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№ Ажлын чиглэл Гүйцэтгэсэн ажил 

Барилга хот байгуулалтын хэлтэс 

1 Барилга угсралт, 
техник хяналтын 
талаар 

- Засгийн газрын 69, 172, 317-р тогтоолын дагуу 3 байршилд нийтийн орон сууцны барилгад ашиглалтад 
оруулах комиссыг зохион байгуулж ажиллуулсан. Үүнд:  

 Дархан сум, 12-р багт байрлалтай Хүслийн хотхоны 54 айлын орон сууц 
 Дархан сум, 11-р багт байрлалтай Төрийн албан хаагчийн 216 айлын 108 айлын орон 

сууцны барилга  
 Дархан сум, 12-р багт байрлалтай Иргэн Л.Мөнхжаргалын 35 айлын орон сууцны 

барилга  
- Засгийн газрын 68, 171-р тогтоолын дагуу МОН 3244/3245 төслийн Аэротанкийн барилга 60.7м х 28.8м 

барилга угсралтын ажил, Ариутгах татуургын шугам: ф800мм-ын голчтой, 600 м урттай зэрэг ажлуудыг 
барилгын ажлын үргэлжлүүлэх зөвшөөрлийг холбогдох барилгын бичиг баримтыг хянаж зөвшөөрлийг 
олгосон.  

2 Барилгын 
материал 
үйлдвэрлэлийн 
чиглэл 

 Сан оргиу ХХК 
 Сонголон Хайрхан ХХК 
 Тулгат шийр ХХК 
 Идэрхайрхан ХХК нуудыг хүсэлтийн дагуу Тосгон, Үйлдвэрийн районы нутаг дэвсгэрт байрлах 

үйлдвэр дээр очин технологийн заавар, тоног төхөөрөмжийг үзэж, асуумжийн дагуу баримт бичгийг 
шалган заавар зөвөлгөө өгч ажиллаа. Тусгай зөвшөөрлийг сунгуулах  боломжтой байна. 

 Дэбүт ХХК-ний хүсэлтийн дагуу Тосгон, Үйлдвэрийн районы нутаг дэвсгэрт байрлах үйлдвэр дээр очин 
технологийн заавар, тоног төхөөрөмжийг үзэж, асуумжийн дагуу баримт бичгийг шалган заавар 
зөвөлгөө өгч ажиллаа. Тусгай зөвшөөрлийг сунгуулах  боломжтой байна. 

Газрын удирдлагын хэлтэс 

Захиргаа аж ахуй хэлтэс 
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Хүний нөөц, 
хууль эрх зүй 

Дотоод ажил: 
 Газрын харилцаа, барилга хот байгуулалтын газрын 2021 оны Ёс зүйн зөвлөлийн үйл ажиллагааны 

төлөвлөгөөг 3 зорилтын хүрээнд 14 арга хэмжээний хүрээнд газрын даргаар батлуулж, хэрэгжилтийг 
хангуулж ажиллаж байна. 

 ГЗБГЗЗГ-ын Газрын харилцааны ажилтны өдрийг тэмдэглэн өнгөрүүлэх ажлын төлөвлөгөөний хүрээнд 
цахим сургалтуудыг зохион байгуулж 21 аймаг, нийслэл, дүүргийн ГХБХБГ-ын удирдлага, ажилтнуудад 
зохион байгуулсан, мөн ойн арга хэмжээнд зориулан үйл ажиллагааны танилцуулга мэндчилгээг 
бэлтгэн хүргүүлсэн. 

Шагнал урамжуулал: 
 Газрын салбарын 67 жилийн ойн арга хэмжээний хүрээнд БХБЯамны Жуух бичиг-1, ГЗБГЗЗГ-ын 

Баярын бичиг-3, Аймгийн Засаг даргын Жуух бичиг-1, Сумын Засаг даргын Жуух бичиг-2 нийт 7 албан 



хаагчдыг шагнаж урамшууллаа.  
Сургалт: 

 “Төрийн захиргааны инновацийн аргачлал”-ын чиглэлээр ТАЗөвлөлөөс зохион байгуулагдсан цахим 
сургалтад хамрагдсан. 

