
 
ДАРХАН-УУЛ АЙМГИЙН ГАЗРЫН ХАРИЛЦАА, БАРИЛГА, ХОТ БАЙГУУЛАЛТЫН ГАЗРЫН 7 ХОНОГИЙН ТАЙЛАН 

 /2019.09.16 - 2019.09.20/ 

2019.09.20                                                                                                                                                                                   Дархан хот                                                                                                                                                                                                    

№ Ажлын чиглэл Гүйцэтгэлийн үр дүн 

Барилга хот байгуулалтын хэлтэс 

 
1 

Барилгын 
 Чиглэл 

- Барилга байгууламжийг ашиглалтад оруулах комиссыг доорх барилга байгууламжид зохион 

байгуулж ажилласан. Үүнд: 

 Хонгор сумын морь барианы хажууд Дархан-Уул аймгийн Цагдаагийн газрын Замын 

цагдаагийн тасгийн хяналтын пост 

 Тэс петролиум ХХК-ний 2000м3 багтаамжтай агуулахын сав, 100м3 багтаамжтай ШТС 

ажилчдын байрны хамт  

 Бурхант есүс сүмийн барилгад 

- Дархан-Уул аймаг, Дархан сум, 11-р багт байршилтай Дархан-Ус суваг ХК-ний хүсэлтийн дагуу 9-н 

давхар нийтийн орон сууцны барилгад барилгын ажил эхлүүлсэн зөвшөөрөл хүссэний дагуу 

барилгын техникийн бичиг баримтыг хянаж үзэхэд барилга байгууламжийн экспертизийн дүгнэлт 

дутуу байсан тул барилгын ажил эхлүүлэх боломжгүй тухай албан тоотыг хүргүүлсэн.  

 
2 
 

Барилгын 
материал 

үйлдвэрлэл 

- Батлагдсан удирдамжийн дагуу энэ 7 хоногт Дэбүт 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.  

- 2005-2019 оны ашиглалтанд хүлээлгэн өгсөн 228 барилга байгууламжийн хувийн хэргийн 96 
баримт бичгээр меморалдаж архивлан баримт үдэв, мөн давхар 32168 хуудас цахим архив 
үүсгэсэн. Гүйцэтгэл 100 % 

3 
Инженер, дэд 

бүтцийн чиглэл 

- 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. 

- МАЗ ХХК гүйцэтгэж буй 6.7 багийн авто замын ажилтай холбоотойгоор замын трасст орсон айл 
өрхүүдтэй уулзаж шаардах хуудас тарааж газрын зөрчилтэй энэ 7 хоногт багтааж зөрчил 
арилгуулахаар шийдвэрлэсэн.  
 

 
  



Газрын удирдлагын хэлтэс 

1 

Инженер, 
хайгуул 

мониторингийн 
чиглэл 

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

ирсэн 2 иргэний газар эзэмших гэрээг байгуулан гэрчилгээг олгосон. 
ЭБАТ-ын чиглэлээр: 

- Ашиг сонирхлын зөрчилгүй илэрхийлсэн 1 мэдэгдэл тайлбарыг  Авлигатай тэмцэх газрын цахим 
бүртгэлийн системд оруулсан. 

Өргөдөл гомдол: 
- Аймгийн Засаг даргын 2019 оны 01-А/297 дугаар захирамжаар газар эзэмших эрхийн гэрчилгээг 

хүчингүй болгосон Жигүүр цогцолбор сургуульд, аймгийн Засаг даргын 2019 оны 01-А/298 дугаар 
захирамжаар газар эзэмших эрх дуусгавар болсон тухай иргэн Д.Баярсайханд тус тус албан 
бичгээр захирамжийн хуулбарыг хүргүүлж мэдэгдсэн. 

2 
Дархан сумын 
газрын даамал 

 Улсын бүртгэлийн хэлтэсээс Э дугаар нь ирсэн 8 иргэний газар эзэмших гэрээ,   гэрчилгээг бичиж 
цахимжуулсан. Мөн Улсын бүртгэлийн хэлтэс руу Э дугаар авахаар 12 иргэний материалыг 
цахимжуулан илгээсэн. 

 Дархан сумын иргэн Б.Төмөр-Чөдөрийн ирүүлсэн хүсэлтийн дагуу 5-р багт газар судлах суурь 
судалгааны ажил хийсэн.  

 

3 
Хонгор сумын 
газрын даамал 

 Газар эзэмших эрхийн гэрчилгээний хугацаа сунгах 22, Газар эзэмших эрхийн гэрчилгээг бусдад 
шилжүүлэх 48, Талбай хэмжээ өөрчлөх 2, Газар өмчлөх 7 нийт 79 өргөдөл хүсэлтийг судалж Засаг 
даргын захирамжийн төслийг бэлдэж батлуулахаар бэлэн болгосон. Мөн 2020 оны тухайн жилийн 
төлөвлөгөөнд санал авах, ажлын хэсэг байгуулах тухай захирамжийн төслийг дотоод ажил 
хариуцсан мэргэжилтэнд хүргүүлсэн байна.   

