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№ Ажлын чиглэл Гүйцэтгэлийн үр дүн 

Барилга хот байгуулалтын хэлтэс 

1 
 

Барилгын 
чиглэл 

- Дархан-Уул аймаг, Дархан сум, МОН3244/3245 төслийн хүрээнд гүцэтгэгч “Бридж констракшн” 
ХХК-ний Өмнөд үйлдвэрийн раойны ариутгах татуургын шугам А1 хэсэг: Ø 800мм голчтой, 600м 
уртын хүчин чадал барилгын ажлын үргэлжлүүлэх зөвшөөрлийг олгосон.  

- Төрийн өмчийн бодлого зохицуулалтын газраас зарлагдсан тендэрт шалгарсан гүйцэтгэгч “Сайн 
констракшн” ХХК-ний Дархан-Уул аймгийн Хонгор сумын 1-р багт баригдах 150-н хүүхдийн 
цэцэрлэгийн барилгад барилгын ажил эхлүүлэх талаар холбогдох заавар зөвлөгөөг өгч 
ажилласан.  

2 

Барилгын 
материал 

үйлдвэрлэл, 
лабораторийн 

чиглэл 

2019.10.25-нд Оргил худалдааны төвийн барилгын 1, 2-р хэсгийн ашиглалтанд оруулах комисс ажилласан 
ажлын барилгын баримтын бүрдлийг шалгаж буцаалаа. Баримтын бүрдэл дутуу байсан.  

2019.10.29-30-нд Дархан хотын бохир усны менежементийг сайжруулах төсөл 3244/3245-ийн 5-р багийн Гэр 
хорооллын айл өрхийг бохир усны шугам сүлжээнд холбох боломжын тухай сургалтанд мэдээлэл өгөв. 

Газрын удирдлагын хэлтэс 

1 
Геодези, зураг 

зүйн чиглэл 

• 9 иргэн, аж ахуйн нэгж  кадастарын зураг гаргаж үйлчилсэн. 
• Шинэчилсэн хаягийн зургийн дагуу 17 иргэн, аж ахуйн нэгжид  хаяг дугаар  олгож захирамжийн төсөлд 
оруулсан. 
• Дархан-Уул аймгийн нутаг дэвсгэрт байрлах геодезийн байнгын цэг тэмдэгтийн тооллого судалгааг 
үргэлжлүүлэн хийж 34 цэг тэмдэгтийн хувийн хэргийг хөтөллөө.                                             

2 
Кадастрын 

чиглэл 

Дархан суманд гэр бүлийн хэрэгцээний өмчлөх 21 иргэн, худалдсан, бэлэглэсэн 5, өвөлсөн 1, 
хамтран өмчлөгч хасуулсан 1,  эзэмших гэрээ байгуулсан 23 иргэн, хуулийн этгээдийн кадастрын зургийг тус 
тус гаргаж өгсөн. Мөн Шарын гол суманд  худалдсан, бэлэглэсэн 1 иргэн, Хонгор суманд гэр бүлийн 
хэрэгцээний өмчлөх 5 иргэний кадастрын зураг гаргаж, мэдээллийн санд бүртгэн цахим архив үүсгэв. 

4 Хонгор сум 

Газар эзэмших эрхийн гэрчилгээний хугацаа сунгах 20, Газар эзэмших эрхийн гэрчилгээг бусдад шилжүүлэх 14 , Газар 
өмчлөх 7 , Газар эзэмших 5, талбайн хэмжээ өөрчлөх 10, нийт 56  өргөдөл хүсэлтийг хүлээн авсан. Захирамжийн 
төслийг бэлдэж Засаг даргад танилцуулахад бэлэн болгосон 
Улсын бүртгэлийн хэлтэс рүү нийт 25 иргэн , аж ахуй нэгж байгууллагын материалыг бүрдүүлж Э дугаар авахаар 
дундын баазаар явуулсан байна. 
8 ИААНБ-тай газрын төлбөрийн акт үйлдэж 711 708 төгрөг ногдуулсан байна 



5 
Газрын татвар, 
төлбөр үнэлгээ 

 2019.10.31-ний өдрийн байдлаар газрын төлбөрийн орлого 592.4 сая төгрөг, гүйцэтгэл 79.4 хувьтай 
явж байна.  Газрын төлбөрийн тооцоог 420 иргэн, аж ахуйн нэгж байгууллагатай нийлсэн байна. Аудитын 
албан шаардлагад орсон 28 аж ахуйн нэгж байгууллагын 35.8 сая төгрөгийг барагдуулж ажиллалаа. 

 

Захиргаа аж ахуйн хэлтэс 

1 
Мэдээллийн 
технологи, 

нярав 

Мэдээлэл: 
1. 70376471, 70376483 нээлттэй утсаар 6 иргэний асуултанд хариулт өгөв. 

2. Дохионы хэлний сургалтанд хамрагдав.  

Нярав:  
1. Газрын удирдлагын хэлтсийн мэргэжилтнүүдэд 76 ширхэг, 10 ширхэг НТХХ, 13 ширхэг газар эзэмших 

гэрчилгээ /Иргэн/, 2 ширхэг газар эзэмших гэрчилгээ /ААНБ/ үнэт цаас олгов.    

2. Шаардах хуудсаар 1 төрлийн 1 ширхэг бараа материал олгов.  

Мэдээлэл технологи: 
2014, 2015 оны байгууллагын даргын “Б” тушаал, 2017 оны байгууллагын даргын “Б” тушаалын зарим 

хэсгийг цахим архив үүсгэж буй өгөгдлийн санд оруулан, эх файлуудыг өгөгдлийн санд холбов. 
Бичиг хэрэг: 

1. Хүлээж авсан өргөдөл 17 өргөдөл, 26 албан бичиг, 12 албан бичиг явуулсан, хаасан бичиг 7 байна. 
2. Газрын эрх зүйн харилцааг хянан шийдвэрлэх хурлын протоколын тэмдэглэл хөтлөв.  

2 
Хүний нөөц, 

дотоод асуудал 

- АТГ-ын судалгааг бөглөж ХЭЗХ-д хүргүүллээ.  
- Төрийн албаны зөвлөл Агентлагаас батлагдсан албан тушаалын тодорхойлолт, бүтцийн тушаалыг 

хүргүүллээ. 
- 2018, 2019 оны Авлигатай тэмцэх үндэсний хөтөлбөрийн биелэлтийг боловсруулж байна. 

 

Тайлан нэгтгэсэн: 

Хуулийн асуудал хариуцсан мэргэжилтэн                            Б.Золбаясах 

Хянасан: 

                                           ГУХ-ийн дарга                           Г.Нямдорж 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