 “Газрын салбарын жендэрийн тэгш байдлыг хангах эрх зүйн, бодлогын орчин”  ГЗБГЗЗГ-аас зохион 
байгуулагдсан сургалтад удирдлагууд хамрагдсан. 
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Мэдээллийн 
технологи, нярав 

Мэдээлэл: 
1. 70376471 нээлттэй утсаар 10 иргэний асуултанд хариулт өгөв. 
2. Байгууллагын Facebook хуудсанд ирсэн 10 иргэний асуултанд хариулт өгөв.  

  
Мэдээлэл технологийн чиглэлээр: 

1. ОЗМТХ-ээс зохион байгуулсан цахим сургалтанд хамрагдав.   
2. Байгууллагын цахим хуудсан дээр Дархан суманд газар эзэмшүүлэх дуудлага худалдааны зарыг 

байрлуулав.  
3. Байгууллагын фэйсбүүк хуудсан дээр Дархан суманд газар эзэмшүүлэх дуудлага худалдааны зарыг 

байрлуулав.  
4. Cybersecurity Essentials-ын 2.1-2.4-ийг уншиж, тэмдэглэл хөтлөв. 

Нярав: 
1. 37 ширхэг Нэгж талбарын хувийн хэрэг нугалав.  
2. Газрын удирдлагын хэлтсийн мэргэжилтнүүдэд 192 ширхэг кадастрын үнэт цаас, 5 ширхэг НТХХ 

хавтас, 10 ширхэг газар эзэмших гэрчилгээ /Иргэн/, 10 ширхэг газар эзэмших гэрчилгээ /ААНБ/, 1 
ширхэг газар эзэмших гэрчилгээ /ТБ/, Орхон сумын газрын даамалд 160 ширхэг кадастрын үнэт цаас, 
92 ширхэг НТХХ хавтас үнэт цаас тус тус олгов.    

3. Шаардах хуудсаар 5 төрлийн 13 ширхэг бараа материал олгов.  
4. Хонгор сумын газрын даамлаас кадастрын үнэт цаас, газар эзэмших гэрчилгээ /Иргэн, ААНБ, ТБ/, 

улсын тэмдэгтийн хураамж / Иргэн, ААНБ, ТБ/-ын тайланг тулгаж, шалган хүлээж авав.  
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Онцгой байдлын 
үеийн , хяналт 

шалгалт 

1. Барилга угсралтын чиглэлээр 05 дугаар сарын 10-14 ныг хүртэлх 5 өдрийн хугацаанд нийт 20 
ААНБайгууллагын 436 ажилтныг  

2. Барилгын материал үйлдвэрлэлийн чиглэлээр нийт 22 ААНБайгууллагын 751 ажилтаныг  
3. Арьс ширний үйлдвэрлэлийн чиглэлээр 2 ААНБайгууллагын 185 ажилтныг  

Нийт 1372 ажилтныг өглөө ажилд гарахад халууныг үзэж тэмдэглэсэн. Ковидын шинж тэмдэг илрээгүй, 
QR код байршуулсан, тусгаарлах байр бэлдсэн зэрэгт тус байгууллагаас хуваарийн дагуу хяналтаар 
ажилласан. 

4. Дархан-Уул аймгаас орох гарах хөдөлгөөний талаар: Гарах зөвшөөрөл-44 машинд 68 хүн, нэвтрэх 
зөвшөөрөл 10 машин 16 хүнд олгосон. 

 

 
Тайлан боловсруулсан:  Захиргаа, хуулийн асуудал хариуцсан мэргэжилтэн                     Б.Золбаясах 

                                                              Хянасан:  Газрын удирдлагын хэлтсийн дарга                                              Г.Нямдорж 

 
 



 
 

 


