
 

 

ГАЗРЫН ХАРИЛЦАА, БАРИЛГА, ХОТ БАЙГУУЛАЛТЫН ГАЗРЫН  
 2021 ОНЫ 01  ДҮГЭЭР САРД ХИЙСЭН АЖЛЫН ТАЙЛАН 

 

2021.01.24                                                                                           Дархан-Уул аймаг 

 

1. ГАЗРЫН ХАРИЛЦААНЫ ЧИГЛЭЛЭЭР ХИЙСЭН АЖЛЫН ТАЙЛАН 

 

 Газар зохион байгуулалт, төлөвлөлтийн чиглэлээр: 

 Дархан-Уул аймгийн нутагт хэрэгжиж буй Газар зохион байгуулалтын тухайн 

жилийн төлөвлөгөө, Монгол Улсын иргэнд газар ємчлүүлэх тухай хуулийг 

хэрэгжүүлэх зорилгоор холбогдох хууль тогтоомж, Засгийн газрын тогтоол, 

шийдвэр, Барилга Хот Байгуулалтын болон Газар зохион байгуулалт, 

геодези, зураг зүйн газрын даргын тушаал шийдвэрийн дагуу ажиллаа. 

 Газар зохион байгуулалтын тухайн жилийн төлөвлөгөөг Газрын харилцаа,  

геодези, зураг, зүйн газрын даргын 2010 оны 11 дүгээр сарын 08 -ны өдрийн 

497 дугаар аргачлалын дагуу төлөвлөгөөг боловсруулсан. Уг арга зүйг 

баримтлан Дархан сумын 2021 оны тухайн жилийн газар зохион 

байгуулалтын төлөвлөгөөг газар ашиглах, эзэмшүүлэх, өмчлүүлэх, иргэд 

олон нийтийн оролцоо, тэдний санал дээр үндэслэн жилийн хугацаатай 

төлөвлөгөө хэрэгжүүлэх нөхцөл бүрдэж байгаа юм. 

 Дархан-Уул аймгийн газар зохион байгуулалтын төлөвлөгөөг Газрын тухай 

хуулийн 20 дугаар зүйлийн 20.1.2. дахь заалт, Монгол Улсын иргэнд газар 

өмчлүүлэх тухай хуулийн 13 дугаар зүйлийн 13.1.2. дахь заалтын дагуу 

Дархан-Уул аймгийн Дархан сумын Иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын 2020 

оны 12 дугаар сарын 25-ны өдрийн 12 дүгээр тогтоол, Орхон сум 2020 оны 12 

дугаар сарын 18 ны өдрийн 06 дүгээр тогтоол, Хонгор сумын 2020 оны 12 

дугаа сарын 18 ны өдрийн 22 дугаар тогтоол, Шарын гол сумын 2020 оны 12 

дугаар сарын 30 -ны өдрийн 15 дугаар зэрэг тогтоолуудаар тухайн жилийн 

газар зохион байгуулалтын төлөвлөгөөг батлуулж хэрэгжилтэнд хяналт 

тавих, хангах ажлыг зохион байгуулж ажиллав. 

 2021 оны тухайн жилийн газар зохион байгуулалтын төлөвлөгөөнд газрын 

харилцааны чиглэлээр 10, Барилга хот байгуулалтын чиглэлээр 4,  нийт 28 

багц ажлыг төлөвлөж сумын иргэдийн хурлаар батлуулсан. Үүнд : 

1. Дархан сум – Сумын Иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын хуралдааны 

2020.12.25-ны өдрийн 12 дугаар тогтоолоор.  
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2. Шарын гол сум – Сумын Иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын 

хуралдааны 2020.12.30 -ны өдрийн 15 дугаар тогтоолоор 

3. Орхон сум- Сумын Иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын хуралдааны 

2020.12.18-ны өдрийн 06 дугаар тогтоолоор  

4. Хонгор сум – Сумын Иргэдийн Төлөөлөгчдийн хурлын хуралдааны 

2020.12.18 -ны өдрийн 22 дугаар тогтоолоор тус тус батлуулсан. 

      

                

Төлөвлөгөөний хэрэгжилтийг аймгийн хэмжээнд сум тус бүрээр нь харуулбал. 

№ Сумын нэр Төлөвлөгөөт ажил Хэрэгжилт Хувь 

1 Дархан 28   

2 Орхон 266   

3 Хонгор 35   

4 Шарын гол 76   

Нийт дүн 405   
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Газрын дуудлага худалдаа 

Дархан сумд нийт 8 байршилд  2.34 га газрыг үйлдвэр, үйлчилгээний зориулалтаар 

газар эзэмшүүлэх, ашиглуулах дуудлага худалдааг олгохоор төлөвлөсөн.   

Аймгийн Засаг даргын 2020 оны 1 дүгээр сарын 20-ны өдрийн 01-А19 дугаар 

захирамжаар цахимаар дуудлага худалдааг зохион байгуулахаар зарласан 

Хүснэгт 2. Газрын дуудлага худалдаа явуулсан байдал 

Д/д 
Дуудлага худалдаа явуулах 

шийдвэрийн дугаар 

Дуудлага 
худалдаагаар 
зарласан нэгж 
талбарын тоо 

Зар мэдээ 
нийтэлсэн 

эсэх 

Дуудлага 
худалдаагаар 

худалдсан 
нэгж 

талбарын тоо 

Орон нутгийн 
төсөвт 

оруулсан 
мөнгөн дүн 

/сая.төг/ 

1 

Аймгийн Засаг даргын 

2020.01.20-ны өдрийн  01-А/19  

дугаар захирамж 

8 Тийм 0 0 

 

Газар зохион байгуулалт, хот төлөвлөлтийн цахим систем 

2021 оны “Газар зохион байгуулалт, хот төлөвлөлтийн цахим систем” -д 

Дархан сум 13 нэгж талбар, Орхон сум 266, Хонгор сум 35, Шарын гол сумы 76 

нэгж талбар нийт 390 нэгж талбарыг тус тус оруулж  системд баталгааж 

оруулсан. 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Зураг 3. Төлөвлөлтийн цахим систем 

Газар зохион байгуулалтын төлөвлөгөө сурталчлах талаар  

Дархан-Уул аймгийн 2021 оны газар зохион байгуулалтын тухайн жилийн  

төлөвлөгөөг сурталчлах ажлыг байгууллагын www.darkhan.gazar.gov.mn  цахим 

хуудас болон фэйс бүүк, www.Egazar.gov.mn цахим хуудсаар ил тод нээлттэй 

сурталчлах ажлыг зохион байгуулан ажиллаж байна 

http://www.darkhan.gazar.gov.mn/
http://www.egazar.gov.mn/
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Зураг 4. Газар зохион байгуулалтын төлөвлөгөөг иргэдэд сурталчилсан 

 

Монгол Улсын иргэнд газар өмчлүүлийн чиглэлээр: 

Дархан-Уул аймгийн хэмжээнд  Монгол Улсын иргэнд газар өмчлүүлэх тухай 

хууль хэрэгжиж эхэлсэнээс хойших хугацаанд өмчлүүлсэн газрын судалгааг гаргаж 

ажилласан.  

