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ГАЗРЫН ХАРИЛЦАА, БАРИЛГА, ХОТ БАЙГУУЛАЛТЫН 
ГАЗРЫН  2018 ОНЫ 03  ДУГААР САРД ХИЙСЭН АЖЛЫН ТАЙЛАН 

 
2018.03.20 

 

1. ГАЗРЫН ХАРИЛЦААНЫ ЧИГЛЭЛЭЭР ХИЙСЭН АЖЛЫН ТАЙЛАН 

 
Газар зохион байгуулалт, газар өмчлөлийн чиглэлээр: 

 2018 оны 03 дугаар сарын 07-ны өдөр Газрын эрх зүйн харилцааг хянан 

шийдвэрлэх хурлыг зохион байгуулж, байгууллагад хүлээн авсан газрын 

харилцаатай холбогдох 40 иргэний өргөдлийг хэлэлцлээ. Хурлаар газар эзэмших 

эрхийн хугацаа сунгах 6, газар эзэмших эрхээ бусдад шилжүүлэх 15, газар 

эзэмшүүлэх 1, талбайн хэмжээ өөрчлөн газар эзэмшүүлэх 8 иргэн, аж ахуй 

нэгжийн хүсэлтийг шийдвэрлэсэн байна.  

 2018 оны 02 дугаар сарын 23-ны өдөр Дархан сумын 9 дүгээр баг, 4 дүгээр 

хороолол, Хаан банкны зүүн талд байрлалтай 0.0504 га цэцэрлэгийн зориулалттай 

газрыг эзэмшүүлэх дуудлага худалдаа зохион байгуулж, 30.240.000 төгрөгийн 

анхны үнээс дуудаж 31.240.000  төгрөгөөр худалджээ. 

  
 Тусгай хамгаалалттай газар нутгийн тухай хууль болон Байгаль орчны 

сайдын 2000 оны 07 дугаар тушаалын журмыг үндэслэн Дархан-Уул аймгийн 

хэмжээнд 1.  Дүүжин гүүр, 2. “Дархан 50” цогцолбор, 3. “Морин хуур” цогцолбор, 4. 

“Миний Монгол” цэцэрлэгт хүрээлэн, 5. Хүйтний голын “Бичигт хад”, 6. “Хаан 

бугуйвч- Хатан сүүх” хөшөө, 7. “Дархан Хайрхан” уул, 8. “Бурхан багш”-ийн сэрэг 

дүр, 9. Аймгийн “Аялал жуулчлалын мастер төлөвлөгөө-2030”-д тусгагдсан Цагаан 

нуурын баруун талд, Өрөмтэйн морин туурь орчимд, Аргалын гарамнаас урагш, 

Зурамтайн аманд тус тус байрлах аялал жуулчлалын цогцолбор газруудыг  орон 

нутгийн тусгай хэрэгцээнд авч ажиллахаар аймгийн Иргэдийн төлөөлөгчдийн 

хуралд хэлэлцүүлэн нийт 1112.37 га газрыг орон нутгийн тусгай хамгаалалтад  
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авах тухай Дархан-Уул аймгийн Иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлын 2018 оны 02 

дугаар сарын 28-ны өдрийн 10/03 дугаар тогтоолыг батлууллаа. 

 УИХ-ын гишүүн Б.Баттөмөрийн 18 дугаар сургууль, 1 дүгээр сургууль, 

Жигүүр цогцолбор сургуульд зохион байгуулагдсан “Иргэдтэй хийх уулзалт”-нд 

газрын салбарыг төлөөлөн оролцлоо. 

 Дархан-Уул аймгийн Стандарт Хэмжилзүйн Хэлтсийн албан хаагчдад 

2018.03.02-ны өдөр Монгол Улсын иргэнд газар өмчлүүлэх тухай хууль, “Дархан-

Уул аймагт 2018 онд иргэнд өмчлүүлэх газрын хэмжээ, байршил” газар өмчлөх 

эрхийн талаар сургалт мэдээлэл хийж, хэлтсийн ажилтнуудтай харилцан 

салбарын мэдээлэл солилцлоо. 

  
 2018.02.22-ны өдрөөс 2018.03.20-ны өдрийн хооронд газар өмчлүүлэх 

ажлын хүрээнд газар өмчлөх эрхээ бусад аймаг сумын нутагт хэрэгжүүлэх 

хүсэлтэй 437 иргэний хүсэлтийг хүлээн авч, судлан газар өмчилж байгаагүй 

тодорхойлолтоор үйлчлээд байна.  

