 

хамрууллаа. 

 



`       

 7  

Өргөдөл гомдол шийдвэрлэлтийн талаар: 

2017.10.21 - 2017.11.23 өдрийн хооронд ирсэн өргөдөл, албан бичгийн 

шийдвэрлэлт, хяналтанд авч судлаж буй талаарх мэдээллийг графикаар 

харуулбал: 

 

Газрын эрх зүйн харилцааг хянан шийдвэрлэх 11 дугаар сарын хурал 

одоогоор хийгдээгүй тул тус хурлаар хэлэлцэн шийдвэрлэх өргөдлүүдийг 

хяналтанд авч, холбогдох мэргэжилтнүүд судлаж байна.  

 

2017 оны 11 дугаар сард Газрын харилцаа, барилга, хот байгуулалтын 

газарт хүлээн авсан нийт хариутай албан бичгийн 73,1 хувийг шийдвэрлэсэн 

байгаа бөгөөд эдгээр шийдвэрлэсэн албан бичгүүд нь яаралтай болон лавлагаа, 

тайлан, судалгаа хүссэн албан бичгүүд байна. Хяналтанд байгаа албан бичгүүдэд 

шийдвэрлэх хугацаа хараахан болоогүй шууд удирдах дээд шатны байгууллагаас 

ирүүлсэн санал, мэдээлэл хүссэн бичиг болон хувийн байгууллагуудын газрын  
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харилцааг зохицуулах талаар хүсэлт ирүүлсэн албан бичгүүд байна.  

 

БАРИЛГА, ХОТ БАЙГУУЛАЛТЫН ЧИГЛЭЛЭЭР 

1.   ”Хот байгуулалтын тухай” хуулийн 23, 24-р зүйлийн хэрэгжилтэнд 

холбогдох байгууллагуудтай хамтран үзлэг хийх, хяналт тавьж ажиллах: 

 Энэ сар тус чиглэлийн хүрээнд төрийн өмчит байгууллагуудын барилгийг 

хувийн хэрэгжүүлэх зорилгоор газрын шинэчилсэн бүртгэлд хамрагдаж буй 

холбогдох байгууллагуудад мэргэжлийн зөвлөгөө өгч ажиллалаа.  

 Барилгын техник хяналтын чиглэлээр “Минж Проперти” ХХК-ний хүсэлтийн 

дагуу Дархан-Уул  аймаг, Дархан сум, 13 дугаар багт байршилтай ШУТИС-ийн 

харъяа Дархан Технологийн их сургуулийн 1600 хүүхдийн хичээлийн байрны 

өргөтгөлийн барилгын зураг төслийн бичиг баримтын магадлалын ерөнхий 

дүгнэлт, барилгын ажлын төсвийн хамт хүргүүллээ. 

 Дархан сумын 12-р багт байршилтай “Бурхан халдун” ХХК-ний 7 давхар 

оффисын барилгын техникийн бичиг баримтыг хянаж, барилгын ажил эхлүүлэх 

зөвшөөрлийг олголоо. 

 Мөн Дархан-Уул аймаг дахь Спорт цогцолборын барилгын гүйцэтгэлд 

хяналт тавин ажиллаж байна. 

 

2. Ерөнхий төлөвлөгөө, хот байгуулалтын чиглэлээр: 

 Дархан сумын 4 дүгээр багийн 2 давхар 2, 3, 4, 5 дугаар брак байрнууд, 5 

дугаар багийн 2 давхар 42, 43, 46, 47, 48, 49, 50 дугаар брак байрнууд, 6 дугаар 

багийн 2 давхар 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63 дугаар брак байруудын нийт өрхөөс 

тухайн брак байрнууд болон түүний орчны газрыг дахин төлөвлөлтөд оруулах 

тухай санал авч, тус асуудлыг “Аймгийн Засаг даргын зөвлөлийн хурал”-аар 

хэлэлцүүлж брак байрнууд болон түүний орчны газрыг дахин төлөвлөлтөд оруулах 

тухай асуудлыг “Аймгийн Иргэдийн төлөөлөгчдийн тэргүүлэгчдийн хурал”-аар 

дэвшүүлэн хэлэлцүүлж, дахин төлөвлөлтөд оруулах шийдвэр гарлаа. 