Аймгийн хэмжээнд 2021 онд 600 иргэнд  54.92 га буюу хуучин эзэмшиж байгаа 

газрыг газрыг өмчлүүлэхээр төлөвлөсөн. Дархан сумд 1, 2, 3, 5, Малчин багийн 

нутаг дэвсгэрт 121 иргэнд 15.53 га газрыг 2021 онд өмчлүүлэхээр батлагдсан. 

Харин бусад багуу дээр “Дахин төлөвлөлт” хийгдэх тул ерөнхий төлөвлөгөөтэй 

уяалдуулж өмчлүүлэх ажлыг түр зогсоосон. /хүснэгт-3 харуулав/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Зураг 5. Дархан хотыг 2020-2035 он хүртэл хөгжүүлэх ерөнхий төлөвлөлгөө 

“Монгол Улсын иргэнд газар өмчлүүлэх тухай хууль”-ийг хэрэгжүүлэх ажлын 

хүрээнд  аймгийн  нутаг дэвсгэрт 2003-2020 ондуудад  нийт 14190 иргэнд  1573.38 
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2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Дархан сум 204 2446 3362 3823 4022 4732 5330 5870 6582 7411 7842 7992 8259 8387 8485 8715 8788 8886

Орхон сум 8 85 468 530 535 546 564 604 681 977 1564 1837 2290 2458 2512 2784 2905 2935

Хонгор сум 77 174 408 435 438 448 468 530 559 585 758 805 923 1023 1071 1174 1207 1253

Шарын гол сум 11 59 313 372 421 460 513 730 781 855 931 945 975 992 1036 1079 1116 1116

Аймгийн хэмжээнд 300 2764 4551 5160 5416 6186 6875 7734 8603 98281109511579124471286013104137521401614190

Дархан сум Орхон сум Хонгор сум Шарын гол сум Аймгийн хэмжээнд

га газрыг тус тус өмчлүүлсэн байна.  Аймгийн хүн амын тоо харьцуулбал 13.8 

хувьтай байна.  

Хүснэгт 3. Газар өмчлөлийн төлөвлөлт 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

сумын нэр 

Төлөвлөсөн Хэрэгжилт  

 

 

Хувь 

 

 

Шинээр 
Хуучин сууршлийн 

бүсэд 
Шинээр 

Хуучин сууршлийн 

бүсэд 

Иргэний 

тоо 

Талбайн 

хэмжээ /га-

аар/ 

Иргэний 

тоо 

Талбайн 

хэмжээ /га-

аар/ 

Иргэний 

тоо 

Талбайн 

хэмжээ 

/га-аар/ 

Иргэний 

тоо 

Талбайн 

хэмжээ /га-

аар/ 

Дархан сум 0 0 121 15.53      

Шарын гол 

сум 
47 3.28 2 0.20     

 

Хонгор сум 0 0 183 17.78      

Орхон сум 0 0 247 18.13      

Нийт 47 3.28 553 51.64      
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2011 ОНД 2012 ОНД 2013 ОНД 2014 ОНД 2015 ОНД 2016  

ОНД

2017 ОНД 2018 ОНД 2019 ОНД 2020 ОНД

Газар өмчилж аваагүй тухай тодорхойлолт авсан иргэдийн судалгаа 
/2011-2020 он/

Хамтран өмчлөх эрхээсээ татгалзаж, дахин шинээр газар өмчлөх эрх үүссэн 

иргэдийн судалгаа: 

Дархан-Уул аймгийн хэмжээнд хамтран өмчлөх эрхээсээ татгалзаж, шинээр газар өмчлөх 

эрхээ сэргээлгэхийг хүссэн иргэдийг сум бүрээр авч үзвэл Дархан сумд 125 иргэн, Хонгор 

сум 5 иргэн, Шарын гол 6 Орхон сум 5 иргэн сумын Засаг даргын 15 удаагийн захирамжаар 

нийт 141  иргэний судалгааг гаргаж тайланг ГЗБГЗЗГ-т хүргүүлсэн. 

Өмчлөх эрхээ бусад аймаг, орон нутагт хэрэгжүүлэхээр лавлагааг авсан иргэдийн 

судалгаа: 

Монгол Улсын иргэнд газар өмчлүүлэх тухай хуульд өөрчлөлт орсноос хойш аймгийн 

хэмжээнд газар өмчлөх эрхээ бусад аймаг, орон нутагт хэрэгжүүлэхээр хүсэлт гаргасан 

10530 иргэнд лавлагаагаар үйлчилсэн ба тайлант онд 1750 иргэнд газар өмчилж аваагүй 

лавлагааг ГЗБГЗЗГ-т хүргүүлсэн.  

Дээрх судалгаанаас харахад тайлант онд хамгийн их буюу 1750 иргэн лавлагаа авсан 

байгаа нь газар өмчлөлийн хуулийн хугацаа дуусгавар болж байгаатай холбоотойгоор 

иргэдийн газар авах сонирхол нэмэгдсэн байна. 

 

Мониторингийн чиглэлээр: 

Газрын төлөв байдал, чанарын хянан баталгааны чиглэлээр: 

 Газрын төлөв байдал, чанарын төлөвлөгөөт хянан баталгааны дүгнэлтын 21 

иргэнд хэвлэж өгсөн. 

 Дархан сумын 11-р баг, 6-р хороолол, бурхантын 4-р гудамж 412 тоот хаягт 

байрлах иргэн Д.Туяагийн худалдаа үйлчилгээний зориулалттай 723 м2 

талбайтай газар дээр хийгдсэн захиалагат хянан баталгааны тайлан, улсын 
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ерөнхий шинжээчээр баталгаажсан дүгнэлтыг Эхлэх цэг хангай ХХК-аас 

хүлээн авсан. 

Судалгаа: 

 Засгийн газрын 2019 оны 476 дугаар тогтоолоор батлагдсан Атар-4 

тариалангийн тогтвортой хөгжлийн аяныг зардантай холбогдуулан аймгийн 

хэмжээнд атаршиж орхигдсон, ашиглалтгүй болсон тариалангийн талбайг 

ждийн засгийн эргэлтэд оруулах нөхцөл боломжийг бүрдүүлэх зорилгоор 

ГЗБГЗЗГ-аас 2020.02.26-ны өдрийн дотор судалгаа авахаар ирүүлсны дагуу 

Дархан-Уул аймгийн тариалангийн болон атаршсан газрын газрын төлөв 

байдал чанарын төлөвлөгөөт хянан баталгааны ажлын үр дүнг ашиглан 

судалгааг гаргаж аймгийн Хүнс, хөдөө аж ахуйн газрын тариалангийн асуудал 

хариуцсан мэргэжилтэн н.Нэмэхбаттай уг судалгааны үр дүнгийн талаар 

ярилцан сумдын газрын даамлуудаар дахин хянуулахаар судалгааг бэлэн 

болгоод байна 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Газрын кадастр, бүртгэл чиглэлээр:  

Дархан суманд гэр бүлийн хэрэгцээний өмчлөх 33 иргэн, худалдсан, 

бэлэглэсэн 25, өвөлсөн 3 иргэн, эзэмших гэрээ байгуулсан 33 иргэн, хуулийн этгээд, 

гэрээ шинэчилсэн 9 иргэн, хуулийн этгээдийн кадастрын зургийг тус тус гаргаж 

өгсөн. Нөхөн бүрдүүлсэн өмчлөх эрх 3 иргэний мэдээллийг оруулсан. Мөн Орхон 

суманд өмчилсөн газраа худалдсан 2 иргэн, өмчилсөн 4, Хонгор суманд өмчлөх 1 

иргэний кадастрын зураг гаргаж, мэдээллийн санд бүртгэн цахим архив үүсгэв. 