 

Геодези зураг зүй, Кадастрын чиглэлээр: 

 Геодезийн чиглэлээр байгууллагад хандан хаяг дугаар авах хүсэлт ирүүлсэн 

1 аж ахуйн нэгж, 4 иргэний хүсэлтийг Дархан сумын ИТХ-ын тэргүүлэгчдийн 

хурлаар хэлэлцүүлэн, холбогдох тогтоолын төслийг батлуулж, тус иргэдэд хаяг 

дугаарын захирамжийг олгон ажиллажээ. 

 Энэ 03 дугаар сард “Бодь хас” ХХК-ны хийсэн Дархан-2 өртөөнөөс Шарын гол 

өртөө хүртлэх 63.3 км төмөр замын дагуух 1:1000 масштабтай байр зүйн 

зураглалын ажлыг байгууллагын зураг зүйн санд хүлээн авав. 

 Мөн Дархан сумын 2 дугаар багт харъяалалтай 1 иргэний өмчлөлийн газарт 

хяналтын хэмжилтийг зохион байгуулж, хувийн байшингаа хэмжүүлсэн 4 иргэний 

хэмжилтийн дүнг нэгдсэн мэдээллийн санд хүлээн авчээ. 
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 2018.02.26-ны өдөр Монгол Улсын Харилцаа холбооны зоицуулах хорооны 

Шуудангийн зохицуулалтын газартай хамтран “Шуудангийн нэгдсэн кодын 

талаарх” танилцуулга, мэдээллийг Дархан сумын багийн засаг дарга нар болон 

холбогдох төрийн байгууллагуудын мэргэжилтнүүдийг хамруулан зохион 

байгууллаа.  

   
 

 2018 оны 03 дугаар сард гэр бүлийн хэрэгцээний газраа өмчилсөн, эзэмших 

эрхийн гэрээ хийсэн, худалдсан, бэлэглэсэн, хуваасан нийт 98 иргэн, аж ахуй 

нэгжид кадастрын зургийг гүйцэтгэн, мэдээллийн санд хүлээн авах төрийн 

үйлчилгээг хүргэжээ. 

 

Газрын төлбөр, татвар, үнэлгээний чиглэлээр: 

 Дархан-Уул аймгийн Иргэдийн Төлөөлөгчдийн 2017.12.01-ний өдрийн 

ээлжит 09 дүгээр хуралдаанаар 2018 онд газрын төлбөрийн орлогоос 792.7 сая 

төгрөгийг орон нутгийн төсөвт төвлөрүүлэхээр батлагдсан. 

№ Сумын нэр Төлөвлөгөө /мян.төг/ Дутуу төлөлт /мян.төг/ 

1 Дархан 451444.8 167249.8 

2 Хонгор 240221.9 338910.7 

3 Орхон 48500.2 20753.6 

4 Шарын гол 52533.1 8740.9 

 Дүн 792700.0 535655.0 

Дээрх 2018 оны газрын төлбөрийн орлогын төлөвлөгөө, дутуу төлөлтийг сум 

тус бүрээр газрын төлбөрийн ГТМ-04 тайланд тусгагдсанаар аймгийн Татварын 

албаны төлөлтийн мэдээлэлтэй тулгаж, тайлангийн үнэн зөв байдлыг ханган 

төрийн байгууллагуудын хоорондын уялдаа холбоо, ажлын хариуцлагыг 

сайжруулах зорилгоор аймгийн Засаг даргын албан даалгаврын төслийг  
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уламжлан, 2018.03.19-ны өдрийн 1-04/02 дугаар албан даалгаврыг батлуулж, 

хэрэгжилтийг ханган ажиллаж байна.  

 2018.03.20-ны өдрийн байдлаар 2018 онд орон нутгийн төсөвт 

төвлөрүүлэхээр батлагдсан газрын төлбөрийн орлогоос 107.4 сая төгрөгийг 

төвлөрүүлж, төлөвлөгөөний биелэлт 13.5 хувьтай явж байна.  

