
 

 

ГАЗРЫН ХАРИЛЦАА, БАРИЛГА, ХОТ БАЙГУУЛАЛТЫН ГАЗРЫН  
 2021 ОНЫ 03  ДУГААР САРД ХИЙСЭН АЖЛЫН ТАЙЛАН 

 

2021.03.26                                                                                                             Дархан 

 

1. ГАЗРЫН ХАРИЛЦААНЫ ЧИГЛЭЛЭЭР ХИЙСЭН АЖЛЫН ТАЙЛАН 

 Газар зохион байгуулалт, төлөвлөлтийн чиглэлээр: 

Газар зохион байгуулалт, геодези, зураг зүйн газраас Дархан-Уул аймгийн 

хэмжээнд бүх төрлийн шугаман байгууламж, ойн сан бүхий газар, усан сан бүхий 

газрын хамгаалалтын зурвасыг тогтоож ИТХ-аар батлуулан “Газар зохион 

байгуулалт, хот төлөвлөлтийн цахим систем” болох улсын мэдээллийн цахим санд 

оруулах хугацаатай үүрэг өгөгдсөний дагуу хамгаалалтын зурвасын төсөл 

боловсруулахад холбогдох байгууллагуудад : 

1. Монгол Оросын хувь нийлүүлсэн Улаанбаатар төмөр зам 

2.  Дархан АЗЗА 

3.  Дархан зам тээвэр ОНӨААТҮГазар 

4.  Мэдээлэл холбоо сүлжээ 

5. Дархан Сэлэнгийн цахилгаан түгээх сүлжээ ХК 

6. Цахилгаан дамжуулах үндэсний сүлжээ ТӨХК 

7. Дархан дулааны сүлжээ 

8. Дархан ус-суваг ХК 

9. Хараа-Ерөө голын сав газрын захиргаа 

10. Байгаль орчин аялал жуулчлалын газар 

11. Хүнс хөдөө аж ахуйн газар зэрэг байгууллагууд хамтран ажиллах тухай 2021 

оны 03 дугаар сарын 04 -ны өдрийн 181 тоот албан бичгийг хүргүүлэн 

ажилласан. 
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Уг ажлын хүрээнд ажлын төлөвлөгөө гарган холбогдох байгууллагууд дээр 

очиж ажиллаа. Албан бичгээр судалгаа болон мэдээ, мэдээллээ ирүүүлсэн 8 

байгууллага байна. 

 

 

 

 

 

 Аймгийн Цагдаагийн газар, Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх газар болон 

Прокурорын газарт  шалгагдаж байгаа иргэн, хуутгээдийн  нийт 35 албан 

бичгийн лавлагааг мэдээллийн сан болон газар өмчлөх захирамжаас шүүж 

хариуг хүргүүлсэн. 

 Дархан сумын нутаг дэвсгэрт гэр бүлийн хэрэгцээний зориулалтаар газар 

өмчилж аваагүй тухай лавлагааг нийт 129 иргэнд гаргаж өгсөн. 

 Байгууллагын эцэг, эхийн зөвлөлийн 2021 оны төлөвлөгөөнд тусгагдсаны 

дагуу 2021 оны 03 дугаар сарын 05 -ны өдөр аймгийн Гэр бүл, хүүхэд 

залуучуудын хөгжлийн газрын мэргэжилтэн “Угийн бичиг хөтөлдөг гэр бүлийг 

хамт олондоо сурталчлах, үндэс, гарал язгуураа мэдэж байхын ач 

холбогдлыг ойлгуулах үйл ажиллагаа зохион байгуулах ”  сургалтыг зохион 

байгуулан ажилласан. 

 

Суурь судалгаа, Мониторингийн чиглэлээр: 

Газрын төлөв байдал, чанарын хянан баталгааны чиглэлээр: 

 Газрын төлөв байдал, чанарын төлөвлөгөөт хянан баталгааны дүгнэлтын 30 

иргэнд хэвлэж өгсөн. 
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 Газрын мониторингийн цахим системээр ирүүлсэн Эхлэх цэг хангай ХХК-ийн 

гүйцэтгэсэн 4 нэгж талбар,  Эко хайрхан ХХК-ийн гүйцэтгэсэн 1 нэгж талбар, 

Гранд-Амур ХХК-ийн гүйцэтгэсэн 3 нэгж талбарын тайлангуудыг тус тус 

цахимаар хүлээн авч шалган дүгнэлтийг байнгын шинжээчээр 

баталгаажуулах ажлыг хийж гүйцэтгэсэн.  

Баталгаажуулсан тайлангийн харагдах байдал 

 

 

 

 

 

 

 

 Газрын кадастрын мэдээллийн санд Бэлчээрийн фотомониторингийн 2017, 

2018, 2019, 2020 онуудын үр дүнг нэгтгэн оруулах засварлах ажлыг хийж 

байна.  