Мэдээллийн санд бүртгэгдээгүй 21 иргэний талбайн хэмжээ зөрүүтэй, 

мэдээллийн санд байхгүй нэгж талбарыг нөхөн бүрдүүлж цахимжуулсан. 
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Газар өмчлөх 85 иргэн, газар эзэмших 23 иргэн, хуулийн этгээдийн өргөдөл бүртгэн 

шийдвэрлээд байна. Үүнээс: 

 Улсын Бүртгэлд 12 нэгж талбарын дугаар илгээсэн 

 Улсын Бүртгэл зөвшөөрч дугаар олгосон-3 нэгж талбарын дугаар олгогдож 

гэрчилгээ бичигдсэн.  

Тусгай ажлын талаар 

Дархан-Уул аймгийн Дархан сумын Өргөө баг Дархан сумын ЗДТГ-ын урд 

байрлах  нийтийн эзэмшилийн талбайд Спортын ордон барьхаар төлөвлөсөн тул 

аймгийн Засаг даргын 2021 оны 01-А/18 дугаар захирамжаар аймгийн ЗДТГ-т 

эзэмшүүлж гэрээ байгуулан гэрчилгээ олгосон. 

 

Азийн хөгжлийн банктай хамтран хэрэгжүүлэх “Хот суурин газрын хатуу хог 

хаягдлын менежемент” төслийн хүрээнд буцалтгүй тусламжийн хүрээнд хоёрдогч 

түүхий эд худалдан авах 5 цэг 18 м2 /3х6/ талбайтай чингэлэг байршуулах газрын 

асуудлыг шийдвэрлэж аймгийн Засаг даргын 2021 оны 01-А/21 дугаар захирамжаар 

аймгийн Нийтийн аж ахуй үйлчилгээний газарт эзэмшүүлж гэрээ байгуулан 

гэрчилгээ олгосон. 
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Геодези, зураг зүйн чиглэлээр: 

 

 Дархан-Уул аймгийн хэмжээнд хаягийн зураг, хаягийн мэдээллийн санг 

шинэчлэх, шалгах, засварлах, зэрэгцүүлэн хаягийн мэдээлэл үүсгэх ажлыг хийж 

гүйцэтгэхэд дараахь мэргэжилтэнгүүдийг томилон ажилуулах тухай ГХБХБГ-ын 

даргын тушаал гаргуулсан. /2021.01.04 А/01 / 

              Барилга Хот байгуулалтын сайдын 2020 оны 12 сарын 16 нд Аймгийн Засаг  

даргад ирүүлсэн “ Хаягийн мэдээллийн санг улсын хэмжээнд шинэчлэдсэн журманд 

нийцүүлэн бүрдүүлж 2020-2023 онд Монгол Улсын хаягийн мэдээллийн нэгдсэн 

систем бий болгох” тухай 1/4059 дугаар албан бичгийн дагуу хаягийн мэдээлэл 

шалгах, засварлах ажлыг хийж гүйцэтгэх даамалуудыг 2021 оны 01 сарын 29 хүртэл 

ГХБХБГ-т ирүүлж ажилуулах албан бичгийг сумдад хүргүүлсэн. /2021.01.06 №04/ 

             Шуудангийн нэгдсэн кодын мэдээллийн шинэчлэлийг хийж байгаатай 

холбогдуулан сумдуудын багийн хийлийн цэсийн зургийг гарган аймгийн ЗДТГ 

С.Баяраад файлаар хүргүүлсэн. 

             Дархан сумын 5 дугаар багт хаягийн шинэчлэл хийх гэж байгаатай 

холбогдуулан багийн хаягийн зургийг Mgl.architect@gmail.com хаягаар аймгийн ИХ 

Төлөөлөгч  Д.Элдэвсайханд хүргүүлсэн.   

           Монгол  Улсын хэмжээнд төрийн болон албаны нууцын бүртгэл мэдээллийн 

нэгдсэн сан байгуулж ашиглахтай холбоотойгоор хийгдэж байгаа ажлын хүрээнд 

холбогдох мэдээллийг хавсралт 7-н хүснэгтийн дагуу, мөн төрийн болон албаны 

нууцын хадгалалт хамгаалалтын чиглэлээр хийсэн ажлын тайланг гарган тагнуулын 

хэлтэст №56 тоотоор хүргүүлсэн. 

           Хаягийн зургийн дагуу 33 иргэн, 0 аж ахуйн нэгжийн  эзэмшлийн газарт хаяг 

дугаар олгосон. 

           Геодези, зураг зүй, кадастрын зураглалын ажил үйлчилгээ эрхлэх тусгай 

зөвшөөрөлтэй  “Гео од” ХХК-ний хийж гүйцэтгэсэн доорхи ажлыг шалгаж хүлээн 

авсан. Үүнд: 

 Орхон сум. Их булгын хөндийд байрлах “Ган бөмбөлөг ундрага” ХХК-ны 

Хорголжин боловсруулах үйлдвэрийн гүйцэтгэлийн зураг 
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            Хаягийн мэдээллийн систем дэх Дархан сумын хаягийн мэдээллийг шалгах, 

засварлах, хянасан төлөвт 22 гудамж, 250 нэгж талбар, 120 байшинг шилжүүлэх 

ажлыг хийж гүйцэтгээд байна.           

Газрын төлбөрийн талаар:    

 Сумын ИТХ-аас баталсан тухайн жилийн газар зохион байгуулалтын 

төлөвлөгөөний дагуу 2021 онд дуудлага худалдаагаар олгох 52 нэгж талбарын 

судалгаа гаргаж, дуудлага худалдааны анхны үнийг тодорхойлж, аймаг, сумын 

Засаг даргын захирамжийн төсөл бэлтгэж, сумын газрын даамлуудад мэргэжил арга 

зүйн зөвлөгөө өгсөн.  

№ Сумын нэр 
ИТХ-ын тогтоолын 
огноо 

Төлөвлөсөн 
нэгж талбар 

Дуудлага 
худалдааны анхны 
үнэ 

Дуудлага 
худалдааны 
захримж гарсан 

1 Дархан 2020.12.25 №12 8 
          
467,941,200.00  

 
2021.01.20 01-А/19 

2 Орхон 2020.12.18 №06 10 
            
27,417,400.00  

 

3 Хонгор 2020.12.18 №22 15 
          
200,669,600.00  

 

4 Шарын гол 2020.12.30 №15 19 
              
1,191,000.00  

 

  Нийт 52 52 
          
697,219,200.00  

 

 

 2019 оны дутуу газрын төлбөрийн орлого /481.4 сая төгрөг/-оос үлдсэн 

86.9 сая төгрөгийг төвлөрүүлэх нэхэмжлэлийг аймгийн Татварын хэлтэст шинээр 

үүсгүүлсэн. 1210100290150 нэхэмжлэлийн дугаараар төлөх боломжтой болсон. 

