
 

 

ГАЗРЫН ХАРИЛЦАА, БАРИЛГА, ХОТ БАЙГУУЛАЛТЫН ГАЗРЫН  
 2021 ОНЫ 05  ДУГААР САРД ХИЙСЭН АЖЛЫН ТАЙЛАН 

 

2021.06.21                                                                                                            Дархан 

 

1. ГАЗРЫН ХАРИЛЦААНЫ ЧИГЛЭЛЭЭР ХИЙСЭН АЖЛЫН ТАЙЛАН 

 

Газар зохион байгуулалт төлөвлөлт: 

 Газрын эрх зүйн харилцааг хянан шийдвэрлэх тухай хуралд 1. Хугацаа сунгах 2, эрх 

шилжих 9, талбайн хэмжээнд өөрчлөлт орох 4, газар ашиглах 1, газар эзэмших 3, 

эрх сэргээх 11, гэрээ, гэрчилгээ шинэчлэх 2, 15-р баг 8-р хэсэгт байршил, хаяг 

өөрчлөгдөж байгаа 2, өмчилсөн газрын талбайн хэмжээнд өөрчлөлт орж байгаа 10 

иргэний материалыг хуралд танилцуулав. 

 2022 оны тухайн жилийн газар зохион байгуулалтын төлөвлөгөө боловсруулах 

ажлын хэсгийн захирамжийн төслийг 2021-06-14 өдөр 357 тоот албан бичиг 

хүргүүлсэн. 

 Аймгийн Цагдаагийн газар, Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх газар болон Прокурорын 

газарт  шалгагдаж байгаа иргэн, хуутгээдийн  нийт 2 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 8 иргэнд гаргаж өгсөн. 

 

Геодези, зураг зүйн чиглэлээр: 

 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 “Дэд бүтэцийн хөгжил-Баянзүрх, Дархан, Сэлэнгэ 

төсөл” гудамжны гэрэлтүүлгийн ажил. /улаан шугам/  

 Хот доторхи гэрэлтүүлгийн шинэчлэл /улаан шугам/ 

 “Дархан өргөө” политехникийн коллежийн сургалт дадлагын барилга /улаан 

шугам/ 

 Хаягийн зургийн дагуу 8 иргэн, 3 аж ахуйн нэгжийн  эзэмшлийн газар, үл хөдлөх эд 

хөрөнгөд  хаяг дугаар олгосон. 

 Худалдах, худалдан авах гэрээгээр газраа шилжүүлж байгаа 15 иргэний бүртгэлийг 

хийж кадастрын зураг гаргаж үйлчиллээ.  

 Дархан-Уул аймгийн Хонгор сумын 2 дугаар багийн нутаг Хүйтэний голын эх “Бичигт 

хад” гэх газарт үйл ажиллагаа явуулж буй “Бичигт Хад Майнинг” ХХК нь тусгай 

зөвшөөрөлтэй талбайгаас хэтрүүлэн ашигт малтмал хайж олборлолт явуулсан гэх 

201800389 дугаар хэрэгт шинжээчээр шинжилгээ хийлгэх тухай мөрдөгчийн тогтоолд 

заасан асуултын дагуу хариуг Цагдаагийн газарт хүргүүллээ.     

 1968 оны 1:100 000-ны масштабтай байр зүйн зурагт суурилан зурагласан Дархан-

Уул аймгийн хилийн цэсийн “Хараа” голын голдиролоор зурагдсан хэсэгт голын 

голдирол өөрчлөгдсөнөөс үүдэлтэй алдаа гарсан байдаг. Дархан-Уул аймгийн 

хэмжээнд дээрхи нэршлээр нэрлэгдсэн /голоор/ хэсэгт мод үржүүлэг, жимс 

жимсгэнэ, амаралт, сувилалын зориулалтаар газар олголт хийгдэж байгаа бөгөөд 
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одоогийн байдлаар газрын эзэмшил, ашиглалтын явцад хүндрэл үүссэн тохиолдол 

гарсан эсэх судалгааг ГЗБГЗЗГ-т хүргүүлсэн.                        