Мэдээлэл оруулж байгаа байдал 

 

 

 

 

 

Сэдэвчилсэн зураг: 

 

 

 Дархан-Уул аймгийн хэмжээнд 2016 онд аймгийн ИХТХ-аар батлагдсан 

аймгийн ГЗБЕТөлөвлөгөөнд тусгагдсан аймгийн эрчимжсэн мал ахуй 

хөгжүүлэх бүсийн зургийг аймгийн болон Хонгор, Орхон сумын хэмжээнд, мөн 

аймгийн тариалангийн газрын хамгаалалтын зурвасын зургийг хийж аймгийн 

Хүнс, хөдөө аж ахуйн газрын хэлтсийн дарга н.Оюунтөгс, мэргэжилтэн 

н.Нэмэхбат нарт А3 хэмжээтэй хэвлэсэн зураг  болон тоон файлаар өгсөн.  
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Хэвлэсэн зургийн харагдах байдал 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Геодези, зураг зүйн чиглэлээр: 

 ГХБХБГ-ын даргын ГЗБГЗЗГ-ын даргатай байгуулсан гүйцэтгэлийн 

төлөвлөгөөний 3.1.1.3 дахь заалт “Багийн нэрийг УИХ-аар баталуулахад 

БХБЯ-ыг шаардлагатай мэдээ мэдээллээр хангах хамтран ажиллах” ажлын 

хүрээнд ГЗБГЗЗГ-аас ирүүлсэн 1/391 дугаар албан бичгийн дагуу сумдын 

багийн нэр, хилийн цэсийг сумын ИТХ-аар оруулж баталгаажуулах мөн багийн 

оноосон нэрийг сумын “Газар зүйн нэрийн зөвлөл”-д танилцуулж санал авах 

улмаар аймгийг ИТХ-аар оруулах тухай зөвлөмжийг сумдад хүргүүлсэн. 

 Үүний дагуу Хонгор, Шарын гол сумд багийн хилийн цэс, нэрийг сумын ИТХ-

аар оруулахаар Засаг даргын зөвлөлд танилцуулж бэлэн болгосон. 

 Хаягийн зургийн дагуу 21 иргэн, 3 аж ахуйн нэгжийн  эзэмшлийн газар, үл 

хөдлөх эд хөрөнгөд  хаяг дугаар олгосон. Хаягийн мэдээллийн сангийн 

гудамж, нэгж талбар, үл хөдлөх хөрөнгийн мэдээлэл засварлалтын ажлыг 

үргэлжлүүлэн хийж гүүйцэтгэж байна. Ажлын явц 75% явж байна.  

 Хаягийн мэдээллийн санг бүрдүүлэх ажлын хүрээнд хаягийн мэдээллийн 

нэгдсэн систем дээр Дархан /18/, Хонгор /3/, Орхон /2/, Шарын гол /3/ сумдын 

багийн төвийг тэмдэглэх ажлыг кадастрын хэлтэсээс ирүүлсэн видо зааварын 

дагуу 2021 оны 02 сарын 11-ны өдөр хийж гүйцэтгэсэн тухай албан бичгийг 

ГЗБГЗЗГ-т хүргүүллээ.   

 Геодези, зураг зүй, кадастрын зураглалын ажил үйлчилгээ эрхлэх тусгай 

зөвшөөрөлтэй  “Ёлт сүрвэй” ХХК-ний хийж гүйцэтгэсэн доорхи ажлыг шалгаж 

хүлээн авсан. Үүнд: 

 Хөдөлмөр халамж үйлчилгээний нийтийн орон сууц 1 дүгээр блок 

гүйцэтгэлийн зураг 
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Газрын төлбөрийн талаар:  

 

 

 

 2

021.03.04-ний өдрийн байдлаар 14226 нэхэмжлэлийн 1.3 тэрбум төгрөгийн 

ногдол, нэхэмжлэлийг үүсгэж Татварын нэгдсэн системд илгээсэн байна. Мөн 

darkhan@mta.gov.mn altantuya.s@da.mta.gov.mn тус тус хаягаар илгээв.  

 Дархан сумын 531 нэгж талбар /жилээр/-т алдаа зааж, 24.3 сая төгрөгийн 

нэхэмжлэл үүсээгүйг засварласан. Үүнд: 39 нэгж талбар нь өмчилсөн газарт 

газрын төлбөрийн ногдол үүссэнийг устгаж, гэрээг хүчингүй болгосон. 31 

иргэн татвар төлөгчөөр бүртгүүлээгүй тул нэхэмжлэл үүсэх боломжгүй байна. 

11 нэгж талбарт гэрээ давхардсаныг арилгасан.14 нэгж талбарт хөрөнгийн 

бүртгэлийн алдаа зааж нэхэмжлэл үүсэх боломжгүй байна.  

 Дархан сумын 334 нэгж талбар /улирлаар/-т алдаа зааж, 564.7 сая төгрөгийн 

нэхэмжлэл үүсээгүйг засварлаж, нэхэмжлэлийг үүсгэсэн. Үүнээс 8 иргэн, 

хуулийн этгээд татвар төлөгчөөр бүртгүүлээгүй нэхэмжлэл үүсэх боломжгүй 

байна. 

 Шарын гол 32 нэгж талбар засварлаж нэхэмжлэл үүсгэхээс 19 нэгж талбарыг 

засварлаж нэхэмжлэл үүсгэсэн. Татвар төлөгчөөр бүртгүүлээгүй 13 иргэн, 

хуулийн этгээд байна. 

