
 

 

ГАЗРЫН ХАРИЛЦАА, БАРИЛГА, ХОТ БАЙГУУЛАЛТЫН ГАЗРЫН  
 2021 ОНЫ 04  ДҮГЭЭР САРД ХИЙСЭН АЖЛЫН ТАЙЛАН 

 

2021.04.23                                                                                                             Дархан 

 

1. ГАЗРЫН ХАРИЛЦААНЫ ЧИГЛЭЛЭЭР ХИЙСЭН АЖЛЫН ТАЙЛАН 

 

Суурь судалгаа, Мониторингийн чиглэлээр: 

Газрын төлөв байдал, чанарын хянан баталгааны чиглэлээр: 

- Хуучин эзэмшиж байгаа газраа өмчилж авч байгаа, өөрийн өмчлөлийн газар 

дээр Газрын төлөв байдал, чанарын төлөвлөгөөт хянан баталгааны 

дүгнэлтын 12 иргэнд хэвлэж өгсөн. Мөн Эхлэх цэг хангай ХХК-ний хийж 

гүйцэтгэсэн иргэн Э.Ганболдын зуслангийн зориулалттай газар дээр хийгдсэн 

захиалгат хянан баталгааны тайланг цахимаар хүлээн авч шалган дүгнэлийг 

байнгын шинжээчээр баталгаажуулсан. Мөн Эхлэх цэг хангай ХХК–ийн 

гүйцэтгэсэн иргэн Г.Баярцэцэг, Орхон-Ус ХХК-ийн газруудад хийгдсэн 

зкахиалгат хянан баталгааны тайланг хэвлэмэл байдлаар хүлээн авсан 

бөгөөд шалгаж байна.  

Сэдэвчилсэн зураг: 

  “Ногоон Дархан хот” төслийн хүрээнд хийгдэхээр төлөвлөж буй ногоон 

байгууламж байгуулах байршлын зураг, Дархан сумын ногоон байгууламжтай 

болон ногоон байгууламжийг шинээр байгуулах, нөхөн сэргээхээр төлөвлөж 

буй аж ахуйн нэгж байгууллагын газрын байршлын зураг, СӨХ-ны болон 

нийтийн эзэмшлийн зам талбайд ногоон байгууламж байгуулах газрын 

байршлын зураг, хэсэгчилсэн ерөнхий төлөвлөгөөний дагуу ногоон 

байгууламж байгуулах байршлын зургуудыг тус тус бэлдэж А3 хэмжээтэй 

форматаар *.jpg файлаар аймгийн Хөрөнгө оруулалт, хөгжлийн бодлого 

төлөвлөлтийн хэлтсийн мэрэгжилтэн н.Отгончимэдэд өгсөн. 
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 Дархан сумын мал түр бэлчээрлэх бүсийн зургийг хийж А3 хэмжээтэй хэвлэж байгууллагын 

даргад өгсөн 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Геодези, зураг зүйн чиглэлээр: 

 “Багийн нэрийг УИХ-аар батлуулахад БХБЯ-ыг шаардлагатай мэдээ, 

мэдээллээр ханган ажиллах”  ажлын хүрээнд Дархан, Хонгор, Орхон, Шарын 

гол сумдын багуудын нэгдсэн жагсаалтыг ГЗБГЗЗГ-аас ирүүлсэн хүснэгтийн 

дагуу гаргаж сумдаас багуудын нэрийг баталсан ИТХ-ыг тогтоол, газар зүйн 

нэрийн салбар зөвлөлийн хурлаас багуудын нэрийг өөрчлөх эсэх тухай 

ирүүлсэн албан бичгийн хамт ГЗБГЗЗГ-ын ГЗЗ хэлтэсийн мэргэжилтэн 

Ундармаад хүргүүллээ.  

 Хаягийн мэдээллийн сангийн гудамж, нэгж талбар, үл хөдлөх хөрөнгийн 

мэдээлэл засварлалтын ажлыг үргэлжлүүлэн хийж гүүйцэтгэж байна. Ажлын 

явц 90% явж байна.  

   Хаягийн зургийн дагуу 7 иргэн, 2 аж ахуйн нэгжийн  эзэмшлийн газар, үл 

хөдлөх эд хөрөнгөд  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: 

 Дархан сум 5 дугаар баг. Төв замаас 20/7 дугаар байр хүртлэх авто замын 

засвар шинэчлэлтийн ажлын улаан шугам. 

