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№ Ажлын чиглэл Гүйцэтгэлийн үр дүн 

Барилга хот байгуулалтын хэлтэс 

1 Барилгын чиглэл 

 Дархан-Уул аймаг, Дархан сум, 8-р багийн нутаг дэвсгэрт баригдсан “Камдер” ХХК-ний Оргил 
худадааны төвийн хүсэлтийн дагуу А блокын 2-р давхар, хүүхдийн тоглоомын хэсэг, Б блок 2-р 
давхарын үйлчилгээний зориулалттай барилга байгууламжид ашиглалтад оруулах комиссыг 
зохион байгуулж ажилласан.  

 Дархан сумын 7-р багт МОН3244/3245 төслийн гадна ариутгах татуургын А5 хэсгийг ашиглалтад         
оруулах комиссыг зохион байгуулж ажилласан. 

2 
Инженер дэд 

бүцийн чиглэл 

 

 Сүүний үйлдвэрийн зориулалтаар төсөл сонгон шалгаруулалт явуулах байршлын схем зургийг 
инженерийн хангагч байгууллагуудтай зөвшилцсөн.  

 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 2 удаа хийж 
хэрэгжүүлсэн. 

 Аймгийн хэмжээнд хэрэгжиж буй төсөл хөтөлбөрийг ажлуудтай танилцаж ХОХБТХ –тэй хамтарсан 
хуралд оролцон. 

 Австри улсын хөрөнгө оруулалтаар хийгдэх гэрэлтүүлгийн зураг төсөл зохиогчтой уулзалт хийж 
трасс зөвшилцсөн. 

3 

Барилгын 
материал 

үйлдвэрлэлийн 
чиглэлээр 

 Батлагдсан удирдамжийн дагуу энэ 7 хоногт Эгийн уулс 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. Оргил худалдааны төвийн 
2-р давхарыг шинээр ашиглалтанд оруулах комисст ажиллаа.  

 2005-2019 оны ашиглалтанд хүлээлгэн өгсөн 226 барилга байгууламжийн хувийн хэргийн 94 
баримт бичгээр меморалдаж архивлан баримт үдэв, мөн давхар 31530 хуудас цахим архив 
үүсгэсэн. Гүйцэтгэл 98 % 

Газрын удирдлагын хэлтэс 

 
1 

 
Инженер, хайгуул 

Мониторинги 

 Газар зохион байгуулалтын чиглэлээр: 

 УБХ руу Э дугаар авахаар 3 хуулийн этгээдийн холбогдох мэдээллийг илгээж, Э дугаар ирсэн 3 
иргэн, 1 хуулийн этгээдийн газар эзэмших гэрээг байгуулан гэрчилгээг олгосон. 

 ЭБАТ-ын чиглэлээр: 



 Ашиг сонирхлын зөрчилгүй илэрхийлсэн 8 мэдэгдэл тайлбарыг  Авлигатай тэмцэх газрын цахим 
бүртгэлийн системд оруулсан. 

 Өргөдөл гомдол: 

 Аймгийн 2020 оны төсвийн төсөлд тусгуулах саналыг нэгтгэн ХОХБТХэлтэст хүргүлсэн. 

 
 

2 
 
 
 
 

 
Газрын зохион 

байгуулалт, 
газрын өмчлөлийн 

чиглэл 

 Хамтран өмчлөх эрхээ сэрээсэн нийт 21 иргэнд захирмж гарсан тухай мэдээлсэн 

 Газар эзэмшүүлэх эрхийн гэрчилгээний дуудлага худалдааг цахимаар зохион байгуулах 

захирамжийн төслийг аймгийн Засаг даргад хүргүүлсэн 

 Дархан сумын  2020 оны тухайн жилийн газар зохион байгуулалтын төлөвлөгөөний төслийг 
боловсруулах ажлын хэсгийн захирамжийн төслийг сумын Засаг даргад хүргүүлэв. 

 УБХ-д нийт 5 иргэн, хуулийн этгээдийн Э-дугаар илгээж 2 иргэн, ААН байгууллагын газар эзэмших 
эрхийн гэрчилгээ, гэрээ байгуулан ажиллаа. 

 Газрын эрх зүйн харилцааг хянан шийдвэрлэх хурлаар нийт 17 өмчлөх, газар эзэмшүүлэх хугацаа 
сунгуулах, эрх шилүүлэх хүсэлт өгсөн иргэн хуулийн этгээдийн материалыг танилцуулсан. 

3 Кадастрын чиглэл 

 Дархан суманд гэр бүлийн хэрэгцээний өмчлөх 19 иргэн, худалдсан, бэлэглэсэн 11, өвөлсөн 2, 
хамтран өмчлөгч хасуулсан 3,  эзэмших гэрээ байгуулсан 27 иргэн, хуулийн этгээдийн кадастрын 
зургийг тус тус гаргаж өгсөн.  