2020 онд газрын төлбөрийн орлогоос 1296.6 сая төгрөгийг орон нутгийн  төсөвт 

төвлөрүүлэхээс 1237.3 сая төгрөгийг төвлөрүүлж, гүйцэтгэл 95.2 хувьтай биелэсэн 

байна. 2020 оны газрын төлбөрийн орлогын дүнг аймгийн Санхүү, төрийн сангийн 

хэлтсээс баталгаажуулан аймгийн ЗДТГ-ын 2021.01.05-ний өдрийн 7-10/05 албан 

бичгээр ГЗБГЗЗГ-т хүргүүлсэн 

ГЗБГЗЗГ-аас ирүүлсэн 2021.01.18-ний өдрийн 1/122 тоот албан бичгээр 

газрын төлбөрийн тайлангийн тухай  чиглэл ирүүлсэн. Үүнд: Татварын ерөнхий 

газар нь системийн хөгжүүлэлт хийгдэж байгаагаас хамааран газрын төлбөрийн 

нэхэмжлэхийн дагуу төлөлтийн мэдээг дундын мэдээллийн сангаар дамжуулан 

Газрын кадастрын мэдээллийн нэгдсэн системд бүрэн илгээгээгүй бөгөөд Татварын 

ерөнхий газар нь уг системийн хөгжүүлэлтийн ажил хийгдэж, газрын төлбөрийн 

төлөлтийн мэдээг бүрэн ирүүлсний дараа газрын төлбөрийн ногдуулалт, төлөлтийн 
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тайланг гаргах боломжтой тул газрын төлбөрийн тайлан хугацаандаа гарах 

боломжгүй хүлээгдэж байна. 

СУМДЫН ГАЗРЫН ДААМЛУУДЫН ТАЙЛАН 

         Орхон сум: 

Нэг. Газрын харилцаа, газар зохион байгуулалтын чиглэлээр 

 Орхон сумын 2021 оны тухайн жилийн төлөвлөгөөг ГХБХБГ-ын ахлах 

мэрэгжилтэн Б.Баярмаад  цахим болон цаасаар баталгаажуулж  хүлээлгэн 

өгсөн.  

Хоёр. Газрын кадастр, бүртгэл чиглэлээр 

 Газар эзэмших эрхийн гэрээ гэрчилгээ шинэчлэх хүсэлтэй 78 иргэний газарт Э 

дугаар авахаар Дархан-уул аймгийн улсын бүртгэл рүү илгээж  49 иргэний Э 

дугаар ирсэн үүнээс 23 иргэний газар эзэмших эрхийн гэрчилгээг бичиж гэрээ 

байгуулсан. Гэр бүлийн хэрэгцээний зориулалтаар газар өмчилж авсан 

иргэний худалдах худалдан авах гэрээ 5, кадастрын зургаар 31 иргэнд 

үйлчилсэн. 

 Газар зохион байгуулалт, геодези, зураг зүйн газраас ирүүлсэн 2021 оны 01 

дүгээр сарын 12-ны өдрийн 2/70 ажил эрчимжүүлэх тухай албан тоотод туссан 

“хаягийн мэдээллийн нэгдсэн систем байгуулах төсөл, архга хэмжээг 

эрчимжүүлэх” төлөвөгөөний хүрээнд газрын кадастрын хаягийн системд 

шинээр 28 гудамж, 186 нэгж талбар, 181 барилга  бүртгэж оруулсан байна. 

Гурав. Газрын төлбөр болон газар эзэмших дуудлага худалдааны 

чиглэлээр: 

 Тайлант хугацаанд 11 иргэнтэй  газрын төлбөрийн тооцоо нийлж урьд оны 

үлдэгдэл газрын төлбөрөөс 291 800 төгрөг төлүүлсэн.  Сумын ИТХ-ын 2020 

оны 10 сарын 18-ны өдрийн 06 тоот тогтоолоор баталсан тухайн жилийн 

газар зохион байгуулалтын төлөвлөгөөний дагуу 2021 онд дуудлага 

худалдаагаар олгох 10 нэгж талбарын судалгаа гаргаж, дуудлага худалдааны 

анхны үнийг тодорхойлж,  сумын Засаг даргын захирамжийн төслийг бэлтгэж, 

сумын бичиг хэрэг дотоод асуудал хариуцсан мэргэжилтэнд хүлээлгэн өгсөн. 

Дөрөв.  Бусад ажлууд 

 Орхон суманд 2021 онд ойн зурвас байгуулах  5 га газрын зургийг хийж 

Дархан-Уул аймгийн БОАЖГазарт хүргүүлсэн.  
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 Орхон  суманд шинээр цэвэрлэх байгууламж барихтай холбоотой тендэрт 

зарлагдах материалыг / газрын байршил, талбайн хэмжээ, газар олгосон 

шийдвэр, өндөршилийн зураг / бүрдүүлж Орхон сумын ОНӨААТҮГазарт 

өгсөн 

Хонгор сум: 

Нэг.  Газрын харилцаа, газар зохион байгуулалтын чиглэлээр 

 Хонгор сумын 2021 оны тухайн жилийн төлөвлөгөөг ГХБХБГ-ын ахлах 

мэрэгжилтэн Б.Баярмаад  цахим болон цаасаар баталгаажуулж  хүлээлгэн 

өгсөн.  

Хоёр. Үнэт цаас буюу газар эзэмших гэр бүлийн хэрэгцээний зориулалтаар 

газар эзэмших эрхийн гэрчилгээ, кадастрын үнэт цаас, хувийн хэргийн 

хавтасны тайлан 

 496911-496989 3528900 дугаартай 80 ширхэг, 496911-496989 нийт 60 ширхэг 

нийт 140 ширхэг кадастрын үнэт цаасны тооцоог ГХБХБГ-ын няравтай тулгаж 

хүлээлгэн өгч тооцоо нийлсэн. Гэр бүлийн хэрэгцээний зориулалтаар газар 

эзэмших эрхийн гэрчилгээ 106891-106920 30 ширхэг, 106881-107010 30 

ширхэг нийт 60 ширхэг гэрчилгээг зарлагдаж тайланг гаргаж хүлээлгэн өгсөн.  

Гурав. Газрын кадастр, бүртгэл чиглэлээр 

 Гэр бүлийн хэрэгцээний зуслан, өвөлжөө  хаваржаа, төмс хүнсний ногооны 

зориулалтаар газар эзэмшүүлэхээр шийдвэр гарсан 60 иргэн, гэр бүлийн 

хэрэгцээний зориулалтаар газар өмчилж авахаар шийдвэр гарсан 12 иргэнтэй 

гэрээ байгуулж кадастрын зургаар үйлчилж ажилласан байна.  