 Газрын үнэлгээний ажил хийгдэхтэй холбоотой газрын зах зээлийн үнийн 

мэдээг нөхөн оруулах ажлын хүрээнд 2021 онд өмчлөлийн газраа 

шилжүүлсэн 70 иргэний материалыг үндэслэж, утсаар холбогдож бодит үнийн 

мэдээг асууж Газрын биржийн цахим системд бүртгэв.  

 2021.01.01-2021.03.04-ний өдрийн хооронд газрын төлбөр төлсөн иргэн, 

хуулийн этгээдийн мэдээллийг Татварын албанаас хүлээн авч Газрын 

төлбөрийн цахим системд төлвийг шалгах, тулгах ажил явагдаж байна.Үүнд: 

Дархан сум 505 нэхэмжлэлийн 30.3 сая төгрөг 

Хонгор сум 263 нэхэмжлэлийн 3.5 сая төгрөг 

Орхон сум 80 нэхэмжлэлийн 2.1 сая төгрөг 

Шарын гол 15 нэхэмжлэлийн 1.2 сая төгрөг 

Сумын нэр Нэхэмлэлийн тоо Мөнгөн тоо 

Дархан 9748          1,132,760,079.00  

Орхон 1184              22,210,555.00  

Хонгор 2816 156,162,017 

Шарын гол 478 4,794,675 

   14226          1,315,927,326.00  

mailto:darkhan@mta.gov.mn
mailto:altantuya.s@da.mta.gov.mn
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Аймаг 972 нэхэмжлэлийн 145.1 сая төгрөг нийт 1835 нэхэмжлэлийн 

182.2 сая төгрөг байна. 

СУМДЫН ГАЗРЫН ДААМЛУУДЫН ТАЙЛАН 

Орхон сум: 

Нэг. Газрын харилцаа, газар зохион байгуулалтын чиглэлээр 

 Орхон сумын 2021 оны тухайн жилийн төлөвлөгөө болон газартай холбоотой 

мэдээллийг 72 иргэнд өгч ажиллаа. Газар өмчилж аваагүй лавлагаагаар 3 

иргэнд үйлчилсэн. Орхон сумын 2-р багийн Бүрэнтолгойн гол орчмоор 

байрлах 2005-2021 он буюу одоог хүртэл газар эзэмших эрхийн гэрчилгээ 

аваагүй айлуудын судалгааг гаргаж холбогдох хүмүүст танилцууллаа. 

Хоёр. Газрын кадастр, бүртгэл чиглэлээр: 

 Газар эзэмших эрхийн гэрээ гэрчилгээ шинэчлэх хүсэлтэй 32 иргэний газарт Э 

дугаар авахаар Дархан-уул аймгийн улсын бүртгэл рүү илгээсэн. Газар 

эзэмших гэрээ гэрчилгээ шинэчилсэн 63 иргэнтэй газар эзэмших гэрээ шинээр 

байгуулсан. Газрын гэрээ гэрчилгээ шинэчлэх хүсэлтэй  123  иргэнд зөвлөгөө 

мэдээлэл өгч үйлчилсэн. 

 Өмчилсөн газраа бусдад бэлэглэх болон худалдах хүсэлтэй 12 иргэний  газар 

өмчлөх эрхийг мэдээллийн санд бүртгэж шилжүүлсэн байна. Сумын ИТХ-ын 

Тэргүүлэгчдын 2018 оны 25 тоот тогтоолоор батлагдсан шинэ хаягийн дагуу 

нийт 12 иргэнд шинэ хаяг өгч ажиллаа. 

Гурав. Газрын төлбөр болон газар эзэмших дуудлага худалдааны чиглэлээр: 

 Тайлант хугацаанд 23 иргэнтэй  газрын төлбөрийн тооцоо нийлсэн. Газрын 

талбай хэмжээ өөрчлөгдсөн 3 иргэний газарт зохих хууль журмын дагуу 

дуудлага худалдааны анхны үнийг  тооцож төлүүлэх ажлыг хийж гүйцэтгэсэн. 

 Газрын цахим хаяг болох www.mle.mn сайтад газрын барьцаалбар 7 , үнийн 

мэдээ 31 бүртгэсэн байна. Мөн Төмс хүнсний ногооны газрын түрээсээр 

ашиглуулж байгаа 12 иргэнтэй газрын гурвалсан /түрээс/-ийн гэрээ хийсэн. 

 Кадастрын зургийн үнэт цаасны тайлан 546231-546380 нийт 150 ширхэг  

 Гэрчилгээ /иргэн/ 107201-107270 нийт 70 ширхэг  

 Улсын тэмдэгтийн хураамжийн тайлан 70 ширхэг  

 Нэгж талбарын хувийн хэрэг 78 ширхэгийг зарлагдаж тайланг хүлээлгэн 

өгсөн. 