 

Мэдээлэл технологийн чиглэлээр: 

 Ил тод байдлын тухай хуулийн дагуу байгууллагын цахим хаягт 2017 оны 

газар зохион байгуулалтын тухай жилийн төлөвлөгөөний хэрэгжилт, ГЗБГЗЗГ-ын 

дарга, аймгийн Засаг дарга, Барилгын хөгжлийн төвийн даргатай байгуулсан үр 

дүнгийн гэрээг тус тус байршуулан ГХБХБГ-ын 2017 оны үйл ажиллагааны тайланг 

иргэн, үйлчлүүлэгч хүлээн авах нөхцлийг бүрдүүлэн ажиллалаа.  

 Албан хаагчдын дунд “Өвчний шалтгаан, эмнэлзүйн үндэслэл” сэдэвтэй 

эрүүл мэндийн болон Хаан банкны Дархан-Уул аймаг дахь салбартай хамтарсан 

“Төрийн үйлчилгээг хүргэхэд банк, санхүүгийн байгууллагын оролцоо, 

үйлчилгээний арга хэлбэр” сэдэвтэй мэдээлэл хүргэх сургалтыг зохион байгуулан 

ажиллалаа. 

  

 

 Газрын тухай хуулинд өөрчлөлт орсны дагуу газар эзэмших эрх шилжүүлэхэд 

татвар төлдөг болсон тухай, 2018 онд газрын төлбөрийг төвлөрүүлэх талаар 

аймгийн Засаг даргын албан даалгавар батлагдсан болон байгууллагын стратеги 

төлөвлөгөөнд тусгагдсаны дагуу 2018 онд “Цахим архив-Цахим сан” уриатайгаар 

ажиллаж, цаасан суурьтай нэгж талбарын хувийн хэргийг цахимжуулах ажлыг 

эхлүүлээд байгаа тухай орон нутгийн мэдээллийн хэрэгслээр иргэд, олон нийтэд 

мэдээлэх ажлыг зохион байгуулжээ. 
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 Хонгор, Орхон, Шарын гол сумдын газрын даамлуудад цахим хурлын камер 

ажиллуулах зааварчилгааг холбогдох тохиргооны хүргүүлж, цаг үеийн асуудлаарх 

цахим хурлыг зохион байгууллаа. 

 Мөн “Эйбл Софт” компаний ахлах инженертэй холбогдон цайны цагийн 

бүртгэл аble системд мэдээлэх тохиргоог идэвхижүүлж, хэвийн үйл ажиллагааг 

хангалаа. 

 Олон улсын мал амьтны халдварт өвчний “А” ангилалд багтдаг “шүлхий 

өвчин”-ий талаар мэдээлэл хүргэх сургалт болон ГХБХБГ-ын 2018.02.06-ны 

өдрийн А/06 дугаар тушаалаар батлагдсан аймгийн “хоргодох байрны мэргэжлийн 

анги”, “нүүлгэн шилжүүлэлт, түр байрны мэргэжлийн анги”-ийн бүрэлдэхүүнээр 

томилогдсон албан хаагчдад ангийн бүтэц, бүрэлдэхүүний чиг үүргийг 

танилцуулах сургалтуудыг тус тус зохион байгууллаа. 

  

 Газар болон барилгын салбартай холбогдох хууль, дүрэм журмыг 

сурталчилах ажлын хүрээнд Барилга, хот байгуулалтын сайдын 2017.11.30-ны 

өдрийн 194 дугаар тушаалаар батлагдсан “Барилга байгууламжийн төвөгшлийн 

ангилалыг зориулалт, хүчин чадлаар нь тогтоох дүрэм”-ийг байгууллагын вэйб 

хуудас болон фэйсбүүк хаягаар дамжуулан иргэд олон нийтэд мэдээлэл хүргэлээ. 

 2018.03.07-ны 14:00 цагт Дархан-Уул аймаг Засаг даргын Тамгын газрын 

Мэдээлэл технологийн албанаас зохион байгуулж буй “Нээлттэй төр” онлайн шууд 

ярилцлаганд салбарын мэдээлэл хүргэхээр ГХБХБГ-ын дарга оролцон, иргэдийн 

санал, асуулгыг онлайнаар шууд хүлээн авч, холбогдох мэдээллийг хүргүүллээ. 