Дөрөв. Бусад ажлын талаар: 

 Хонгор-Салхитын зам, Дархан-Хонгорын замын трасс дээр газар дээр нь 

сумын Засаг дарга болон аймгийн комисс, замын трассыг зурсан аж ахуй нэгж 

байгууллагатай газар дээр явж тухайн трасст орсон аж ахуй нэгж ын 

мэдээллийг газар дээр нь танилцуулж явсан. Сумын ИТХ-аас баталсан тухайн 

жилийн газар зохион байгуулалтын төлөвлөгөөний дагуу 2021 онд дуудлага 

худалдаагаар олгох 15 нэгж талбарын судалгаа гаргаж, дуудлага худалдааны 

анхны үнийг тодорхойлж,  сумын Засаг даргын захирамжийн төслийг бэлтгэж, 

сумын бичиг хэрэг дотоод ажил хариуцсан мэргэжилтэнд хүлээлгэн өгсөн.  
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№ Сумын нэр 
ИТХ-ын 

тогтоолын огноо 

Төлөвлөсөн 

нэгж 

талбар 

Дуудлага худалдааны 

анхны үнэ 

Дуудлага 

худалдааны 

захримж гарсан 

1 Хонгор 2020.12.18 №22 15           200,669,600.00   

  Нийт 

 

15 200,669,600.00  

 

 2019 оны Газрын төлбөрийн дутуу төлөлттэй ИААНБ руу газрын төлбөрийг 

барагдуулах талаар мэдэгдэж ажиллаж байна. Газар зохион байгуулалт, 

геодези, зураг зүйн газраасирүүлсэн 20201 оны 01 дүгээр сарын 12-ны өдрийн 

2/70 ажил эрчимжүүлэх тухай албан тоотод туссан “хаягийн мэдээллийн 

нэгдсэн систем байгуулах төсөл, архга хэмжээг эрчимжүүлэх” төлөвөгөөний 

хүрээнд  тус сумын хаягийн мэдээллийн системд гудамж зам, хашаа барилгын 

мэдээллийг оруулан ажиллаж байна. 

Дархан сум: 

 Улсын бүртгэлийн хэлтэсрүү Эзэмших эрхийн дугаар авахаар 90 иргэний 

холбогдох мэдээллийг илгээсэн. 

 Эзэмших эрхийн дугаа ирсэн 91 иргэнтэй газар эзэмших гэрээг байгуулан 

гэрчилгээг бичиж олгосон. 

 Газар өмчлөх захирамж шийдвэр гарсан 7 иргэний өмчлөх эрхийг үүсэгсэн. 

 Гэр бүлийн хэрэгцээний үриулалтаар газар өмчлөх эрхээсээ татгалзсан 1 

иргэний аймгийн Засаг даргын захирамжийн төсөл бэлтгэж гаргуулсан. 

 Хамтран өмчлөх эрхээсээ татгалзсан 35 иргэний захирамжын төсөлийг 

бэлтгэн сумын Засаг даргад хүргүүлсэн. 

 Хугацаа сунгах 8, эзэмших эрх шилжүүлэх 16, зориулалт өөрчлөх 1, өмчлөх 6, 

шинээр эзэмших хүсэлт гаргасан 7 иргэний хуладын материалыг бэлтгэсэн. 

 

2. БАРИЛГА, ХОТ БАЙГУУЛАЛТЫН ЧИГЛЭЛЭЭР ХИЙСЭН АЖЛЫН ТАЙЛАН 

Инженерийн дэд бүтцийн хүрээнд: 

 Аймгийн Засаг даргын 2021 оны 01 сарын 14 өдрийн 01-А/06 дугаартай 

ажлын хэсэг байгуулах тухай захирамжын хүрээнд Дархан сумын 

1.2.3.4.5.Өргөө баг, Орхон сумын нутаг дэвсгэрт байрлах нийтийн орон 

сууцны барилгын 1 давхарт үйлчилгээ үзүүлж байгаа иргэн, аж ахуй нэгжүүд, 

сургууль цэцэрлэгийн барилга байгууламжид  хяналт шалгалт, үзлэгээр явж 

ажилласан.  
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 Дархан-Уул аймгийн Хонгор сумын төвд баригдах эмнэлэгийн өргөтгөлийн 

барилга барихтай холбогдуулан Хонгор сумын Засаг дарга, Тамгийн газрын 

дарга, холбогдох мэргэжилтэнгүүдтэй хамтрсан хурал хийж байршлыг 

тогтоосон.  

 Аймгийн хэмжээнд 2021 онд хэрэгжих дахин төлөвлөлтийн ажлын талаар 

Дархан Дахин төлөвлөлт ОНӨААТҮГ-тай хамтран хэрэгжүүлэх талаар 

уулзалт хийсэн.  

 Улаанбаатар-Дархан чиглэлийн авто замын ажил 2021.03.15 –иас эхлэхтэй 

холбогдуулан ЗТХЯ-наас зохион байгуулсан онлайн хуралд оролцсон.  

 БХТ-өөс ирсэн албан бичгийн дагуу сумдын инженерийн шугам сүлжээний 

судалгааг гаргаж хөгжлийн төвд хугацаанд нь хүргүүлсэн.  

 2021 онд дуудлага худалдаа зохион байгуулахтай холбогдуулан үйлдвэрийн 

раойнд байрлах үйлдвэрлэлийн зориулалттай 4 байршил, 31-р хороололд 

үйлчилгээний зориулалттай 4 байршлын схем зургийг ДДС ТӨХК, ДСЦТС ХК, 

ДУС ХК, МХС ТӨХК, Байгаль орчины газартай зөвшилцсөн. 

 2020 оны Аймгийн ерөнхий архитекторын тайланд Дархан-Уул аймгийн 

хэмжээнд хэрэгжүүлсэн инженерийн шугам сүлжээний мэдээллийг гаргаж өгсөн. 

 Барилгын хяналт шалгалтаар ажлыг хэсэг байгуулж үйл ажиллагаанд чиглэл 

өгөв. Цахилгааны зураг төсөл гүйцэтгэх шинээр заалт авахтай холбогдуулан 

Ариун мөнхийн гэрэл ХХК-ний бүрдүүлсэн бичиг баримтыг үндэслэн 

Барилгын үндэсний ассоциацид тодорхойлолт гаргаж өгсөн. 

Барилга материалын үйлдвэрлэл, хөгжүүлэлтийн хүрээнд: 

2021.01.06-10-ны хооронд Барилгын материал үйлдвэрлэлийн 2020 оны 

мэдээг 206 тоот маягтаар хүлээн авч нэгтгэв. 