 Дархан сум 4 дүгээр баг. Нэхийгийн 2 ширхэг 5-н давхар байрнаас 14 дүгээр 

байр хүртлэх авто замын засвар шинэчлэлтийн ажлын улаан шугам 

 Хонгор сум. 2 дугаар баг арьс шир боловсруулах үйлдвэрийн 110/10кв-ын 

хаалттай хувиарлах байгууламжийн барилгын улаан шугам.   

 “Парк таун-2” үйлчилгээтэй орон сууцны хотхон К блок улаан шугам 
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Газрын төлбөрийн талаар: 

 2021 оны 1-р улирлын байдлаар 6183 нэгж талбарт 1.3 тэрбум төгрөгийн 

14296 нэхэмжлэл үүсгэн Татварын нэгдсэн системд илгээсэн байна. 

2021.04.23-ний өдрийн байдлаар Татвараас авсан мэдээллээр газрын 

төлбөрийн орлого 366.9 сая төгрөг байна. Үүнд: 

Аймаг:   268 100 674.87 

Дархан сум:   70 660 837.75 

Хонгор сум:   21 823 578.57 

Шарын гол сум:  1 434 741.2 төгрөг тус тус төвлөрсөн байна. 

Газрын дуудлага худалдаа зохион байгуулсан талаар: 

 Дархан-Уул аймгийн Засаг даргын 2021.03.29-ний өдрийн 01-А/105 дугаар 

захирамжаар Дархан сумын 9, 12, 13-р багийн нутаг дэвсгэрт 8 нэгж талбарт 

худалдаа, үйлчилгээний зориулалтай газрыг Газрын биржийн цахим 

системээр газрын дуудлага худалдааг 2021.04.14-ний өдөр зохион 

байгуулахаар газрын байршил, зориулалт, талбайн хэмжээ, дуудлага 

худалдааны анхны үнийг баталсан. Тус захирамжийн дагуу дуудлага 

худалдааг зохион байгуулах ажлын хэсэг аймгийн Засаг даргын 2021.04.12-

ний өдрийн 01-А/118 дугаар захирамжаар байгуулагдсан. Дуудлага худалдаа 

2021.04.14-ний өдөр газрын биржийн цахим систем /www.mle.mn/-ээр зохион 

байгуулагдлаа. Нийт 3 нэгж талбарт 99 450 800 төгрөг /ерөн есөн сая дөрвөн 

зуун тавин мянга найман зуун/-ийг газрын дуудлага худалдааны орлогод 

төвлөрүүлэхээр боллоо. Бусад 5 байршилд хүсэлт ирээгүй тул дуудлага 

худалдаа хүчингүй боллоо. Дуудлага худалдаанд оролцох хүсэлтийг 

2021.04.07-2021.04.13-ний өдрийн 15:00 цаг хүртэл буюу ажлын 5 өдөр 

цахимаар хүлээн авсан бөгөөд нийт 15 цахим хүсэлт ирснээс нотлох баримт 

/иргэний үнэмлэхний хуулбар, тэмдэгтийн хураамжийн баримт/ дутуу 

ирүүлсэн дутуу ирүүлсэн  10 хүсэлтэд татгалзаж, 7 хүсэлтийг хүлээн 

зөвшөөрч, 3 нэгж талбарт дуудлага худалдаа зохион байгуулагдлаа. Үүнд: 

 Газрын байршил-1: 2021-7014-1000м.кв Дархан сум 9-р баг 31-р хороолол, 

Барилгачдын өргөн чөлөө 48-р гудамж 4809 тоот хаягт байрлах газарт: 

1. 17932 оролцогчийн дугаартай Мөнхбумбар хамгийн өндөр үнийн санал 

ирүүлж 37 200 000 төгрөгөөр ялагч боллоо. 

2. 17968 оролцогчийн дугаартай оролцогч Бүрэнжаргал 

3. 17970 оролцогчийн дугаартай оролцогч Урантүлхүүр  
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 Газрын байршил-2: 2021-7015-1000м.кв Дархан сум 9-р баг 31-р хороолол, 

Барилгачдын өргөн чөлөө 57-р гудамж 5700 тоот хаягт байрлах газарт: 

1. 17916 оролцогчийн дугаартай Даваабаатар хамгийн өндөр үнийн санал 

ирүүлж 47 200 000 төгрөгөөр ялагч боллоо. 

2. 17974 оролцогчийн дугаартай оролцогч Батбаяр  

 Газрын байршил-3: 2021-7017-379м.кв Дархан сум 9-р баг 31-р хороолол, 

Барилгачдын өргөн чөлөө 54-р гудамж 5402 тоот хаягт байрлах газарт: 

1 17902 оролцогчийн дугаартай Мөнхбумбар хамгийн өндөр үнийн санал 

ирүүлж 15 050 800 төгрөгөөр ялагч боллоо. 

