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№ Ажлын чиглэл Гүйцэтгэлийн үр дүн 

Барилга хот байгуулалтын хэлтэс 
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Барилгын чиглэл   Засгийн газрын 317 тогтоолын дагуу барилгын ажил эхлүүлэх, үргэлжлүүлэх зөвшөөрлийг доорх 2 
байршилд олгосон. Үүнд:  

- Дархан сум, 5-р баг байрлалтай дулааны шугам ф273мм-ийн голчтой хос шугам, 4750м урттай 
Ариутгах татуургын шугам ф150мм, ф200мм-ийн голчтой 5700,0 урт шугамын ажил 

- Дархан-Уул аймаг, Шарын гол сум, Санжинт багт байрлалтай “Шарын гол” ХК-ний хүсэлтийн 
дагуу 600м3 багтаамжтай шатахуун агуулах сав, 6*3 хэмжээтэй операторын байр, авто ачих 
эстакадны саравч, зам талбайн ажил  

Дархан-Уул аймаг, Дархан сум, Шинэ Дархан 13, 14-р баг болон Хуучин Дархан 5-р баг , 20-р 
хорооллын нутаг дэвсгэрт баригдсан “Цагаан зуун” ХХК-ний гүйцэтгэсэн МОН3244/3245 төслийн А2-4 
багц “Бохир усны шугам сүлжээний өргөтгөл, шинэчлэл”-ийн ажил,  
Дархан-Уул аймаг, Дархан сум, 5-р багт “Уулс ноён” ХХК-ний бетон зуурмагны үйлдвэрийн барилга 
байгууламжуудад барилга ашиглалтад оруулах комиссыг зохион байгуулж ажилласан.  
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Инженерийн дэд 
бүтцийн чиглэл 

 Дархан-Уул аймаг, Дархан сум, Шинэ Дархан 13, 14-р баг болон Хуучин Дархан 5-р баг , 20-р 
хорооллын нутаг дэвсгэрт баригдсан “Цагаан зуун” ХХК-ний гүйцэтгэсэн МОН3244/3245 
төслийн А2-4 багц “Бохир усны шугам сүлжээний өргөтгөл, шинэчлэл”-ийн ажилд улсын 
комисс ажиллаж байнгын ашиглалтанд оруулсан.  

 Улаанбаатар- Дархан чиглэлийн авто замын трассын хамгаалалтын зурваст орсон аж ахуй 
нэгж, хуулийн этгээдийн судалгааг аймгийн ХОХБТХ-т хүргүүлсэн 

 3 баг 13 цэцэрлэгийн өргөтгөлийн барилга, 3 баг Түвшин холбоо өрхийн эмнэлгийн өргөтгөл, 5 
баг Грентлогийн барилга, 8 баг 6 цэцэрлэгийн өргөтгөлийн барилга, 12 баг 24 цэцэрлэгийн 
өргөтгөлийн барилгуудад инженерийн шугам сүлжээний захиалагчийн техник хяналтыг хийж 
хэрэгжүүлсэн.  
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Барилгын 
материал 
үйлдвэрлэлийн 
чиглэл 

- Батлагдсан удирдамжийн дагуу энэ 7 хоногт Ган эрдэс хүдэр ХХК-ний  Барилгын материал 
үйлдвэрлэж буй бүтээгдэхүүний үйл явц, бүтээгдэхүүнийг технологийн горимын дагуу 
үйлдвэрлэж буй эсэхэд танилцан Тусгай зөвшөөрлийн хугацаа нь дууссан ААНБ-ыг сунгуулах 
шаардлага тавих, батлагдсан технологийн карт, тохирлын гэрчилгээг цахимд бүртгэн, 
мэдээллийн санд баяжууллаа. Цаашид мэдээ тайланг хугацаа алдалгүй тайлагнаж байхыг 
санууллаа. Уулс ноён ХХК-ний харъяа Анто-од ХХК-ний бетон зуурмаг үйлдвэр шинээр 
ашиглалтанд оруулах комисст ажиллаа. Уг үйлдвэр нь өөрийн бүтээгдэхүүнээс дээж авч байх 
лабораторитай болно. Ашиглалтанд хүлээн авсны дараагаар тусгай зөвшөрөл бусад баримт 



бичгийг газарт хүргүүлэх болно.  