2021.01.11-13-нд 2020 оны бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэлийн мэдээг хүлээж авав 

 Барилгын хяналт шалгалтын хүрээнд: 

Барилга байгууламжийн ашиглалтад оруулах комиссыг зохион байгуулсан 

талаар:  

 

Засгийн газрын 2018 оны 317-р тогтоолоор батлагдсан Барилга 

байгууламжийг ашиглалтад оруулах дүрэм, Дархан-Уул аймгийн засаг даргын  2019 

оны 01-A/26 тоот томилогдсон захирамжийн дагуу барилгын техникийн бичиг 
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баримтыг хянаж үзэн ашиглалтад оруулах үйл ажиллагааг зохион байгуулж 

ажилласан. Үүнд: 

 Дархан сум, 14-р багт байрлалтай “Минж проперти” ХХК-ний 2 байршилд 110 

айлын орон сууцны барилгыг БХБЯамны цар тахалын үед барилга 

байгууламжийг ашиглалтад оруулах зөвлөмжийн дагуу ажиллуулсан. 

 

Дархан сумын 14-р багт байршилтай “Минж Проперти” ХХК-ний 

2 байршилд 110 айлын орон сууцны барилга 

 Дархан сум, 12-р багт байрлалтай “Шинэ алхам” 600 хүүхдийн сургуулийн 

барилга байгууламжид ашиглалтад оруулах комиссын актыг баталгаажуулж 

холбогдох заавар зөвлөгөөг өгч ажилласан.  

 Дархан сум, 3-р багийн нутаг дэвсгэрт баригдсан “Херо хүдэр” ХХК-ний 

төмрийн хүдэр боловсруулах үйлдвэрийн гадна цахилгааны хангамжийн ажил 

6кВ-ын ЦДШ, 6/0.4 кВ-ын 630кВА дэд өртөөний барилга байгууламжийн 

комиссын актыг баталгаажуулсан.  

Судалгаа, тайлан хүргүүлсэн талаар:  

 Засгийн газрын 2020-2024 оны үйл ажиллагааны хөтөлбөрт “150 мянган өрх, 

айлыг орон сууцтай болоход дэмжлэг үзүүүлж, орон сууцны хорооллыг барих 

ажлыг бүсчилсэн хөгжлийн үзэл баримтлалд тулгуурлан үе шаттай эхлүүлэх” 

ажлын хүрээнд Барилгын хөгжлийн төвөөс ирүүлсэн шинээр ашиглалтад 

орох орон сууцны судалгааг маягтын дагуу хүргүүлсэн.  

 Дархан-Уул аймагт 3-4 баллын газар хөдөлсөнтэй холбоотойгоор Засаг 

даргаас өгсөн чиглэлийн дагуу Аймгийн Мэргэжлийн хяналтын газар, Дархан 

сум, Онцгой байдлын газар, Захирагчийн ажлын албатай хамтран 2 

цэцэрлэг, 2 орон сууцны барилгад хяналт шалгалтыг хэрэгжүүлж холбогдох 

мэдээллийг өгч ажилласан.  
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Ирүүлсэн албан бичигт хариу өгсөн талаар:  

 Дархан-Уул аймаг, Дархан сум, 16-р багт байршилтай “Голомт банк” ХХК-ний 

барилгын түр хашаан дотор гал түлж байгааг зогсоох тухай албан бичгийг 

хүргүүлсэн.  

 Дархан-Уул аймаг, Дархан сум, 8-р багт байршилтай улсын төсвийн хөрөнгө 

оруулалттаар барьж ашиглалтад оруулсан 27-р цэцэрлэгийн өргөтгөлийн 150 

хүүхдийн цэцэрлэгийн гадна хаяавч бетоны доогуур нүх үүсч хөндий зай 

гарсан, цоклийн плита ховхорч унасан тул гүйцэтгэгч байгууллагад 2021 оны 

05-р сарын 15-ны дотор гарсан эвдрэл гэмтлийг арилгаж тайланг фото 

зургаар баталгаажуулан ирүүлэх тухай албан бичгийг өгсөн. 

 ДАРХАН-ХОТ БАЙГУУЛАЛТ БАРИЛГА ЗАХИАЛАГЧИЙН ГАЗАР” ОНӨААТҮГ-

аас ирүүлсэн Дархан-Уул аймаг, Дархан сум, малчин багт байрлалтай багийн 

хөгжлийн төв, халуун усны барилга байгууламжийг ашиглалтад оруулах 

хүсэлтийн дагуу хянаж үзэхэд Засгийн газрын 2018 оны 317 дугаар тогтоолын 

2 дугаар зүйлийн 2.3 дэх заалт “Барилга байгууламжийг ашиглалтад оруулах 

хүсэлт гаргахаас өмнө захиалагч, зураг төсөл зохиогч, гүйцэтгэгч хамтран 

барилга байгууламжид үзлэг хийж, зөрчлийг арилгуулж, Барилгын тухай 

хуулийн 48.5.3, 48.5.4-т тус тус дүгнэлтийг гаргуулсан байна” гэж заасны 

дагуу зураг төсөл зохиогчийн хяналтын нэгдсэн дүгнэлт дутуу байсан тул 

холбогдох барилгын техникийн бичиг баримтаа бүрдүүлсний дараа 

ашиглалтад оруулах хүсэлтээ дахин тухай албан бичгийг ирүүлсэн.  

 ДАРХАН-ХОТ БАЙГУУЛАЛТ БАРИЛГА ЗАХИАЛАГЧИЙН ГАЗАР” ОНӨААТҮГ-

аас ирүүлсэн Дархан-Уул аймаг, Хонгор сумд байрлалтай “Ахмадын байрны 

өргөтгөлийн ажил”-ын барилга байгууламжийг ашиглалтад оруулах хүсэлтийн 

дагуу хянаж үзэхэд Барилгын тухай хуулийн 48 дугаар зүйлийн 48.5 дах заалт 

“Захиалагч энэ хуулийн 35 дугаар зүйлд заасан эрх бүхий байгууллагад 

барилга байгууламжийг ашиглалтад оруулахаар хүсэлт гаргах бөгөөд түүнд 

дараахь баримт бичгийг хавсаргана: 

- 48.5.1.барилгын үе шатны ажлын гүйцэтгэлийн тэмдэглэл; 

- 48.5.2.барилгын ажлын ил, далд ажлын акт; 

- 48.5.3.зураг төсөл зохиогчийн хяналтын нэгдсэн дүгнэлт; 

- 48.5.4.захиалагчийн барилгын техникийн хяналтын нэгдсэн дүгнэлт; 

- 48.5.5.барилга байгууламжийн инженерийн шугам сүлжээний 

холболтыг техникийн нөхцөлийн дагуу гүйцэтгэсэн, эсхүл өөр эх 

үүсвэр ашигласныг баталгаажуулсан тэмдэглэл, холбогдох мэдээлэл; 

- 48.5.6.барилга байгууламжийн өөрчлөлтийн зураг төсөл; 
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- 48.5.7.тоног төхөөрөмж угсарсан актууд, холбогдох байгууллагаар 

баталгаажуулсан тоног төхөөрөмжийн туршилтын баримт бичиг, тоног 

төхөөрөмжийг зааврын дагуу суурилсан эсэхэд хийсэн туршилтын 

дүгнэлт” гэжзаасны дагуу барилгын техникийн бичиг баримтууд дутуу 

байсан тул холбогдох барилгын техникийн бичиг баримтаа 

бүрдүүлсний дараа ашиглалтад оруулах хүсэлтээ дахин ирүүлэх 

тухай албан бичгийг өгсөн. 