 

Хүний нөөц, дотоод ажлын чиглэлээр: 

 Able системд байгууллагын албан хаагчдын албан тушаал, ажил үүргийн 

хуваарийг ГХБХБГ-ын даргын 2018.01.02-ны өдрийн А/03 дугаар тушаалыг 

үндэслэн шинэчлэн мэдээллээ.  
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 ГХБХБГ-ын 2018 оны гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх ажлын төлөвлөгөөг 

боловсруулж, 2018.03.13-ны өдөр батлагдлаа. 

 Дархан-Уул аймгийн сумдын газрын даамлуудын цагийн бүртгэлийн 

тооцооны нэгдсэн загварыг боловсруулан, цаг ашиглалтыг сайжруулах чиглэлийг 

сумын даамлуудад хүргүүллээ. 

 Байгууллагын хяналт шинжилгээ, үнэлгээний багт 2017 оны Хүний нөөцийн 

хөтөлбөрийн үйл ажиллагааны төлөвлөгөөний хэрэгжилт, Авлигатай тэмцэх үйл 

ажиллагааны төлөвлөгөөний хэрэгжилт, байгууллагын дотоод журмын хэрэгжилт, 

сургалтын төлөвлөгөөний хэрэгжилтийг тус тус дүгнүүлэхээр хүргүүллээ. 

 
Өргөдөл гомдол шийдвэрлэлтийн талаар: 

 Манай байгууллагад 2018 оны 02 дугаар сарын 22-ны өдрөөс 03 дугаар 

сарын 20-ны өдрийн хооронд нийт 69 өргөдөл, 129 албан бичиг ирсэнээс 42 

өргөдөл, 73 албан бичиг шийдвэрлэн, 33 албан бичиг, 50 өргөдөл хяналтад 

бүртгэжээ /Энэ сард хугацаа хэтэрсэн албан бичиг, өргөдөл, гомдол байхгүй/.  

 Мөн байгууллагын удирдлагаас 03 дугаар сард 84 албан бичиг төлөвлөж 

явуулжээ.  

 ГХБХБГ-аас төлөвлөн явуулсан албан бичгийг ангилан графикаар харуулбал: 

 

 

 2018.02.22 - 2018.03.20-ны хооронд байгууллагад ирсэн албан бичиг, 

өргөдлийн шийдвэрлэлт, хяналтанд авч судлаж буй талаарх мэдээллийг 

графикаар харуулбал: 
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2018 оны 03 дугаар сарын 07-нд Газрын эрх зүйн харилцааг хянан 

шийдвэрлэх хурлыг зохион байгуулж, 02 дугаар сарын 09-өөс хойш байгууллагад 

хүлээн авсан газрын салбарын эрх зүйтэй холбогдох 41 өргөдлийг тус хурлаар 

хэлэлцэн, шийдвэрлэжээ.  

Хяналтанд байгаа нийт 72,5 хувийн өргөдлийг дараагийн ээлжийн газрын 

эрх зүйн харилцааг хянан шийдвэрлэх хурлаар хэлэлцүүлэн, шийдвэрлэхээр 

байна. 
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2. БАРИЛГА, ХОТ БАЙГУУЛАЛТЫН ЧИГЛЭЛЭЭР ХИЙСЭН АЖЛЫН ТАЙЛАН 

Ерөнхий төлөвлөгөө, хот байгуулалт: 

 2018 оны 03 дугаар сард дараах барилга байгууламжид хүсэлтийн дагуу 

архитектур төлөвлөлтийн даалгавар боловсруулжээ. Үүнд:  

 Дархан сум, 15-р багийн Багийн хөгжлийн төв, 

 Дархан сум, 13-р баг, Нэгдсэн эмнэлгийн зүүн урд талд Эм Си Эс Кока Кола 

ХХК-ны "үйлчилгээний төв” барих зориулалттай 0,25 га газар, 

 Бурхантын Есүс сүмийн барилга, 

 Бэхч булган ХХК-ны барилга, 

 Дахин төлөвлөлтөд хамрагдаж буй 61, 62, 63 дугаар брак байрууд орно. 