  Шарын гол суманд  гэр бүлийн хэрэгцээний өмчлөх 3 иргэн, худалдсан, бэлэглэсэн 2 иргэн, 

  Орхон суманд гэр бүлийн хэрэгцээний өмчлөх 3 иргэн 

 Хонгор суманд гэр бүлийн хэрэгцээний өмчлөх 2 иргний кадастрын зураг гаргаж, мэдээллийн санд 
бүртгэн цахим архив үүсгэв. 

4 
Газрын төлбөрийн 

мэдээ 

 2019.09.12-ний өдрийн байдлаар газрын төлбөрийн орлого 472.0 сая төгрөг, гүйцэтгэл 63.3 
хувьтай байна.   

 Газрын төлбөрийн тооцоог 296 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 сан 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. 

 Газрын төлбөр, татварын програмыг 2019 онд улсын хэмжээнд нэвтрүүлэхтэй холбоотойгоор 21 
аймгийн хэмжээнд ГЗБГЗЗГ-т аймгийн газрын төлбөр, татвар, үнэлгээ хариуцсан мэргэжилтнүүд 
2019.09.16-2019.09.20-ний хооронд сургалтад хамрагдах гэж байна. 

Захиргаа аж ахуйн чиглэл 

 
1 
 

Мэдээлэл 
технологи, Нярав, 
Архив, бичиг хэрэг 

Мэдээлэл: 
1. 70376471 нээлттэй утсаар 7 иргэний асуултанд хариулт өгөв. 
2. Өөрийн компьютерыг форматлахад бэлтгэн файлуудыг эмхэлж цэгцлэв. Номын сангийн 

програмын өгөгдлийн санг нөөц файл үүсгэн хуулж авав.  
3. Хянан баталгаа хийлгэх тухай албан бичгийг 10 байгууллагад хүргэж өгөв. 



Нярав:  
1. Газрын удирдлагын хэлтсийн мэргэжилтнүүдэд 218 ширхэг, Хонгор сумын даамалд 60 ширхэг 

кадастрын цаас,  1 ширхэг НТХХ, 22 ширхэг газар эзэмших гэрчилгээ /Иргэн/, 8 ширхэг газар 
эзэмших гэрчилгээ /ААНБ/, 4 ширхэг газар эзэмших гэрчилгээ /ТБ/ үнэт цаас олгов.    

2. Шаардах хуудсаар 6 төрлийн 138 ширхэг бараа материал олгов.  
Мэдээлэл технологийн чиглэлээр: 

1. Хорт кодын эсрэг Kaspersky Endpoint 10 програмын хугацаа дууссан тул ГЗБГЗЗГ-аас Kaspersky 
Endpoint 11 програм шинээр ирсэн. Уг програмыг суурилуулах боломжтой компьютерүүд дээр 
суурилуулж эхлэн 6 компьютер дээр суурилуулан идэвхжүүлэв. 

2. Шинэ хорт кодын програм суурилуулах боломжгүй үйлдлийн системтэй компьютеруудыг 
форматлахын тулд шинэ үйлдлийн систем татаж, boot disk үүсгэж авав.   

3. Байгууллагын цахим хуудсанд “Газрын хянан баталгаа хийх эрхтэй мэргэжлийн байгууллагуудын 
жагсаалт”-ыг байрлуулав.  

2 
Хүний нөөц, 

дотоод асуудал 

-Шүүх хурал: 

 Иргэн Г.Бямбажавд холбогдох Захиргааны хэргийн анхан шатны шүүхийн шийдвэрийг Нийслэлийн 
Захиргааны хэргийн Давж заалдах шатны шүүхэд гомдол гаргаж шүүхэд хүргүүллээ.  

-Дотоод ажил: 

 ГЗБГЗЗГазрын даргын 2019 оны 08 дугаар сарын 08-ны өдрийн Б/123 тоот тушаалаар Шинэ бүтэц 
орон тоог баталсан, албан бичгийг аймгийн ТАСЗөвлөлд танилцуулж чиглэл авсан. Албан 
тушаалын тодорхойлолтыг ГЗБГЗЗГазраас ирүүлсний дараагаар сул орон тоог зарлахаар болсон.  

  Албан хаагчдын 2019 оны гүйцэтгэлийн төлөвлөгөө, хөдөлмөрийн гэрээний   бэлтгэл ажлыг 
хангуулж ажиллаа.  

 Газрын харилцаа, барилга, хот байгуулалтын газрын албан хаагчдын ажиллах нөхцөл, нийгмийн 
баталгааны хөтөлбөрийг батлуулсан.  

 

Тайлан боловсруулсан: 

Хуулийн асуудал хариуцсан мэргэжилтэн                              Б.Золбаясах 

Хянасан: 

                                                ГУХ-ийн дарга                            Г.Нямдорж 

 