 Геодези, зураг зүй, кадастрын зураглалын ажил үйлчилгээ эрхлэх тусгай 

зөвшөөрөлтэй  “Гео од”, “Ёлт сүрвэй” ХХК-ний хийж гүйцэтгэсэн доорхи ажлыг 

шалгаж хүлээн авсан. Үүнд: 

 Дархан-Уул аймаг Дархан сум 5-р баг “Гэр хорооллын инженерийн шугам 

сүлжээ, гадга дулаан цэвэр усны шугам сүлжээ” гүйцэтгэл 

 Орхон сум. 1-р баг “Дархан арьс ширний цогцолбор” ОНӨХХК/Бог малын 

ноосгүй арьс боловсруулах үйлдвэр /Улаан шугам/  

 Дархан-Уул аймаг Дархан сум, 11-р баг, 6-р хороолол “Б.Одгэрэлийн 

үйлчилгээний төвийн барилга” /Улаан шугам/ 

 Хаягийн зургийн дагуу 9 иргэн, 1 аж ахуйн нэгжийн  эзэмшлийн газар, үл хөдлөх эд 

хөрөнгөд  хаяг дугаар олгосон. 

 ГЗБГЗЗГ-аас Хотын зэрэглэлд шилжүүлэхэд Засаг захиргааны нэгжийн хилийн цэс 

болон Засгийн газрын 2019 оны 325 дугаар тогтоолоор батлагдсан журмын дагуу 

олгогдсон гудамжны нэрийг өөрчлөх, шинэчлэх эсэхэд тодорхой саналыг ирүүлэхийг 

хүссэн чиглэл ирүүлсний дагуу доорх саналыг хүргүүлсэн.  

 Дархан-Уул аймгийн ИТХТ болон Дархан сумын тогтоолоор ИТХ-аар 

батлагдсан гудамж, зам талбай, өргөн чөлөөний нэрийг өөрчлөх шаардлаггүй 

гэж үзэж байна. 

 Хотын зэрэглэлд шилжүүлэхтэй холбоотойгоор Засаг захиргааны нэгжийн 

хилийн цэсийн хувьд Дархан сумын нутаг дэвсгэрт өөрчлөлт оруулах саналыг 

аймгийн Засаг даргаас тавьсан. Үүний дагуу Дархан-Уул аймгийн Хонгор, 

Орхон, Сэлэнгэ аймгийн Сайхан сумын нутаг дэсгэрээс /Хөтөл/ хавсралт 

зурагт зурагдсаны дагуу өөрчлөлт оруулах санал.  

Геодези, зураг зүй, кадастрын зураглалын ажил үйлчилгээ эрхлэх тусгай зөвшөөрөлтэй  

“Гео од”, “Ёлт сүрвэй” ХХК-ний хийж гүйцэтгэсэн доорхи ажлыг шалгаж хүлээн авсан. Үүнд: 

 Дархан сум 8-р баг. Ардын өргөн чөлөөний 4 дүгээр гудамжны замын 

уулзвараас Ётонгийн байрнуудын баруун талаар Хуулчдын 3 дугаар 

гудамжны уулзвар хүртэл авто зам  /улаан шугам/      

 Хаягийн зургийн дагуу 4 иргэн, 0 аж ахуйн нэгжийн  эзэмшлийн газар, үл 

хөдлөх эд хөрөнгөд  хаяг дугаар олгосон. 

  "Халнит" ХХК-ны түгээмэл тархацтай ашигт малтмалын ашиглалтын ДА-003А 

тусгай зөвшөөрлын талбай, "ДДЦС" ХК-ны технологийн зориулалттай худгийн 

талбайн  давхцалыг харуулсан тойм зургийг МХГ-т хүргүүлсэн. 