3. БУСАД АЖИЛ: 

Сургалтын чиглэлээр: 

 Дэлхийн банкны Монгол дахь суурин төлөөлөгч болон АНУ-ын Вашингтон 

хот, франц улс дахь дэлхийн банкны төлөөлөгчид Дархан-Уул аймгийн 

удирдлагуудтай цахим уулзалт хийсэн. энэ уулзалтаар Дархан үлйдвэр 

технологийн паркийн бүсүүдэд дэд бүтцийг хөгжүүлэх, арьс ширний 

цогцолборын төслийг цаашид хамтран хэрэгжүүлэх, хөрөнгө оруулах талаар 

харилцан ярилцаж санал солилцсон. 

 

 

 

 

 

     

      

 ГЗБГЗЗГ-ын Суурь судалгаа, мониторингийн хэлтсээс Газрын мониторингийн 

системээр захиалгат хянан баталгааны ажлын тайлан, дүгнэлтийг 

баталгаажуулж ажиллах албан хаагчдад зориулсан системийн хэрэглэгчийн 

сургалтын 2021 оны 1 сарын 13-ны өдөр 21 аймгийн ГХБХБГ-ын суурь 

судалгаа, газрын мониторингийн асуудал хариуцсан мэргэжилтнүүдэд зохион 

байгуулсан. 

 2020 оны хувийн ашиг сонирхлын урьдчилсан мэдүүлэг бөглөх сургалтанд 

Газрын харилцаа, барилга, хот байгуулалтын газрын дарга, Газрын 

удирдлагын хэлтсийн дарга, Барилга хот байгуулалтын хэлтсийн дарга, 

Барилгын хэлтсийн ахлах мэргэжилтэнүүд хамрагдсан. 
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 2021-01-22 -ны өдөр дэлхийн банкнаас зохион байгуулсан “ Эко аж 

үйлдвэрийн парк” -ыг Дархан-Уул аймгийн Хонгор сумд хэрэгжүүлэх төслийн 

сургалтанд Газрын удирдлагын хэлтсийн дарга, Барилга хот байгуулалтын 

хэлтсийн дарга болон холбогдох мэргэжлийн байгууллагуудыг төлөөлөлтэй 

нартай хамрагдсан. 

 

  

 

 

 

 

 

Шүүхийн мэдээлэл: 

 Иргэн Цэдэндамбаагийн нэхэмжлэлтэй Иргэний хэргийн давж заалдах шатны 

шүүхэд иргэн Цэвэлмаагийн итгэмжлэгдсэн төлөөлөгч, иргэн Баярхүүгийн 

өмгөөлөгч Б.Содболд давж заалдах шатны шүүхэд нэхэмжлэл гаргасны дагуу 

2020.01.11 өдөр Дархан-Уул аймаг дахь Иргэний хэргийн давж заалдах шатны 

шүүхийн хуралд Газрын дарга Д.Ганбаярын итгэмжлэгдсэн төлөөлөгчөөр 

томилогдсоно Захиргаа, хуулийн асуудал хариуцсан мэргэжилтэн Б.Золбаясах, 

Суурь судалгаа газрын мониторингийн хариуцсан мэргэжилтний хамт оролцож, 

уг хурлаас иргэний хэргийн анхан шатны шүүхийн шийдвэрийг хүчингүй 

болгосон. 

 Сос хүүхдийн хотхоны нэхэмжлэлтэй шүүх хуралдаан 2021 оны 01 дүгээр 

сарын 06-нд хуралдсан боловч шүүхээс нотлох баримтын бүрдэл дутуу болж 

дахин 2021 оны 01 дүгээр сарын 20-ны өдрийн 11:00 цагт хуралдаж, шүүхийн 

шийдвэрийг нэхэмжлэгчийн шаардлагыг хангуулхаар шийдвэр гарсан. 

Газрын зөрчил: 

 Дархан сумын 12 дугаар баг шинэ хороололд Эзэнт гүрэн зоогийн газрын 

эзэмшигч нь нийтийн эзэмшилийн зам талбайд чингэлэг болон төмөр хашааг 
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зөвшөрөлгүй барьсан зөрчил 30 хоногийн хугацаатай шаардах хуудсыг 

хүргүүлсэн. 

 

 

  

 

 

 

  

       

           Хүний нөөцийн  чиглэлээр: 

 Аймгийн Засаг даргатай байгуулсан байгууллагын 2020 оны гүйцэтгэлийн 

төлөвлөгөө, гүйцэтгэлийн тайланг архивын нэгж болгон архивт хүлээлгэн 

өгсөн. 

 Геодези, зураг зүйн газрын даргатай байгуулсан байгууллагын 2020 оны 

гүйцэтгэлийн төлөвлөгөө, гүйцэтгэлийн тайланг архивын нэгж болгон архивт 

хүлээлгэн өгсөн. 

 Байгууллагын даргатай байгуулсан албан хаагчдын 2020 оны гүйцэтгэлийн 

төлөвлөгөө, гүйцэтгэлийн тайланг архивын нэгж болгон архивт хүлээлгэн 

өгсөн. 

 2020 оны ХШҮБагийн ажлын хэсэг 2020 оны албан хаагчдын үнэлгээний 

дүнгийн хуудсыг газрын даргаар батлуулсны дагуу архивын нэгж болгож 

архивт хүлээлгэн өгсөн. 

 Газрын даргын 2021 оны цалингийн сангийн тушаал, яамны  ТАСЗөвлөлөөс 

13 албан хаагчдын ажлын байрны тодорхойлолтыг боловсруулж, 

зөвшөөрсний дагуу газрын даргаа баталгаажуулсан. 

 Байгууллагын хариуцлагатай жижүүрийн хуваарийг батлан мөрдүүлж, 7 хоног 

бүр онцгой байдлын тайланг агентлаг, аймгийн шуурхай штаб, ХБТХэлтэст 

хүргүүлж ажиллаа. 

 Хяналт- шинжилгээ, үнэлгээ хийх журмын дагуу байгуулалгын албан 

хаагчидын гүйцэтгэлийн төлөвлөгөөний хэрэгжилтийг дүгнэх хурлыг зохион 

байгуулан ажилласан. 
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 Өргөдөл, гомдол шийдвэрлэлтийн талаар: 

 ГХБХБГ-т 2021 оны 1 сарын 02-ний өдрөөс 1 сарын 22-ны өдрийн хооронд абле 

программд нийт 80 албан бичиг /хариутай 57/, 16 өргөдөл /хариутай 15/ ирсэнээс 33 албан 

бичиг, 2 өргөдөл шийдвэрлэн, 24 албан бичиг, 13 өргөдөл хяналтанд бүртгэжээ. 