2 17912 оролцогчийн дугаартай оролцогч Ариунзул  

 

2 БАРИЛГА, ХОТ БАЙГУУЛАЛТЫН ЧИГЛЭЛЭЭР ХИЙСЭН АЖЛЫН ТАЙЛАН 

Барилгын хяналт шалгалт: 

 Дархан-Уул аймаг, Хонгор сум, 2-р багт байршилтай Арьс ширний 

үйлдвэрийн цогцолборын барилгад Барилгын ажил эхлүүлэх, үргэлжлүүлэх 

зөвшөөрөл хүссэн хүсэлтийн дагуу холбогдох барилгын техникийн баримт 

бичигтэй танилцаж үзэн захиалагч, гүйцэтгэгчийн хоорондын гэрээний 

хугацаа дууссан, дулааны шугамын 2-р конторын шугамын ажил зураг төсөл 

нь магадлалаар орж баталгаажаагүй байсан тул зөвшөөрлийг олгох 

боломжгүй тухай албан бичгийг хүргүүлсэн.  

 Дархан-Уул аймаг, Дархан сум, 13-р багт байршилтай Иргэн О.Сайханбаярын 

үйлчилгээний зориулалтай барилгад барилгын ажил эхлүүлэх зөвшөөрөл 

хүссэний дагуу холбогдох барилгын техникийн бичиг баримттай танилцан 

үзэн тухайн барилгад зураг төсөл хийгдээгүй байсан тул Засгийн газрын 2017 

оны 68, 171 дүгээр тогтоолын дагуу бичиг баримтаа бүрдүүлэн дахин 

зөвшөөрлөө хүсэх тухай албан бичгийг хүргүүлсэн. 

Инженерийн дэд бүтцийн хүрээнд: 

 Дархан-Улаанбаатар чиглэлийн авто замын ажил хийгдэж байгаатай 

холбогдуулан замын трасст Цахилгаан дамжуулах үндэсний сүлжээний 

тулгуурт ойртсонтой холбогдуулан ЦДҮС, замын хяналтын зөвлөх компани, 

угсралтын компаниудтай уулзалт хийж тохиролцсон.  

 Гэр хорооллын шугам сүлжээний хүчин чадлын судалгааг гаргаж Барилга, хот 

байгуулалтын яаманд хүргүүлсэн.  
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2. ДОТООД АЖИЛ: 

Сургалтын чиглэлээр: 

 Захиргаа, хуулийн асуудал хариуцсан мэргэжилтэн Б.Золбаясах нь Засгийн 

газрын хэрэг эрхлэх газар, Удирдлагын академи, Төрийн албаны зөвлөлөөс 

Үр дүнд суурилсан бодлого төлөвлөлт, хяналт шинжилгээ үнэлгээ сэдвээр 

цахим сургалтанд хамрагдаж байна.  

 “Зөв менежмент-зөв тогтолцоо” олон улсын стандарт танилцуулах цахим 

сургалтын хөтөлбөрийг байгууллагын удирдлага, албан хаагчдад холбогдох 

линк, пасспортыг хүргүүлсэн.  

 2021 оны 04 сарын 16-ны өдрийн 09:00-17:30 цагийн хооронд  ГЗБГЗЗГ-ын 

Геодези, зураг зүйн хэлтэсээс зохион байгуулсан “Геодези, зураг зүйн тухай 

хууль тогтоомжийн хэрэгжилтийг хангах” сэдэвтэй цахим сургалтанд  

хамрагдсан. 

Мэдээ тайлан: 

 Стандарт, зөвлөмжийг хэрэгжүүлэх ажлын хүрээнд 15 шалгуур үзүүлэлтийн 

дагуу 1-5 онооны шатлалын дагуу хүснэгтээр хийсэн ажлын тайлан, үр дүнг 

аймгийн ЗДТГ-ын ДХШАХэлтэс хүргүүлсэн. 

Өргөдөл, гомдол шийдвэрлэлтийн талаар: 

 ГХБХБГ-т 2021 оны 3 сарын 21-ний өдрөөс 4 сарын 20-ны өдрийн хооронд абле 

программд нийт 108 албан бичиг /хариутай 70/, 23 өргөдөл /хариутай 23/ ирсэнээс 39 албан 

бичиг, 7 өргөдөл шийдвэрлэн, 31 албан бичиг, 16 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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Тайлбар: Ковид-19 халдварын тархалтын улмаас бэлэн байдлын зэрэгт шилжүүлсэнтэй 

холбоотой 4-р сард ГЭЗХХШХурал хийгдээгүй тул өргөдөл хүсэлт шийдвэрлэлтийн тоо 

харьцангүй бага байна. 