- 2005-2019 оны ашиглалтанд хүлээлгэн өгсөн 223 барилга байгууламжийн хувийн хэргийн 91 
баримт бичгээр меморалдаж архивлан  баримт үдэв, мөн давхар 31530 хуудас цахим архив 
үүсгэсэн. Гүйцэтгэл 96 % 

- Архивт дээрх материалыг хүлээлгэн өгөхөөр бэлтгэл ажил хийгдэж байна. 
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Барилгын 
лабораторийн 
чиглэл 

- Архивт өгөх материал барилгын баримт бичиг бэлтгэх 
- Парк шинээр хийгдсэн тоглоомын тохижилтын хэмжилт хийв 
- Парк шинээр хийгдсэн тоглоомын тохижилтыг зураг боловсруулсан 
- Сүүний үйлдвэр, УБТЗ-н спорт заалны байршилын зураг 
- Парк мөргөлддөг машин тоглоомын саравч битүүлэх зураг, материалын түүвэр 

Газрын удирдлагын хэлтэс 
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Инженер, хайгуул 
Мониторингийн 
чиглэл 

Газар зохион байгуулалтын чиглэлээр: 
- УБХ руу Э дугаар авахаар 3 иргэн, 1 хуулийн этгээдийн холбогдох мэдээллийг илгээж, Э дугаар 

ирсэн 1 иргэн, 2 хуулийн этгээдийн газар эзэмших гэрээг байгуулан гэрчилгээг олгосон. 
ЭБАТ-ын чиглэлээр: 

- Ашиг сонирхлын зөрчилгүй илэрхийлсэн 4 мэдэгдэл тайлбарыг  Авлигатай тэмцэх газрын цахим 
бүртгэлийн системд оруулсан. 

Өргөдөл гомдол: 
- Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх 445 дугаар нээлттэй хорих ангид 1 иргэний эрх түдгэлүүлсэн 

лавлагааг гарагж хүргүүлсэн. 
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Дархан сумын 
даамал - Улсын бүртгэлийн хэлтэсээс Э дугаар нь ирсэн 3 иргэний газар эзэмших гэрээ,   гэрчилгээг 

бичиж цахимжуулсан. Мөн Улсын бүртгэлийн хэлтэс руу Э дугаар авахаар 4 иргэний 

материалыг цахимжуулан илгээсэн. 

- Дархан суманд газар өмчилж, эзэмшиж байгаагүй талаарх лавлагааг 11 иргэнд гаргаж өгсөн.  
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Газрын төлбөр, 
татвар, үнэлгээний 
чиглэл 

- 2019.09.05-ний өдрийн байдлаар газрын төлбөрийн орлого 460.6 сая төгрөг, гүйцэтгэл 61.8 
хувьтай байна.   

- Газрын төлбөрийн тооцоог 275 иргэн, хуулийн этгээдтэй  нийлсэн байна.  
- Татварын цахим систэмээр Газрын төлбөрийг төлбөрийн даалгавар үүсгэж төлдөг болсноос 

шалтгаалан орлогыг иргэн, аж ахуйн нэгж байгууллага болон сум тус бүрээр ангилах, хуулга 
боловсруулалт хийхэд хүндрэлтэй асуудлууд их гарч байна. Тухайлбал, арилжааны банкууд 
өдөрт орсон газрын төлбөрийн орлогыг нэгдсэн нэг дүнгээр төрийн сангийн данс руу шилжүүлж 
байгаа нь хэний ямар төлбөр орж байгаа нь төрийн сангийн хуулганаас харах боломжгүй 
болсон. Үүнтэй холбоотой аймгийн Татварын хэлтэстэй хамтран ажиллаж  4-6-р сарын хуулга 



боловсруулалт хийгдэж дуусаж байна.  
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Кадастрын 
 чиглэл 

Гэр бүлийн хэрэгцээний өмчлөх 14 иргэн, худалдсан, бэлэглэсэн 10, эзэмших гэрээ байгуулсан 
25 иргэн, хуулийн этгээдийн кадастрын зургийг тус тус гаргаж өгсөн.  

Улаанбаатар-Дархан-Уул аймгийг холбосон 204 км авто нь Дархан сум, Хонгор сумын нутагт 
хамаарч байгаа бөгөөд тус замын зорчих хэсэг болон хамгаалалтын зурвас орсон барилга, эзэмшил 
газрын судалгааг гаргаж аймгийн Хөрөнгө оруулалт, хөгжлийн бодлого төлөвлөлтийн хэлтэст 
хүргүүлсэн. 
 