Албан бичиг, өргөдлийн шийдвэрлэлтийг графикаар харуулбал: 

График 1. Албан бичиг, өргөдлийн шийдвэрлэлт, хяналтанд авч судлаж буй талаарх 
мэдээлэл 

           

Мэдээлэл технологийн чиглэлээр: 

Мэдээлэл: 

1. 70376471 нээлттэй утсаар 12 иргэний асуусан асуултанд хариулсан. Дархан-

Уул аймгийн Газрын харилцаа, барилга хот байгуулалтын газрын Facebook 

хуудсанд иргэнээс асуусан 10 асуултын дагуу хариуг хүргүүлсэн. 

2. Иргэдэд үйлчлэхээр болсонтой холбогдуулан амны хаалт зүүх, хүн 

хоорондын аюулгүй зайг баримтлах сануулгыг тус бүр 5 хувь хэвлэж, 

байгууллагын үүд, заал, коридорт наав. Мөн байгууллагын QR кодыг ашиглаж 

байна. 

3. 2020 оны 12 сараас хойш Дарханаас гарсан иргэдийн жагсаалтан дээр 380 

иргэний Дарханы хаяг, очих газрын хаягийг нөхөж бичих ажил хийв. 

4. ГБХЗХГ-аас авсан 0-12 насны хүүхэдтэй албан хаагчдын ажлын цагийн 

талаарх судалгааны асуумжид хариулт өгөв. 
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Мэдээлэл технологийн чиглэлээр: 

1. Байгууллагын цахим хуудсанд 2020 оны 12-р сарын төсвийн гүйцэтгэлийн 

мэдээ, “Хянан баталгааны ажил гүйцэтгэж буй байгууллагуудад зориулсан 

зар”-ын мэдээллийг байрлуулав. Мөн онцлох мэдээ, зарлал дээрх урьд оны 

газрын төлбөр төлөх зар дээрх нэхэмжлэлийн дугаарыг сольж, утасны 

дугаарын мэдээллийг шинэчлэв.  

2. Байгууллагын фэйсбүүк хуудсан дээр “Хянан баталгааны ажил гүйцэтгэж буй 

байгууллагуудад зориулсан зар”-ын мэдээллийг байрлуулав. 

3. Able системийн цаг бүртгэлийн хэсгийн цагийн хуваарийг богиносгосон 

цагийн хуваарийн дагуу өөрчлөн, дундын мэдээллийн сангийн компьютер 

дээрх цаг бүртгэлийн програм хангамжийн ажиллагааг шалгаж, бэлтгэв.  

4. 2 удаа цахим хурал болон сургалтын бэлтгэл ажлыг хангаж, хурлын веб 

камер залгаж, хуралтай холбох ажлыг зохион байгууллаа.  

5. Цахим хуудасны админы Editor програмын хувилбарын хөгжүүлэлтийг 

зогсоосон тул хувилбарыг ахиулж 30 хоногийн хугацаатай trial эрхтэй болгов. 

6. Цахим шуудангийн нууц үгээ мартсан 1 албан хаагчийн нууц үгийг сэргээсэн. 

Нярав: 

1. 87 ширхэг Нэгж талбарын хувийн хэргийн хавтас нугалж, мэргэжилтнүүдэд 

олгоход бэлтгэв. 

2. Газрын удирдлагын хэлтсийн мэргэжилтнүүдэд 398 ширхэг кадастрын цаас, 

117 ширхэг НТХХ, 95 ширхэг газар эзэмших гэрчилгээ /Иргэн/, 8 ширхэг газар 

эзэмших гэрчилгээ /ААНБ/, Хонгор сумын газрын даамалд 140 ширхэг 

кадастрын үнэт цаас, 90 ширхэг газар эзэмших гэрчилгээ /Иргэн/, 36 ширхэг 

НТХХ тус тус олгов.    

3. Шаардах хуудсаар 22 төрлийн 75 ширхэг бараа материал олгов.  

4. Үндсэн хөрөнгө, бараа материалын тооллогын комисст орж ажиллав. 2020 

оны жилийн эцсийн үндсэн хөрөнгийн тооллогын мэдээлэл дээр үндэслэн 

албан хаагчдын үндсэн хөрөнгө, бараа материалын картын мэдээллийг 

засварлав. Албан хаагчдын үндсэн хөрөнгийн болон бараа материалын 

картуудыг хэвлэж, гарын үсэг зуруулан ня-бо-д хүлээлгэж өгөв. 

5. Хонгор, Орхон сумын газрын даамлаас 2020 оны 10-12-р сарын Газар 

эзэмших иргэний гэрчилгээ, Иргэний улсын тэмдэгтийн хураамж, кадастрын 

үнэт цаас, НТХХ-ийн тайланг хүлээн авч, тулгаж шалгав.  
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6. 2020 оны сүүлийн хагас жилийн шаардах хуудсаар олгосон бараа материал, 

үнэт цаасны тайланг ня-бо-д хүлээлгэн өгөв. 

7. 2020 оны 5-8-р сарын газар эзэмших иргэний гэрчилгээ, УТХ-ын тайланг 

үдэж, хавтаслан, хуудсуудыг дугаарлаж, архивт хүлээлгэн өглөө.  

8. Татварын хэлтсээс ирсэн 2020 онд УТХ төлсөн 758 иргэний мэдээллийг 

гэрчилгээ олгосон 880 иргэний мэдээлэлтэй тулгаж шалган, УТХ тушаасан 

мэдээлэл ороогүй нэхэмжлэлийн дугаарыг шивж оруулав. 

Онцгой байдлын мэдээлэл: 

Ковид-19 холбоотой ажлын чиглэлээр: 

 2020.01.05-ны өдрийн шөнийн 00:00-04:30 цагийн хооронд 3 удаагийн 

явалтаар урд 140-ын постоос 9 машин 15 хүн, хойд 141-ын постоос 6 машин 

13 хүнийг Дархан сумаар зогсоохгүй явуулах ажлыг цуваанд оруулан гаргах 

ажлыг зохион байгуулан ажилласан. 

 

 

 

 

 

 Дархан-Уул аймгийн Онцгой комиссын шийдвэрээр Дархан-Уул аймгаас 

явахаар www.smartdarkhan.com цахим хуудсаар 784 иргэн бүртгүүлснээс явахаар 

ирсэн 581 иргэний, хувийн 105 тээврийн хэрэгслээр 295 хүнийг, нийтийн тээврийн 7 

автобусаар 286  иргэнийг тус тус явуулах ажилд оролцож эдгээр иргэдэд асуумж 

болон зөвлөмжийг тараах ажлыг зохион байгуулж ажилласан.  

 

 

 

 

 

            

http://www.smartdarkhan.com/
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 Дархан-Уул аймгийн хэмжээнд 10000 иргэнийг PCR шинжилгээнд хамруулах 

ажилд бүртгэлийн ажлыг хийж гүйцэтгэсэн. 

 

 

 

 

 

 

ЗАХИРГАА, ХУУЛИЙН АСУУДАЛ  

ХАРИУЦСАН МЭРГЭЖИЛТЭН                               Б.ЗОЛБАЯСАХ 

ХЯНАСАН: 

  ГАЗРЫН УДИРДЛАГЫН  

  ХЭЛТСИЙН ДАРГА              Г.НЯМДОРЖ 

 

 