2. БАРИЛГА, ХОТ БАЙГУУЛАЛТЫН ЧИГЛЭЛЭЭР ХИЙСЭН АЖЛЫН ТАЙЛАН 

http://www.mle.mn/
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Барилга материалын үйлдвэрлэл, хөгжүүлэлтийн хүрээнд 

2021.02.22-нд Барилга хот байгуулалтын яамнаас Барилга хот байгуулалтын 

сайдын 2021 оны 11 дүгээр тушаалаар байгуулагдсан “Дэлхий нийтэд тархаад буй 

Коронавируст халдвар /ковид-19/-ын цар тахлаас шалтгаалан барилгын салбарт 

тулгамдаж буй асуудлуудыг шуурхай шийдвэрлэх үүрэг бүхий ажлын хэсэг”-ийн 6 

дахь удаагийн барилгын материал арматурын асуудлаар онлайн хуралд оролцов 

Тус хурлаар Барилгын материалын ханган нийлүүлэгчидтэй хийсэн уулзалтын 

мөрөөр авч хэрэгжүүлэх арга хэмжээний төлөвлөгөөний хэрэгжилт, үр дүнгийн 

талаар хэлэлцлээ. Цемент үйлдвэрлэгч, арматур үйлдвэрлэгч, импортлогч нартай 

хуралдаж холбогдох арга хэмжээг авч хэрэгжүүлэхээр шийдвэрлэв. Дархан-Уул 

аймгаас Хатуу төмөр ХХК, Дархан Төмөрлөгийн үйлдвэрүүд оролцов 

 

2021.02.22-нд  БХТөв рүү (БХБЯамны 2021.01.05-ний №9/27 тоот)-ын дагуу 

Барилгын материалын үйлдвэрүүдийн /2019-2020 оны мэдээнээс одоо байгаа 

нөөцийг тодорхойлж яаралтай мэдээллийг хүргүүлэв.  

2021.03.16-нд БХБЯамнаас зохион байгуулсан цахим хуралд оролцов.  

/Барилгын тухай хуулийг дагалдан гарсан дүрэм журмыг шинэчлэн боловсруулж буй 

төслийн талаарх танилцуулга/.Хэлэлцүүлэх дүрмийн төсөл: 

1. Барилгын ажлыг эхлүүлэх, үргэжлүүлэх зөвшөөрөл олгох дүрэм  

2. Барилга байгууламжийг ашиглалтад оруулах дүрэм 

3. Барилга байгууламжийн зураг төсөл боловсруулах, магадлал хийх дүрэм  

4. Барилгын салбарын зөвлөх үйлчилгээний дүрэм 
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 Барилгын ажил эхлүүлэх, үргэлжлүүлэх зөвшөөрөл олгосон талаар:  

Засгийн газрын 2018 оны 68, 171 дүгээр тогтоолын дагуу Барилгын ажил 

эхлүүлэх зөвшөөрлийг Дархан сумын 8-р багт иргэн И.Түмэндэмбэрэлийн орон 

сууцны барилгад барилгын тухай хуулийг дагуу барилгын техникийн бичиг баримтыг 

хянаж үзэн олгосон. Мөн Дархан сумын 8-р багт “Газар өгөөж” ХХК-ний 79-н айлын 

орон сууцны барилгын ажлын зөвшөөрлийг сунгаж өгсөн.  

 Барилга угсралтын тусгай зөвшөөрлийн талаар:  

Барилгын угсралтын тусгай зөвшөөрлийн хугацаа сунгах хүсэлт гаргасан 

“Бурхантын бүтээн байгуулалтын корпараци” ХХК, Талст Өргөө ХХК-ний хянаж үзэн 

461,000 төгрөгийг норм, нормативийн санд төвлөрүүлэн Монголын барилгын 

үндэсний ассоциацид тодорхойлолтыг гаргаж өгсөн. 

 Судалгаа, санал, тайлан хүргүүлсэн талаар:  

Барилга, хот байгуулалтын яамнаас ирүүлсэн Барилга, хот байгуулалтын 

сайдын 2018 оны 12 дугаар сарын 31-ний өдрийн 218 дугаар тушаалаар батлагдсан 

“Барилга байгууламжийн төвөгшлийн ангиллыг зориулалт, хүчин чадлаар нь тогтоох 

дүрэм”-д нэмэлт, өөрчлөлтөд оруулах 3 саналыг албан бичгээр хүргүүлсэн. 

 Барилга байгууламжийн ашиглалтад оруулах талаар:  

Дархан-Уул аймаг, Дархан сум, 12-р багт байрлалтай иргэн Л.Эринтовчын 

эзэмшлийн газарт баригдсан 35 айлын нийтийн орон сууцны барилгыг ашиглалтад 

оруулах хүсэлтийн дагуу барилгын талбайд очиж үзэхэд барилгын гадна фасад, 

тохижилт, дотор заслын ажлууд дутуу, галын аюулгүй байдал бүрэн хангагдаагүй 

байсан тул тухайн барилга байгууламжийг ашиглалтад оруулах боломжгүй тухай 

албан бичгийг хүргүүлсэн. 



`       

 8  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

иргэн Л.Эринтовчын эзэмшлийн газарт баригдсан 35 айлын нийтийн орон сууцны барилга 

Мөн Дархан-Уул аймгийн “Мэдээлэл холбооны сүлжээ” ТӨХХК-ний байранд 

хийгдсэн Дата төвийн их засвар, шинэчлэлтийн ажлыг ашиглалтад оруулах хүсэлт 

ирүүлсний дагуу Аймгийн Засаг даргын 2019 оны 01 дүгээр сарын 22-ны өдрийн 01-

А/26 тоот захирамжийн гуравдугаар хавсралтын дагуу барилга байгууламжийн их 

засвар, шинэчлэлтийн ажлыг ашиглалтад оруулах комиссыг Аймгийн Засаг даргын 

тамгын газрын Хөрөнгө оруулалт, хөгжлийн бодлого төлөвлөлтийн хэлтсээс зохион 

байгуулдаг тул албан бичгээр тайлбарыг хүргүүлсэн. 