Захиргаа аж ахуй хэлтэс 

 
 1 

Мэдээлэл 
технологийн чиглэл 

Мэдээлэл: 
1. 70376471 нээлттэй утсаар 4 иргэний асуултанд хариулт өгөв. 
2. Able систем дэх өөрийн хүний нөөцийн мэдээллийг нөхөж оруулав.  
3. 2019-09-02-нд хичээлийн шинэ жилийн нээлтэнд оролцох албан хаагчдын судалгаа гаргаж, 

9:00-д ажилдаа ирсэн байхыг мэдээлэв.  
Нярав:  

1. Газрын удирдлагын хэлтсийн мэргэжилтнүүдэд 86 ширхэг кадастрын цаас,  8 ширхэг НТХХ, 11 
ширхэг газар эзэмших гэрчилгээ /Иргэн/, 0 ширхэг газар эзэмших гэрчилгээ /ААНБ/ үнэт цаас 
олгов.    

2. Шаардах хуудсаар 3 төрлийн 5 ширхэг бараа материал олгов. 
3. 8-р сарын үнэт цаасны зарцуулалтын болон шаардахаар олгосон бараа материалын нэгтгэлийг 

гаргаж, ня-бо Мөнхзулд өгөв.  
Мэдээлэл технологийн чиглэлээр: 

1. Архивын улсын үзлэгт бэлтгэн мэдээллийн технологийн чиглэлийн шалгуур үзүүлэлтүүдийн 
хавтсыг бэлтгэж, архив бичиг хэргийн эрхлэгч Цэнд-Аюушт хүлээлгэж өгөв. 

2. Байгууллагын мэргэжилтнүүдийн компьютер дээрх файлуудын эмх цэгц болон дэлгэц амраагч 
ажиллаж байгаа эсэхийг шалгаж, зөвлөгөө өгөв.   

3. Архивт хадгалагдаж буй ГХБХБГ-ыг даргын 2016-2018 оны А болон Б тушаалуудын сканердсан 
хувилбарыг тушаалын товъёогтой нэгтгэн Microsoft Access програм дээр өгөгдлийн сан үүсгэж 
цахимжуулах ажлыг хийв.  

4. ГЗБГЗЗГ-аас шинэ лицензтэй антивирусын програм ирснийг татаж авч туршиж үзэв. 
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Хүний нөөц, дотоод 

асуудал 

Дотоод ажил: 
- Төрийн албан хаагчдын богино болон дунд хугацааны сургалтын агуулгыг судлах, чиглэл бүрийг 

чиг үүрэгтэй холбоотой хэсгийг судлаж, албан хаагчдад  мэдээлэл хүргэсэн.  
- Улсын үзлэгт бэлтгэх “Төрийн байгууллагын ажлын зохион байгуулалтыг дүгнэх үзүүлэлт, 

аргачлалын хүснэгтийн Хууль тогтоомж, эрх зүйн актын үндэслэл зэргийг боловсруулан 
ажиллаж байна.   /чиглэл тус бүрийн бүрдүүлэлтийг хангуулах/ 

- Газар чөлөөлөлттэй холбогдох хуулийн зүйл заалт, захирамжуудын эрх зүйн талаас нь судлах, 



захирамжын төсөл бэлтгэх 
Шүүх хурал: 

- Иргэн Г.Бямбажавын нэхэмжлэлтэй Захиргааны хэргийн анхан шатны шүүх хурал 2019 оны 08 
дугаар сарын 22-ны өдрийн болж Шүүхээс  Дугаар 27 шийдвэр гарсан.  Аймгийн Засаг даргын  
А/497 тоот захирамжийн иргэн Г.Бямбажавт холбогдох хэсгийг хүчингүй болгуулхаар  
нэхэмжлэгчийн талд шүүхийн шийдсэн.  

- Иргэн Г.Бямбажавд холбогдох Захиргааны хэргийн анхан шатны шүүхийн шийдвэрийг 
Нийслэлийн Захиргааны хэргийн Давж заалдах шатны шүүхэд гомдол гаргахаар өргөдлийг 
боловсруулж байна. 
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Архив, бичиг хэрэг 
 

 Энэ долоо хоногт тус байгууллага нь 15 өргөдөл /146 хуудас/, 20 албан бичиг /67 хуудас/ хүлээн 
авч, 8 албан бичиг /13 хуудас/ явуулсан байна. Хянан баталгаа хийлгүүлэх тухай бичиг нь 158 
иргэн, хуулийн этгээдэд хувийг хүргүүлэхээр гарчээ. 

 Нэгж талбарын хувийн хэргийн архивын мэдээллийн санд өөрчлөлт орж бүртгэгдсэн 184 газар 
эзэмшигчдийн хувийн хэргийг заагуурын дагуу байршуулав. Мөн хадгаламжийн санд дотоод 
засвар үйлчилгээ хийсэн. 

 
Тайлан боловсруулсан: 

Хуулийн асуудал хариуцсан мэргэжилтэн                            Б.Золбаясах 

Хянасан: 

                                           ГУХ-ийн дарга                            Г.Нямдорж 

 
 
 