 Улсын бүртгэлийн хэлтэс рүү нийт 17 иргэн , аж ахуй нэгж байгууллагын материалыг бүрдүүлж Э 
дугаар авахаар дундын баазаар явуулсан байна. 

 4 ИААНБ-тай газрын төлбөрийн акт үйлдсэн байна. Мөн аймгийн аудитын албан шаардлагын 
хүрээнд 2 аж ахуй нэгж байгууллагад сонсгох ажиллагаа явуулж 1 аж ахуй нэгж байгууллагад 
мэдэгдэл хүргүүлэхээр бэлдэж танилцуулахаар болсон. 

 311541- 312700 дугаартай 110 ширхэг кадастрын үнэт цаасны тооцоо, Иргэний газар эзэмших 
эрхийн 43161-143220 дугаартай гэрчилгээ, Аж ахуйн нэгж байгууллагын газар эзэмших эрхийн 
12231-12250 дугаартай гэрчилгээ нийт 80 ширхэг гэрчилгээний тооцоог  ГХБХБГ-ын няравтай 
тооцоо нийлж тайланг хүргүүлж ажилласан.   

Захиргаа аж ахуйн хэлтэс 

 
1 

Мэдээллийн 
технологи 

Мэдээлэл: 
1. 70376471 нээлттэй утсаар 6 иргэний асуултанд хариулт өгөв. 
2. “2020 оны ТЖГЗБТ-нд санал авах зар”-ын эхийг бэлтгэв. 
3. Цахим архивын өгөгдлийн санд 2014, 2015 оны ГХБХБГ-ын даргын “А” тушаалуудыг дарааллаар нь 

шивж оруулан, тушаалын эх хувийн файлуудыг хавсаргав.  



Нярав:  
1. Газрын удирдлагын хэлтсийн мэргэжилтнүүдэд 168 ширхэг, Хонгор сумын даамалд 60 ширхэг 

кадастрын цаас,  0 ширхэг НТХХ, 9 ширхэг, Хонгор сумын даамалд 60 ширхэг газар эзэмших 
гэрчилгээ /Иргэн/, 8 ширхэг, Хонгор сумын даамалд 20 ширхэг газар эзэмших гэрчилгээ /ААНБ/ үнэт 
цаас олгов.    

2. Шаардах хуудсаар 4 төрлийн 7 ширхэг бараа материал олгов.  
Мэдээлэл технологийн чиглэлээр: 

1. Өөрийн компьютерыг форматлаж, шаардлагатай програмуудыг суурилуулав. Суурилуулсан 
програмуудыг идэвхжүүлэв. Үйлдлийн системийг идэвхжүүлэхээр төрөл бүрийн програмууд татан 
авч туршив.    

2. Байгууллагын цахим хуудсанд “2020 оны ТЖГЗБТ-нд санал авах зар”, “Green Build 2019” 
үзэсгэлэнгийн зарыг байрлуулав.  

2 
Хүний нөөц, 
дотоод ажил  

Дотоод ажил: 
- Мэргэжлийн хяналтын байгууллагаас шалгах “Удирдамж”-ын дагуу  холбогдох албан хаагчдад 48 нэр 
зүйл, заалтын  дагуу шалгалтыг явуулхаар ирүүлснийг үүрэгжүүлж  ажиллаа 
- ГЗБГЗЗГ-аас зөвлөмжийн дагуу Хяналт шинжилгээ, үнэлгээний багийн 2019 онд хийх “ Гүйцэтгэл 
сайжруулах” ажлын төлөвлөгөөг батлуулсан.  
- Сумдын ЗДТГазар болон ГХБХБГазарт ХШҮБагаас удирдамжыг батлуулан 2019 оны 09.23-наас 09 
сарын 27-ны өдрүүдэд хуваарийн дагуу хяналт-шинжилгээ үнэлгээ хийхээр ажиллаж байна. 
- ГХБХБГазрын үйл ажиллагааны талаарх Хэрэглэгчийн сэтгэл ханамжийн судалгааг авах маягтыг 
боловсруулан үйлчилгээ авч буй  иргэд, ААНБайгууллагуудаас судалгааг авхаар ажиллаж байна. 
 

 

Тайлан нэгтгэсэн: 

Хуулийн асуудал хариуцсан мэргэжилтэн                            Б.Золбаясах 

Хянасан: 

                                           ГУХ-ийн дарга                            Г.Нямдорж 

 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 