 Ирүүлсэн албан бичигт хариу өгсөн талаар:  

Барилгын хөгжлийн төвөөс ирүүлсэн Дархан-Уул аймгийн хэмжээнд 2021 оны 

I улирлын байдлаар барилгын ажил эхлүүлэх, үргэлжлүүлэх зөвшөөрөл олгосон, 

ашиглалтад оруулсан мэдээллийг хүссэний дагуу Барилга, хот байгуулалтын 

сайдын 55 дугаар тушаалын 2, 3 дугаар хавсралтын батлагдсан маягтын дагуу 

мэдээллийг албан бичгээр хүргүүлсэн. 

Дархан-Уул аймаг, Дархан сум, 13-р багт байршилтай 4505900187 нэгж 

талбарын дугаартай О.Сайханбаярын үйлчилгээний зориулалттай барилгад 

барилгын ажил үргэлжлүүлэх зөвшөөрөл хүссэний дагуу хянаж үзэхэд барилга 

байгууламжийн экспертизийн дүгнэлт дутуу байсан тул зөвшөөрлийг олгох 

боломжгүй тухай албан бичгийг хүргүүлсэн.  

 

Инженер, дэд бүтэц: 

2020 онд баригдаж ашиглалтанд орсон барилга байгууламжийн инженерийн 

шугам сүлжээний жижүүрийн хөтлөлтийн тайлан боловсруулж 2020.02.26 өдөр  

ГЗБГЗЗГазар хүргүүлсэн.  

Дархан сумын хэмжээнд инженерийн шугам сүлжээний хамгаалалтын 

зурваст орсон цахилгаа 231, дулаан 54, цэвэр ус 35, бохир ус 22 айл өрх аж ахуй 
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нэгжүүдийн судалгааг үндэслэн зураг боловсруулсан. Үүнтэй холбоотойгоор 

аймгийн Засаг даргын орлогч Батболдоор ахлуулсан ажлын хэсэг хуралдхаар 

2021.03.26 өдөр төлөвлөөд байна.  

Дархан сумын хэмжээнд инженерийн бэлтгэл ажлын хүрээнд аймгийн төвийн 

үерийн усны байгууламжийн урт болон эвдэрч гэмтсэн хэсгүүдийн судалгаа, 

зураглал гаргаж аймгийн Захирагчийн ажлын албанд хүргүүлсэн.  

 

 

 

 

 

 

 

 
Шугам сүлжээний хамгаалалтын зурвас тогтоох ГЗБГЗЗГ-аас ирүүлсэн албан 

бичгийн дагуу шугам сүлжээний мэдээллийг Дархан-Ус суваг ХК, Дархан Дулаан 

сүлжээ ТӨХК, Цахилгаан дамжуулах үндэсний сүлжээ ТӨХК, Дархан Сэлэнгийн 

цахилгаан түгээх сүлжээ ХК, Мэдээлэл холбооны сүлжээ ТӨХК –аас мэдээлэл 

цуглуулж мэдээллийг боловсруулах ажил хийгдэж байна.   

Шинэ суурьшлын бүс үүсгэхтэй холбогдуулах инженерийн шугам сүлжээний 
зураглал хийж гүйцэтгэсэн. 
 
2 гүйцэтгэлийн зургийг авч мэдээллийн санд оруулсан. 

Дулаанд холбогдох 7 иргэний хүсэлтийг авч дулааны тодруулах хуудас гараж өгсөн.  
 

3. ДОТООД АЖИЛ: 

Сургалтын чиглэлээр: 

 Мэдээллийн технологийн асуудал хариуцсан мэргэжилтэн Э.Түмэнжаргал нь 

Cisco Academy-н Internet of Things цахим сургалтанд бүртгүүлж 1-р бүлгийг 

уншиж судлав. NDG Linux Unhatched цахим сургалтанд бүртгүүлж 1-22-р  

бүлгийг уншиж судлан тэмдэглэл хийж, virtual machine дээр командуудыг 

туршиж курсыг дуусган шалгалтыг өгч, сертификат авав. 
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 Хүн амын орлогын албан татварын чиглэлээр татварын хэлтэстэй хамтран 

байгууллагын нийт албан хаагчдад  богино хэмжээний  сургалт зохион 

байгуулсан. Албан хаагчид шинээр татварын системд бүртгүүлж тайлангаа 

илгээсэн. 

 2021 оны 03 дугаар сарын 05 -ны өдөр байгууллагын эцэг, эхийн зөвлөл 

албан хаагчдад “Угийн бичиг хөтөлдөг гэр бүлийг хамт олондоо сурталчлах, 

үндэс, гарал язгуураа мэдэж байхын ач холбогдлыг ойлгуулах” сургалтыг 

аймгийн Гэр бүл, хүүхэд залуучуудын хөгжлийн газрын мэргэжилтэн 

А.Мягмаржаргалтай  хамтран зохион байгууллаа. 