 Дархан-Уул аймгийн Орон нутгийн өмчийн газраас зохион байгуулж буй 

шинэчилсэн бүртгэлийн ажлын хүрээнд дараах байршлууд дээр байршлын зургийг 

гүйцэтгэжээ. Үүнд:  

 Дархан сум, 13-р баг, Дархан-Уул аймаг дахь АШУҮИС-ийн "Сургуулийн 

байр", 

 Дархан сум, 13-р баг, Дархан-Уул аймаг дахь АШУҮИС-ийн "Оюутны байр", 

 Дархан сум, 8-р баг, аймгийн Төвлөрсөн номын сангийн "Номын сангийн 

архивын фондны байр", 

 Дархан сум, 13-р баг, ХААИС-ийн баруун талд байрлах “Дархан өргөө 

Политехникийн коллеж”,  

 Цахилгаан дамжуулах үндэсний сүлжээ ТӨХК-ний 6 байршил, 

 Дархан сум, МЭДС ТОП өрхийн эмнэлэг, 

 Дархан сум, 13-р баг, Бид эмнэлгийн зүүн урд талд байрлах иргэн 

Н.Отгонбаярын "Үйлчилгээ, Ахмадын сувилал"-ны зориулалтаар олгогдсон газар, 

 Дархан сум, 7-р багт засвар хийх шаардлагатай эвдрэл ихтэй гудамж талбай,  

 Мөн Дархан сумын хэмжээнд дуудлага худалдаа, төсөл сонгон 

шалгаруулалтаар олгогдох газруудын зөвшилцлийн байршлын зургийг 

гүйцэтгэлээ. Үүнд: 

Дуудлага худалдаа зарлагдах: 

 Дархан сум, 2-р баг, Октябрь 6-р гудамжний залгаа 0.04 га үйлчилгээ,  

 Дархан сум, 17-р хороолол, 9-р байрны урд 0,077 га үйлчилгээ,  

 Дархан сум, 3-р баг, Угалзын 6-р гудамжны хойд талд 0,04 га авто засвар,  

 Дархан сум, 6-р баг, Сэлэнгэ-Дархан чиглэлийн зам дагуу 0,5 га худалдаа, 

үйлчилгээний цогцолбор,  
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 Дархан сум, 6-р баг, Сэлэнгэ-Дархан чиглэлийн зам дагуу 0,2 га шатахуун 

түгээх станц,  

Төсөл сонгон шалгаруулалт зарлагдах: 

 Дархан сум, 5-р баг, Энсада трактрон ХХК-ны хойд тал 0,025 га үйлчилгээ, 

 Дархан сум, 8-р баг, шинээр хийгдсэн авто замын зүүн талд 0,09 га үйлчилгээ, 

 Дархан сум, 13-р баг, Эрэл цементийн үйлдвэрийн зүүн талд 25,3 га үйлдвэр, 

 Дархан сум, 13-р баг, Цахилгаан дамжуулах үндэсний сүлжээ ТӨХК-ны урд 

талд 1,8 га үйлдвэр, 

 Дархан сум, 12-р баг, Олон улсын худалдааны төвийн зүүн талд 1,353 га 

нийтийн орон сууц, 

 Дархан сум, 14-р баг, Залуучууд театрын зүүн урд 0,14 га албан байр - Залуус 

хөгжлийн ордон, 

 Дархан сум, 15-р баг Булганы аж ахуйн хашааны хойд талд 1,4 га агуулах, аж 

ахуйн хашаа, 

 Дархан сум, Малчин баг УБ явах зам дагуу 1,5 га агуулах, худалдаа 

үйлчилгээний байршлын зургийг тус тус гүйцэтгэжээ. 

 Мөн орон нутгийн төсвийн хөрөнгөөр Дархан суманд хийгдэх Гэрэлтэй 

гудамж, байрны гадна пасадны гэрэлтүүлэг, Залуучууд театрын гадна талбайн 

гэрэлтүүлэг, Залуучууд театрын урд байрлах 90 машины авто зогсоол, Дархан 

сумын Малчин багт байрлах “Тэс петролум” ХХК-ны авто машин хийгээр цэнэглэх 

далд сав байршуулах эскиз зургийг тус тус хянан баталлаа.  

 Дархан сумын 1 дүгээр багийг 8 дугаар багтай холбосон авто машин зорчих 

нүхэн гарцны байрлалыг тогтоож, холбогдох судалгааг гаргаж Азийн хөгжлийн 

банкны төлөөлөл, аймгийн Засаг даргад танилцуулжээ. Мөн Дархан суманд 2018-

2020 он хүртэл хийгдэх Ногоон байгууламжийн зургийн ажлыг гүйцэтгэж, аймгийн 

Засаг даргын Захирагчийн албанд хүлээлгэн өгөв.  