Мэдээлэл технологийн чиглэлээр: 

1. Байгууллагын цахим хуудсанд барилгын ажлын дүрэм, журмыг сайжруулж буй 

талаарх БХБЯ-ны мэдээллийг тавив.  

2. Байгууллагын фэйсбүүк хуудсан дээр барилгын ажлын дүрэм, журмыг 

сайжруулж буй талаарх БХБЯ-ны мэдээллийг байрлуулав. Мөн Дархан-Уул АОК-

ын шийдвэр болон бусад мэдээллийг хуваалцаж олон нийтэд түгээж байна.  

3. Screen Recorder хийх програм хангамж хайж олон суулгаж туршиж үзэв.  

4. Датацентр-тэй ярьж албаны цахим шуудангийн дискний зайг нэмэгдүүлэх 

хүсэлтийг албан бичгийг илгээж, нэмэгдүүлэв. Мөн байгууллагын гадаад IP 

хаягийн блокыг 3 удаа гаргуулав. Албаны цахим шуудангийн хаяг 

өөрчлөгдсөнтэй холбоотой үүссэн асуудлыг шалгуулах хүсэлт явуулав. 

5. Албаны цахим шуудангийн нууц үг 8-ыг сэргээж, үйлдлийн системийн хугацаа нь 

дууссан 2 компьютерт сунгалт хийв.  

6. Introduction to Cybersecurity-ын 1-4-р бүлгийг уншиж судлан, тэмдэглэл хөтөлж, 

encryption хийх програм суулгаж, дадлага ажил хийв.  

7. Байгууллагын дарга, бичиг хэрэг, ГУХ, БХБХ-ийн мэргэжилтнүүдийн үүдний хаяг, 

байгууллагын албан хаагчдын үнэмлэхийг шинэчлэн эхийг бэлтгэж хэвлэн наав.  

8. Газар зохион байгуулалт, төлөвлөлт, өмчлөлийн асуудал хариуцсан 

мэргэжилтний компьютерт сканер суурилуулан таниулж өгөв.  

9. Агентлагаас ирсэн шинэ router-ийг суурилуулж тохиргоог хийлгэв.  

10. Egazar.gov.mn цахим хуудас руу хэрхэн нэвтрэн орох талаар видеоны эхийг 

бэлтгэж, засварлав.    

Нярав: 

Сумд Кадастр 
Газар 

эзэмших 
/Иргэн/ 

Газар 
эзэмших 
/ААНБ/ 

Газар 
эзэмших 

/ТБ/ 

Газар 
ашиглах 
/ААНБ/ 

НТХХ 

Дархан 242 67 5 0 0 43 

Хонгор 160 70 10    

Орхон 230 50    78 

Шарын гол       

   

Онцгой байдлын мэдээлэл: 

Коронавирус /Ковид-19/-ийн чиглэлээр: 
 Аймгийн шуурхай штаб, агентлагийн хариуцлагатай жижүүрт  мэдээллийг 7 

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

ажиллаа.        

 Аймгийн Засаг даргын тамгын газраас баталсан Төрийн албан хаагчдын 

нийтийн эргүүлд гарах хуваарийн дагуу тус байгууллага нь 2021.04.19-өөс 20-

ны өдрүүдэд  08:00-15:00, 15:00-22:00 цагийн хооронд Дархан сумын 4, 8, 9, 

http://www.darkhan.nema.gmail.com/
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10, 11, 12, 14, 16, 17-р багуудад нийт 15 албан хаагч ажилласан. Нийтийн 

эргүүлээр ажиллах хугацаанд аймгийн Онцгой комиссоос зөвшөөрөгдсөн үйл 

ажиллагаа болон иргэдийн зорчих хөдөлгөөнд хяналт ажилласан.  

Нийт зөвшөөрөгдсөн үйл ажиллагаанд оролцсон 917 иргэн, Үүнээс:  

 
Д/д 

Зөвшөөрөгдсөн үйл 
ажиллагаа 

 
Ямар үйлчилгээ авах 

 
Хүний тоо  

1 Ойрхон байрлах дэлгүүр, 
худалдааны төв  

Хүнсээ авах 392 

2 Эмийн сан Эм авах  79 

3 Эмнэлэг Эмнэлэгт үзүүлэх, шинжилгээний 
хариу авах 

50 

ӨЭМТ рүү даатгалын эм 
бичүүлэхээр явах 

1 

Шүдний эмнэлэг орох /цаг авсан/ 1 

4 Зөвшөөрөгдсөн байгууллагын 
ажилчид 

Ажилдаа явж байгаа болон 
ажлаасаа бууж байгаа /Ажлын 

үнэмлэхтэй/ 

167 

Ажилдаа явж байгаа болон 
ажлаасаа бууж байгаа /Ажлын 

үнэмлэхгүй/ 

79 

5 Буяны ажлаар яваа  1 

6 Ковидын вакцин хийлгэх  21 

7 Ковидын шинжилгээ өгөхөөр 
яваа 

 105 

8 Борлуулалтын машин  21 

Нийт дүн 917 

 