 ТАЗөвлөлөөс зохион байгуулсан “ Албан хаагчдын идэвх оролцоог 

нэмэгдүүлэх нь” сэдэвт сургалтад Захиргаа, хуулийн асуудал хариуцсан 

мэргэжилтэн Б.Золбаясах хамрагдсан. 

 ТАСЗөвлөлөөс төрийн албан хаагчдад зориулж гаргасан “ЁС ЗҮЙН СУРАХ 

БИЧИГ”- ийг албан хаагдчаар судлуулан үйл ажиллагаандаа тусгаж ажиллаж 

байна. 

 Удирдлагын академийн төрийн удирдлагын сургуулийг тус байгууллагын 

Инженер, дэд бүтцийн асуудал хариуцсан мэргэжилтэн Б.Төмөр төрийн 

албанд анх томилогдсон албан хаагчийг мэргэшүүлэх дунд хугацааны 

сургалтын хөтөлбөрт хамрагдаж төгссөн.  

 Удирдагы академийн төрийн удирдлагын сургуулийг Захиргаа, хуулийн 

асуудал хариуцсан мэргэжилтэн Б.Золбаясах, Инженер, дэд бүтцийн асуудал 

хариуцсан мэргэжилтэн Б.Төмөр нар богино хугацааны мэргэшүүлэх багц 

цагийн сургалтын хөтөлбөрт хамрагдаж төгссөн. 

 Удирдагы академийн төрийн удирдлагын сургуулийг Газрын дарга 

Д.Батчулуун нь ахлах түшмэлийн мэргэшүүлэх багц цагийн сургалтын 

хөтөлбөрт суралцаж байна. 

Бусад ажлын  чиглэлээр: 
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 МУЗГ-ын Дугаар 45 тогтоол, Улсын онцгой комиссын даргын Дугаар 18 

тушаалын дагуу батлагдсан  "Коронавируст халдвар /ковид-19/аас сэргийлэх 

арга хэмжээг зохион байгуулах түр журам" , "Коронавиурс халдвар /ковид-19/ 

ын тархалтын түвшинг тогтоож, төрийн байгууллага, хүн, хуулийн этгээдийн 

үйл ажиллагааг зохицуулах түр журм"-ын танилцуулж гарын үсэг зуруулсан. 

 Аймгийн засаг даргын 2021 оны 03 дугаар сарын 09-ны өдрийн Дугаар 1-04/01 

“Сахилга хариуцлага, дэг журмыг сайжруулах” тухай албан даалгаврыг 

хяналтанд авч авах арга хэмжээг боловсруулж тайланг хүргүүллээ. 

 Хүний нөөцийн мэдээллийн тогтолцоо” цахим системд суурилсантай 

холбогдуулж аймгийн ТАСЗөвлөлийн 2021 оны 03 дугаар сарын 11-ний 

өдрийн 2-10/275 тоот албан бичгийн дагуу тайланг боловсруулсан. 

 2021.03.0-ны өдөр “Сонгуулийн ерөнхий хороо”-оос зохион байгуулсан 

сургалтанд хамрагдаагүй төрийн албан хаагчдын судалгааг гаргаж Дархан-

Уул аймгийн Засаг даргын тамгын газарт 17 хүнийг сургалтанд хамруулхаар 

хүргүүлэв.   

 ТАСЗөвлөлд байгууллагын бүтэц, орон тооны тушаалыг сканердаж 

lhagvaa084560@gmail.com хаягт илгээсэн. 

 ГЗБГЗЗГ-ын даргын 2021.01.29-ний өдрийн А/25 дугаар тушаалаар Газрын 

харилцааны салбарын 2021 оны авлигын эсрэг үйл ажилагааны төлөвлөгөөг 

баталсан бөгөөд орон нутгийн хэмжээнд хэрэгжүүлэх үйл ажиллагааны 

төлөвлөгөөг байгууллагын газрын даргаар 2021.03.18-ний өдөр батлуулсан. 

Өргөдөл, гомдол шийдвэрлэлтийн талаар: 

 ГХБХБГ-т 2021 оны 2 сарын 21-ний өдрөөс 3 сарын 20-ны өдрийн хооронд абле 

программд нийт 93 албан бичиг /хариутай 72/, 21 өргөдөл /хариутай 20/ ирсэнээс 54 албан 

бичиг, 9 өргөдөл шийдвэрлэн, 18 албан бичиг, 11 өргөдөл хяналтанд бүртгэжээ. 

Албан бичиг, өргөдлийн шийдвэрлэлтийг графикаар харуулбал: 

График 1. Албан бичиг, өргөдлийн шийдвэрлэлт, хяналтанд авч судлаж буй талаарх 
мэдээлэл 
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Мэдээлэл технологийн чиглэлээр: 

Мэдээлэл: 

1. 70376471 утсаар 13 иргэн, ААНБ-ын асуусан асуултанд, Дархан-Уул аймгийн 

Газрын харилцаа, барилга хот байгуулалтын газрын Facebook хуудсанд 

иргэнээс асуусан 14 асуултанд хариулсан. 