 Дархан-Уул аймагт хийгдэх ажлууд дээр тендерт шалгарсан зургийн 

байгууллагуудаас ажлын явц хэдэн хувьтай байгаа талаар мэдээллийг хүлээн авч, 

нэгтгэлээ. Үүнд: 

 Гэрэлтэй гудамж, гадна фасадны гэрэлтүүлэг, Залуучууд театрын зогсоол, 

гадна тохижилтын зураг төсвийн гүйцэтгэгчээр Зууны гүүр ХХК ажиллаж байна. 

Зураг, төсөв 100% хийгдэж, магадлалд өгсөн.   

 “Миний Монгол цэцэрлэгт хүрээлэн”-ийн зураг төсвийг Минж бар ХХК гүйцэтгэж 

байгаа бөгөөд зураг төсөв 100% хийгдэж, магадлалд өгсөн.   
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 Дахин төлөвлөлтийн зураг төсвийг Хангайн нар ХХК гүйцэтгэж байна. Ажлын 

явц 100% хийгдэж, магадлалд өгсөн.   

 “Хөгжлийн ерөнхий төлөвлөгөө 2020-2035 он” төлөвлөгөөг боловсруулах 

гүйцэтгэгчээр Арт констракшн ХХК ажиллаж байна. “Арт констракшн" ХХК нь 

2018.03.16-ны өдөр аймгийн үе үеийн архитекторуудаас хөгжлийн ерөнхий 

төлөвлөгөөнд тусгах зайлшгүй шаардлагатай байгаа саналуудыг хүлээн авч, 

ажлын явцийг танилцуулах уулзалтыг зохион байгууллаа. 

 

Барилгын асуудал, техник хяналтын чиглэлээр: 

 Барилга хот байгуулалтын сайдын 2017 оны 194 дугаар тушаалаар 

баталсан “Хуулийн этгээдэд тусгай зөвшөөрөл олгох ажлын төрөл, суурь нөхцөл, 

шаардлага”-ыг барилгын үйл ажиллагаа эрхэлдэг аж ахуй нэгж, байгууллагуудад  

сурталчилах ажлыг зохион байгуулж, Дархан Дизайн ХХК, Ивэн өргөө ХХК, Талст 

өргөө ХХК, Хаш цамхаг ХХК, Мөнх-Од цацрал ХХК, Бодь-бурхант ХХК, Хатуу 

төмөр ХХК, Урансайжрах ХХК, Өсөх баян бүрд хаус ХХК-д хандан, холбогдох 

мэдээллийг хүргүүллээ. 

  “Барилгын ажлын аюулгүй ажиллагааны журам” үлгэрчилсэн загварыг 

судлан, аймгийн хэмжээнд мөрдөн ажиллах холбогдох журмын төслийг 

боловсруулж, Дархан-Уул аймгийн Засаг даргын тамгын газрын Хөрөнгө оруулалт 

хөгжлийн бодлого төлөвлөлтийн хэлтэс, Онцгой байдлын газар, Мэргэжлийн 

хяналтын газар, Хөдөлмөр, халамжийн үйлчилгээний хэлтэс, Дархан-хот 

байгуулалт, барилга захиалагчийн газар ОНӨААТҮГ-аас санал авахаар 

уламжлаад байна.  

 Азийн хөгжлийн банкны зээлийн хөрөнгөөр хэрэгжүүлж буй “Дархан хотын 

Бохир усны менежменийн МОН 3244/3245 төсөл”-ийн захиалагчийн хүсэлтийн 

дагуу барилгын ажил үргэлжлүүлэх зөвшөөрлийг, Дархан сумын 8 дугаар багт 

байршилтай зоорьтой 3 давхар 2 блок бүхий үйлчилгээний зориулалттай барилгад 

“Камдер” ХХК-ний хүсэлтийн дагуу барилгын ажил эхлүүлэх зөвшөөрлийг тус тус 

олголоо.  

  Дархан-Уул аймгийн барилга угсралтын тусгай зөвшөөрөл хүссэн “Карьер” 

ХХК, “Мөнх-Од цацрал” ХХК, “Хашцамхаг” ХХК, “ЗТК” ХХК, “Уужим хүслэн” ХХК, 

“Хос бар” ХХК-ний хүсэлтийн дагуу холбогдох техникийн бичиг баримтыг хянаж, 

Монголын барилгын үндэсний ассоциацид тодорхойлолтыг уламжиллаа. 