 Иргэн Д.Пүрэвсүрэнгийн Аймгийг Засаг даргад гаргасан өргөдлийг хянаж 

үзээд тухайн газар нь газар олголтын төлөвлөлтөнд тусгагдаагүй, тухайн 

жилийн газар зохион байгуулалтын төлөвлөгөөг зөрчсөн болохыг анхааруулж 

хүсэлтийг шийдвэрлэх боломжгүй болохыг мэдэгдэж хариуг хүргүүллээ. 

 Иргэн Х.Баясалмаа, Б.Сувд-Эрдэнэ нарын гаргасан өргөдлийн дагуу газар 

дээр нь очиж шалган хашааны сунгасан хэсгийг 14 хоногийн дотор буцаан 

татах мэдэгдэл өглөө.     

Суурь газрын мониторинг: 

 Газрын төлөв байдал, чанарын хянан баталгааны чиглэлээр: 

 Эхлэх цэг хангай ХХК-ний хийж гүйцэтгэсэн иргэн Д.Хаш-Эрдэнийн Хонгор 

сумын 1-р баг байрлах зуслангийн зориулалттай газар, иргэн 

Ч.Бямбасүрэнгийн Дархан сумын 8-р багт  байрлах гэр бүлийн хэрэгцээний 

зориулалттай газар, иргэн Х.Болортунгалагийн Дархан сумын 13-р багт 
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байрлах амины орон сууцны зориулалттай газар дээр тус тус хийгдсэн 

захиалгат хянан баталгааны тайланг цахимаар хүлээн авч шалган дүгнэлтийг 

байнгын шинжээчээр баталгаажуулсан. 

  Мөн Эхлэх цэг хангай ХХК–ийн гүйцэтгэсэн иргэн Д.Зоригтбаатарын дархан 

усмын 15-р багт байрлах гэр бүлийн хэрэгцээний зориулалттай газар, иргэн 

Х.Хатанбаатарын  Дархан сумын 2-р багт байрлах гэр бүлийн хэрэгцээний 

зориулалттай газар, тус тус хийгдсэн захиалгат хянан баталгааны тайланг 

цахимаар ирүүлсныг шалгаж байна. 

 Хууль тогтоомж: 

Газрын төлөв байдал, чанарын улсын хянан баталгаа хийх журмын төсөлд өгөх 

саналын төслийг Газар зохион байгуулалт, геодези зураг зүйн газарт 2021.06.04-ны 

өдөр  хүргүүлсэн. 

Газрын татвар, төлбөрийн хүрээнд: 

 

 2021 оны гүйцэтгэлийн төлөвлөгөөний дагуу 2021.06.14-ний өдрийн байдлаар 

тайлангаа гаргаж, тайлангийн үр дүнг сумын газрын даамлуудад танилцуулж, 

цаашид анхаарах асуудлыг албан бичгээр хүргүүллээ.2021 оны эхний хагас жилийн 

байдлаар 6759 хүчинтэй гэрээнд ногдол, нэхэмжлэл үүсгэхээс 6587 гэрээнд ногдол, 

нэхэмжлэл үүсгэж төлөвлөгөөний гүйцэтгэл 97.4 хувьтай байна. Газрын төлбөрийн 

орлого 2021.06.14-ний өдрийн байдлаар 541.6 сая төгрөг төвлөрсөн байна. 