2. Татварын хэлтсээс явуулсан ХХОАТ-ын тайланг цахимаар гаргах тухай  

сургалтанд хамрагдав. Тайлангаа цахимаар илгээв. 

3. Байгууллагын номын сангаас албан хаагчдад олгосон байсан 4 ширхэг номыг 

буцааж аван, програмд бүртгэж хураав.  

 

Мэдээлэл технологийн чиглэлээр: 

1. ГХБХБГ-ын цахим хуудсан дээр дараах мэдээллүүдийг байрлуулав. Үүнд:  

 2-р сарын байгууллагын төсвийн гүйцэтгэлийн мэдээ, 2020 оны санхүүгийн 

тайлан 

 Барилгын ажил эхлүүлэх, үргэлжлүүлэх зөвшөөрөл олгох цахим систем 

 Ипотекийн 6%-ийн зээлийн хөтөлбөр 

 Байгууллагын 2-р сарын 1, 2, 3, 4-р долоо хоногуудын ажлын тайлан, 2-р 

сарын ажлын тайлан 

 “Угийн бичиг хэрхэн хөтлөх” талаарх сургалтын мэдээлэл 
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2. ГХБХБГ-ын Facebook хуудсан дээр дараах мэдээллүүдийг байрлуулж иргэд, 

олон нийтэд сурталчлав. БХБЯ-ны мэдээлэл-1, ЭМЯ-ны мэдээлэл 1, 

ГЗБГЗЗГ-ын мэдээлэл 13, Орон нутгийн ТВ-ын мэдээлэл 2, Дархан-Уул АОК-

ын мэдээлэл 12 ширхэгийг хуваалцаж түгээв. 

 Барилгын ажил эхлүүлэх, үргэлжлүүлэх зөвшөөрөл олгох цахим систем 

 Ипотекийн 6%-ийн зээлийн хөтөлбөр 

 Дархан хотод баригдаж буй спорт цогцолборын барилгын ажлын явц 

 “Угийн бичиг хэрхэн хөтлөх” талаарх сургалтын мэдээлэл 

3. Нягтлан бодогчийн компьютерийн Office-ын програм гэмтсэн тул дахин 

суулгаж, идэвхжүүлж өгөв.  

4. Цахим шуудангийн нууц үгээ мартсан 4 албан хаагчийн нууц үгийг сэргээж 

өгөв. /ГУХ-2 удаа, БХБХ-ийн дарга, Барилгын материал үйлдвэрлэл, 

лабораторийн асуудал хариуцсан мэргэжилтэн/ 

5. АЗД-ын 2021-2024 оны “Цахим Дархан” төсөлд ГУХ, БХБХ-ийн саналыг авав. 

Саналын дагуу Юнитель компани руу холбогдож сумдуудын газрын 

даамлуудын байршил руу шилэн кабель татахад гарах зардлын тооцоог 

гаргуулан, төсвийг Юнител компаниас ирсэн тооцооны дагуу хийж албан 

тоотын хамт Аймгийн МТА-нд хүргэж өгөв. 

              
 

6. Абле програм дээр ажлаас чөлөөлөгдсөн ажилтныг чөлөөлж, албан тушаал 

өөрчлөгдсөн ажилтны мэдээллийг засварлав.  

 

Нярав: 
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1. 60 ширхэг Нэгж талбарын хувийн хэрэг нугалав.  

2. Газрын удирдлагын хэлтсийн мэргэжилтнүүд болон сумдын газрын 

даамлуудад дараах үнэт цаас тус тус олгов.    

Сумд Кадастр Газар 
эзэмших 
/Иргэн/ 

Газар 
эзэмших 
/ААНБ/ 

Газар 
эзэмших 

/ТБ/ 

Газар 
ашиглах 
/ААНБ/ 

НТХХ 

Дархан 390 88 9 0 0 76 

Хонгор 240 80 0 0 0 0 

Орхон 0 0 0 0 0 0 

Шарын гол 0 0 0 0 3 0 

3. Шаардах хуудсаар 12 төрлийн 69 ширхэг бараа материал олгов.  

4. 2-р сарын үнэт цаас, улсын тэмдэгтийн хураамж, бараа материалын 

зарцуулалтын тайланг нэгтгэж ня-бод өгөв. 

5. Хонгор сумын газрын даамлаас кадастр, газар эзэмших гэрчилгээ /иргэн/, 

улсын тэмдэгтийн хураамж /Иргэн/-ын тайлан, Шарын гол сумын газрын 

даамлаас газар эзэмших гэрчилгээ /ААНБ/, улсын тэмдэгтийн хураамж 

/ААНБ/-ын тайланг шалгаж, хүлээн авав. 

Онцгой байдлын мэдээлэл: 

Коронавирус /Ковид-19/-ийн чиглэлээр: 
 Байгууллагын хариуцлагатай жижүүрийн бүртгэлийн дэвтэрт 2021 оны 03 

дугаар сарын 01-нээс 26-ныг хүртэлх хугацаанд нийт 805  иргэнд төрийн 

үйлчилгээ үзүүллээ, ариутгал халдваргүйжүүлж, 1,5-2 метр зай хооронд 

барьж, бөөгнөрөл үүсгэхгүй, халуун, болон бүртгэлийг хариуцлагатай жижүүрт 

томилогдсон албан хаагч нар өдөр бүр хяналтыг хэрэгжүүлж байна. Хуваарьт 

өдрүүдэд байгууллагын албан хаагчдын халууны тогтмол хэмжиж бүртгэл 

хөтөлж ажилласан, ямар нэг шинж тэмдэг илрээгүй, халдвар хамгааллын 

дэглэмээ мөрдөж ажилласан.  