Нийтийн эргүүлийн үед 614 иргэн доорхи зөрчлийг гаргасан. Үүнд: 
 

Д/д Гарсан зөрчил Тавьсан шаардлага Хүний тоо 

1 Явган салхилж байсан Шаардлага тавьсан. 304 

Хүүхдээ салхилуулж байсан Шаардлага тавьсан. 82 

Унадаг дугуйтай салхилж 
байсан 

Шаардлага тавьсан. 69 

2 Эмнэлэгт эргэлт хүргэхээр яваа  19 

3 Айлд юм авах, хүргэж өгөхөөр 
яваа 

Шаардлага тавьсан. 23 

4 Айлаас гэртээ харьж яваа Шаардлага тавьсан. 4 

5 Хүүхдийн толгой бариулах  2 

6 Маскгүй хүн Маск зүүх шаардлага тавьсан. 22 

7 Согтууруулах ундаа хэрэглэсэн   /14-р багт 6 хүн, 16-р багт 3 хүн, 
Өргөө багт 3 хүн согтууруулах ундаа 
хэрэглэсэн явж байсан. Гэртээ харих 

шаардлага тавьсан боловч 
шаардлага хүлээж авахгүй байсан/ 

21 

8 АТМ орохоор яваа Шаардлага тавьсан. 56 

9 Хүнд өвчтэй хүнийг эмнэлэгт 
хүргэх / машин/ 

 2 

10 Аймгийн Байгаль орчин, аялал 
жуучлалын газар орох 

Шаардлага тавьсан. 4 

11 АЗДТГ орж ажил хөөцөлдөх Шаардлага тавьсан. 1 

12 Нохойгоон салхилуулж яваа Шаардлага тавьсан. 2 

13 Мал хариулж яваа  3 

Нийт дүн 614 
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 Гэрийн тусгаарлалтанд байгаа 97 иргэн руу утсаар ярьж бие байдлын талаар 

асуумж авч аймгийн Төрийн захиргаа удирдлагын хэлтсийн мэрэгжилтэн 

н.Тунгалагт утсаар болон мэйлээр судалгааг өгсөн. 

 2021.04.10-ны өдөр Дархан сумын 1, 2, 3, 6, 7, 8, өргөө, малчин багт үйл 

ажиллагаа явуулж барилга угсралтын болон барилгын материалын 

үйлдвэрүүдээр явж ковид 19 холбоотой хяналт шалгалтыг хийсэн. мөн 

2021.04.13-ны өдөр Дархан сумын 4, 5, Өргөө, Малчин багуудад, мөн 

2021.04.17-ны өдөр Дархан сумын 4, 5, 6, 7, 8, Өргөө, Малчин багуудад үйл  

ажиллагаа явуулж байгаа барилга угсралт болон барилгын материалуудын 

үйлдвэрүүдэд хяналт тавьж ажилласан. 
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 Хүнс түгээлт, барилга угсралт, үйлдвэрлэл, худалдааны төвийн ажилчдаас 

Түргэвчилсэн оношлуураар шинжилгээ авах ажлыг Эрүүл мэндийн газар, 

Мэргэжлийн хяналт, Хүнс хөдөө аж ахуйн газар, Сумын ЗДТГ-тай хамтран 9 

дүгээр сургуульд зохион байгуулж ажиллаа. /2021.04.21-нд 578 иргэн, 22-нд 

47 иргэн/ 

             

 

БУСАД АЖИЛ: 

 “Эцэг эхийн зөвлөл” - ийн 2021 оны үйл ажиллагааны төлөвлөгөөнд тусгасаны 

дагуу хүүхэд хамгааллын бодлогын баримт бичгийн чиглэлээр мэдээллийн 

самбар хийсэн  

                 

 

ЗАХИРГАА, ХУУЛИЙН АСУУДАЛ  

ХАРИУЦСАН МЭРГЭЖИЛТЭН                               Б.ЗОЛБАЯСАХ 

ХЯНАСАН: 

  ГАЗРЫН УДИРДЛАГЫН  

  ХЭЛТСИЙН ДАРГА              Г.НЯМДОРЖ 
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