 Дархан хотын хөгжлийн ерөнхий төлөвлөгөө боловсруулах ажлын хэсэг 

байгуулах тухай төслийг аймгийн Засаг даргад уламжиллаа.  

 Дархан сумын 5 дугаар багт байрлах Дархан-Уул аймгийн Нийгмийн халамж 

үйлчилгээний хэлтсийн барилга, Хөгжлийн төвийн барилга, Ахмадын сувиллын 

барилгын байршлын зургийг тодорхойлж, Дархан сумын 11 багт төлөвлөгдсөн 

Цэцгийн дэлгүүрийн барилгын архитектур төлөвлөлтийн даалгаврыг гүйцэтгэн 

ажиллалаа.  
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 Дархан-Уул аймгийн Дархан суманд хэрэгжих “Ашиглалтын шаардлага 

хангахгүй нийтийн зориулалттай орон сууцыг буулган шинээр төлөвлөх” Миний 

монгол цэцэрлэгт хүрээлэнгийн тохижилтын ажилд хяналт тавих ажлын хэсэг 

байгуулахаар холбогдох байгууллагуудаас зөвшөөрөл аваад байна.   

Мөн орон нутаг дахь хот байгуулалтын саналыг гаргах эрх бүхий 

байгууллагын хувьд Барилга хот байгуулалтын яам болон “АРТ констракшн” ХХК-д 

хүргүүлэх Дархан хотын хөгжлийн ерөнхий төлөвлөгөөнд оруулах нэмэлт санал 

болон Сэлэнгэ аймгийн ЗДТГазарт Сэлэнгэ аймгийн Сайхан сумын нутаг дэвсгэрт 

байрлах “Ширээ нуруу”-г дахин төлөвлөлтөд хамруулах хүсэлтийг албан бичгээр 

төлөвлөөд байна. 

3. Засгийн газрын 68 дугаар тогтоолын хэрэгжилтийг хангах ажлын хүрээнд: 

      Тус чиглэлийн хүрээнд төрийн өмчит байгууллагуудын барилгийг хувийн 

хэрэгжүүлэх зорилгоор газрын шинэчилсэн бүртгэлд хамрагдаж буй холбогдох 

байгууллагуудад мэргэжлийн зөвлөгөө өгч ажиллалаа.  

Барилгын ажил эхлэх, үргэлжлүүлэх зөвшөөрлийн баримт бүрдүүлэх талаар 

2 иргэнд зөвлөгөө өгч үйлчиллээ. 

 

4. Засгийн газрын 69 дугаар тогтоолын хэрэгжилтийг хангах ажлын хүрээнд: 

   Барилга, хот байгуулалтын хэлтсээс Барилгын хөгжлийн төвийн салбарын 

суурь судалгаа, мэдээллийг боловсронгуй болгох ажилд шаардлагатай сургууль, 

цэцэрлэгийн эрэлт хэрэгцээний судалгаа, 2017 оны 3-р улирлын байдлаар 

ашиглалтад орсон орон сууцны судалгааг гаргалаа.   

   Мөн барилгын техник хяналтын чиглэлээр “Минж Проперти” ХХК-ний 

хүсэлтийн дагуу Дархан-Уул  аймаг, Дархан сум, 13-р багт байршилтай ШУТИС-

ийн харъяа Дархан Технологийн их сургуулийн 1600 хүүхдийн хичээлийн байрны 

өргөтгөлийн барилгын зураг төслийн бичиг баримтын магадлалын ерөнхий 

дүгнэлт, барилгын ажлын төсвийн хамт хүргүүллээ. 