 Урд чиглэлийн 140 дүгээр постын хуваарийн дагуу тус газрын 

ЗХАХМэргэжилтэн Б.Золбаясах, ССМАХМэргэжилтэн Ч.Анхбаяр нар 03 

дугаар сарын 03-ны өдрийн өглөө 08:00-20:00 цаг хүртэлх хугацаанд орон 

нутгийн замын хөдөлгөөний нээлттэй болгосонтой холбогдуулан хяналт, 

шалгалт, бүртгэлийн ажлыг Дархан сумын 2 мэргэжилтэнтэй хамтран, 12 

цагийн хугацаанд Дархан хот руу нэвтэрсэн 971 гаруй иргэнийг бүртгэж, бусад 

орон нутгаас 757гаруй, Улаанбаатраас 214 гаруй иргэнийг асуумж бөглүүлж, 

зөвлөмжийг өгч ажилласан. 

 Урд чиглэлийн 140 дүгээр постон дээр ажиллах хуваарийн дагуу тус газрын 

ЗХАХМэргэжилтэн Б.Золбаясах, ССМАХМэргэжилтэн Ч.Анхбаяр нар 03 

дугаар сарын 11-ны өдрийн өглөө 08:00-20:00 цаг хүртэлх хугацаанд орон 

нутгаас 264 машин, 720 иргэн нэвтэрсэн,Улаанбаатараас 35 машин, 58 иргэн, 

03 дугаар сарын 09-ны өдрийн   БАХАМэргэжилтэн С.Ундрах, 
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ДБИАХМэргэжилтэн Б.Төмөр нар хяналт, шалгалт, бүртгэлээр орон нутгаас 

ирсэн машин 358, иргэн 891, Улаанбаатраас 314 иргэн, Орой цагаар  20:00-

08:00 цагийн хугацаанд машин 166,  Дархан сумын 2 мэргэжилтэнтэй 

хамтран 2 өдөр ажилласан,  орон нутгаас 622 машин, 1611 иргэн, 

Улаанбаатараас 201 машин, 362 иргэн нэвтэсрэн байна. 

 Урд чиглэлийн 140 дүгээр постон дээр ажиллах хуваарийн дагуу тус газрын 

БШинжээч С.Дарханбаатар, ССМАХМэргэжилтэн Ч.Анхбаяр нар 03 дугаар 

сарын 15-ны өдрийн өглөө 20:00-08:00 цаг хүртэлх хугацаанд УБ аас 

Дархан, бусад орон нутгаас орж ирж байгаа иргэдийн ПСР шинжилгээ, асуумж 

бөглүүлж, бүртгэл хийж ажилласан 

 Урд чиглэлийн 140 дүгээр постон дээр ажиллах хуваарийн дагуу  Б.Баярмаа, 

Э.Гүрхад, Ц.Цэнд-Аюуш, Э.Түмэнжаргал, С.Ундрах, Б.Төмөр нар 03 дугаар 

сарын 20-ны өдрийн 08:00 цагаас 21-ний өдрийн 08:00 цаг хүртэлх 

хугацаанд УБ хот болон орон нутгаас Дархан сум руу орж байгаа иргэд /УБ 

хотоос ирж байгаа иргэдээс пср шинжилгээ болон асуумж, иргэний үнэмлэх 

үзэх, орон нутгийн иргэдээс асуумж авах/-ийг нэвтрүүлэх ажлыг зохион 

байгуулж ажилласан. 

 Аймгийн шуурхай штаб, агентлагийн хариуцлагатай жижүүрт  мэдээллийг 7 

хоног бүр тогтмол цахим хаягт www.darkhan.nema.gmail.com/   хүргүүлж 

ажиллаа.        

   

140-ийн пост дээр ажиллаж байх үеийн зураг 

    

                 

http://www.darkhan.nema.gmail.com/
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 Авто тээврийн төв дээр Дархан-Уул аймгаас хувийн унаатай иргэдийг гаргах 

ажлын бүртгэл дээр ажиллав. 

              

 “Коронавируст халдвараас сэргийлэх арга хэмжээг зохион байгуулах түр 

журам" танилцуулж албан хаагчдаар гарын үсэг зуруулсан 

 Аймгийн Онцгой байдлын газарт Дархан-Уул аймгийн Шарын гол сумын нутаг 

дэсгэрийн зургийг 1,5м:1,5 м харьцаатай эхийг бэлдэж файлаар өгсөн. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЗАХИРГАА, ХУУЛИЙН АСУУДАЛ  

ХАРИУЦСАН МЭРГЭЖИЛТЭН                               Б.ЗОЛБАЯСАХ 

ХЯНАСАН: 

  ГАЗРЫН УДИРДЛАГЫН  

  ХЭЛТСИЙН ДАРГА              Г.НЯМДОРЖ 

 

 