 “Цахим архив - Цахим сан” уриан дор 2017 онд ашиглалтанд орсон 5 

барилгын бичиг баримтыг цахимжуулжээ. 
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Инженерийн шугам сүлжээний чиглэлээр: 

 ГХБХБГ-ын ялтсан бойлорыг засварлах ажлын зургийг гүйцэтгэн, аймгийн 

Засаг даргын тамгын газрын Хөрөнгө оруулалт, хөгжлийн бодлого төлөвлөлтийн 

хэлтэст хүргүүлээд байна.  

 Аймгийн байр зүйн зурагт Дархан сумын хуучин Дархан хэсгийн Бохир усны 

шугамын хамгаалалтын зурвас тогтоох ажил хийгдлээ. 

 

3. БАЙГУУЛЛАГЫН ДОТООД ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ЧИГЛЭЛЭЭР: 

  Газрын харилцаа, барилга, хот байгуулалтын газар нь 2017 онд шинэчлэн 

баталсан 2017-2020 оны байгууллагын стратеги төлөвлөгөөг хэрэгжүүлж 

ажиллахаар 2018 онд “Цахим архив-Цахим сан” уриатайгаар ажиллаж байна. 

Цахимжуулалтын ажлын хүрээнд ГХБХБГ-ын даргын 2018.03.05-ны А/12 дугаар 

тушаалаар аймгийн хэмжээнд газар эзэмшигч, ашиглагч иргэн, хуулийн этгээдийн 

цаасан суурьтай нэгж талбарын хувийн хэргийг цахимд бүртгэх болон шинээр 

нэвтэрсэн газрын кадастрын мэдээллийн сангийн Лэнд менежер програм 

хангамжинд газар эзэмшигчийн мэдээллийг шинэчлэх ажлын хэсгийг томилсон. 

2018.03.13-ны өдөр цахимжуулалтын ажлын хэсэг хуралдан, ажлын хэсгийн 

бүрэлдэхүүний чиг үүрэг, цагийн хуваарийг хэлэлцэн, ажлын төлөвлөгөөг 

батлууллаа. Мөн 2018.03.15-ны өдөр цахимжуулалтын ажлыг бүх сумдуудад 

зохион байгуулах чиглэлийг олгохоор Орхон, Хонгор, Шарын гол сумын 

даамлуудыг хамруулж, цахим хурлыг зохион байгуулав. 

 

2018.03.20-ны өдрийн байдлаар цахимжуулалтын ажлын нэгдүгээр үе шат 

болох 745 иргэний зориулалттай, 666 аж ахуй нэгж байгууллагын зориулалттай, 

901 амьны орон сууцийн зориулалттай, 1339 гаражийн зориулалттай, 153 

хүчингүй, 175 төрийн байгууллагад олгогдсон тус тус нэгж талбарын хувийн 

хэргийг тоолж, хоѐрдугаар үе шат болох хувийн хэргийн мэдээллийг Лэнд менежер 

програм хангамжинд холбох ажлыг эхлүүлээд байна.  
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  2018 оны 02 дугаар сард хуулийн хугацаанд багтаан байгууллагын 2019 

оны төсвийн хүрээний мэдэгдэл болон нийт албан хаагчдаас ажил үүрэг, шинээр 

төлөвлөсөн ажлуудтай нь уялдуулан төсвийн саналыг хүлээн авч 2020-2021 оны 

төсвийн төсөөллийг гарган ГЗБГЗЗГ-т хүргүүллээ. 

   Албан хаагчдын спортоор хичээллэх, эрүүл мэндийг дэмжих бодлогын 

хүрээнд байгууллагын биеийн тамир, спортын хамтлаг байгуулан, холбогдох үйл 

ажиллагааг зохион байгуулж, ажиллахаар ГХБХБГ-ын даргын 2018 оны 03 дугаар 

сарын 07-ны өдрийн А/13 дугаар тушаалыг баталлаа.  

 2018 оны 02 сарын 26-ны өдөр 15 албан хаагчийн бүрэлдэхүүнтэйгээр 

байгууллагын ойр орчмын цас цэвэрлэгээний ажлыг хийж гүйцэтгэсэн. 

 

 

 

ТАЙЛАН НЭГТГЭСЭН:    Ц.ЦЭНД-АЮУШ 