 ЗГ-ын 2008 оны 78 дугаар тогтоолоор баталсан “Монгол улсад бүртгэл 

мэдээллийн нэгдсэн тогтолцоо бий болгох үндэсний хөтөлбөр”-ийн хүрээнд 

гүйцэтгэсэн ажлын төлөвлөлт, хэрэгжилт болон мэдээллийн нэгдсэн тогтолцооны 

ашиглалтын байдлын судалгааг дээд шатны байгууллагад хүргүүллээ. 

Мөн Эрүүл мэндийн яамны захиалгаар Азийн Хөгжлийн банкны хөрөнгөөр 

хэрэгжсэн “Магнус Сентурион Констракшн” ХХК-ний гүйцэтгэсэн Дархан-Уул 
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аймгийн “Нэгдсэн эмнэлэгийн цусны салбар төв”-ийн засвар, өөрчлөлтийн ажилд 

захиалагчийн техник хяналтын тайланг Эрүүл мэндийн яаманд хүргүүллээ. 

5. Улс, орон нутаг болон бусад эх үүсвэрээс санхүүжилттэй шинээр 

болон шинэчлэн боловсруулж буй хот байгуулалтын баримт бичигт санал 

өгөх, гүйцэтгэгчтэй хамтран ажиллах: 

 Дархан сумын малчин багт байршилтай “Ойн бирж” ХХК-ний ШТС-ийн 

барилга ашиглалтад оруулах комиссд байгууллагаас төлөөлөн оролцлоо.  

   Дархан сумын 6 дугаар баг дээр цэвэр усны шугам, шинэчлэлтийн ажлыг 

хийж гүйцэтгэж  байгаа “Альянстех” ХХК-ний  ажлыг зам талбайн тохижилтыг 

сэргээн засварлах ажлын зардлыг шийдвэрлэх хүртэл хугацаанд зогсоох ажлыг 

Аймгийн засаг даргын шийдвэрийн дагуу захирагчийн албатай хамтран зохион 

байгуулав.   

6. Хот, тосгоны ерөнхий төлөвлөгөөний жижүүрийн хөтлөлт хийх 

үлгэрчилсэн заавар”-ыг мөрдөж ажиллах, мэдээллийн сан бүрдүүлэх 

 Жижүүрийн ерөнхий төлөвлөгөөний хөтлөлтөд баяжилт хийгдлээ. 

 

7. Инженерийн хангамжийн техникийн нөхцлийн хэрэгцээт ачаалал 15-18-р  

үлгэрчилсэн загвар мөрдөж ажиллах. 

Дархан сум,  13-р баг, Их сургуулийн гудамж,   Ус дулаан хуваарилах төвийн 

2 ширхэг барилга дээр техникийн нөхцөл авах хүсэлт гаргасан Аймгийн ЗДТГазарт  

тодруулах хуудас гаргаж өгөв. 

8. Бусад ажил: 
 

 Ашиглалтын шаардлага хангахгүй нийтийн зориулалттай 61, 62, 63 дугаар 

брак байрны өрөө тасалгааны квадратын хэмжээг судлан тодорхойлох загвар 

бэлтгэн, оршин суугчдын саналыг авах бэлтгэл ажлыг зохион байгууллаа. 

 Хөдөлмөр үйлчилгээний газарт зохион байгуулагдсан “Хөгжлийн бэрхшээл 

ба тэгш байдал” сэдэвт сургалтанд байгууллагыг төлөөлөн холбогдох 

мэргэжилтнүүдийг хамруулан, идэвхитэй оролцлоо. 

 Мөн Дархан-Уул аймаг дахь Шинжлэх ухаан технологийн сургууль дээр 

лабораторын тоног төхөөрөмжийн судалгаа хийж, шаардлагатай зарим тоног 

төхөөрөмжийг байгууллага дээрээ татаж авахаар боллоо. 

 

ТАЙЛАН НЭГТГЭСЭН:    Ц.ЦЭНД-АЮУШ 