 Газрын дуудлага худалдаа, төсөл сонгон шалгаруулалтаар олгох газрын 

байршлын зарыг видео хэлбэрт оруулан олон нийтэд сурталчлан 

ажиллав. /2021.06.18/ 

2021.06.14-ний байдлаар газрын төлбөрийн ногдуулалт, 
нэхэмжлэл үүсгэсэн байдал: 

  Дархан Орхон Хонгор Шарын 
гол 

Нийт 

Нийт ногдуулалт 4110 630 2120 254                 
7,114  

Цуцлагдсан 25 1 3 2                      
31  

Шинэ төлөвтэй 66 68 347 15                    
496  

Нийт гэрээний тоо 4019 561 1770 237                 
6,587  

Нэхэмжлэлийн тоо 9824 1198 4010 474               
15,506  

Мөнгөн дүн 
1,134,085,999 22,252,719 264,908,657 4,795,549 

1,426,042,92
4 

 

Сумын нэр 
Орлогын хэмжээ  

/2021.05.30-ны байдлаар/ 
Татвараас авсан мэдээлэл 

Төлөгдсөн нэхэмжлэлийн 
тоо 

Дархан /аймаг/           193,626,369                2,001  

Дархан /сум/           136,903,213                1,733  

Орхон              8,235,956                   244 

Хонгор             27,140,943                   695  

Шарын гол              2,513,789                     56  
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       БАРИЛГА, ХОТ БАЙГУУЛАЛТЫН ЧИГЛЭЛЭЭР ХИЙСЭН АЖЛЫН ТАЙЛАН 

Барилгын хяналт шалгалт: 

 Дархан сум, 9-р багт “Минж проперти” ХХК-ний нийтийн орон сууцны барилга барих 

хүсэлт ирүүлсний дагуу холбогдох барилгын техникийн бичиг баримтыг хянаж үзэн 

хажуу байрны оршин суугчдаас барилгын ажлыг зогсоох тухай албан бичиг ирүүлсэн 

тул 9-р багийн иргэдээс ирүүлсэн асуудлыг шийдвэрлэсний дараа барилгын ажил 

эхлүүлэх, үргэлжлүүлэх зөвшөөрлөө авах тухай албан бичгийг хүргүүлсэн. 

  

Инженерийн дэд бүтцийн хүрээнд: 

 Дархан сумын 7-р багийг 10-р багтай холбох авто замын трассд орсон 7 айлын 

судалгааг гаргаж хашаа татах талаар газар өмчлөгч нартай уулзалт хийсэн.  

 2021 онд газар зохион байгуулалтын төлөвлөгөөний тодотголоор нэмэгдсэн 5 

байршилын зураглалыг Дархан ус суваг ХК, МХС ТӨХК-тай зөвшилцсөн. 

 Газрын удирдлагын нэгдсэн системийн суурь мэдээлэл болох инженерийн шугам 

сүлжээний давхраг үүсгэх талаар ГЗБГЗЗГ-аас ирүүлсэн албан тоотын дагуу 

мэдээллийг боловсруулж мэдээллийн санд оруулсан.  

 ДСЦТС ХК-ны эзэмшлийн цахилгааны дэд станцуудын газар олголт хийх ажлын 

хүрээнд газар олголт хийгдээгүй дэд станцуудын судалгааг гаргаж газар эзэмшүүлэх 

хуралд оруулах ажилд бэтгэж байна. 

Барилгын материалын чиглэлээр: 

 Тулгат шийр ХХК-ний хүсэлтийн дагуу Хонгор сумын нутаг дэвсгэрт байрлах үйлдвэр 

дээр очин технологийн заавар, тоног төхөөрөмжийг үзэж, асуумжийн дагуу баримт 

бичгийг шалган заавар зөвөлгөө өгч ажиллаа. Барилга архитектур корпораци 

итгэмжлэгдсэн лабораторийн 2021.05.28-ны КБХЭ 24/21,  2021.06.02-ны КБХЭ 25/21 

тоот шинжилгээний бичгийг үндэслэн Тусгай зөвшөөрлийг сунгуулах  боломжтой гэж 

үзэн Тодорхойлолтыг БМҮХолбоонд 2021.06.17-ны 370 тоотоор хүргүүллээ. 

 Идэрхайрхан ХХК-ний хүсэлтийн дагуу Хонгор сумын нутаг дэвсгэрт байрлах 

үйлдвэр дээр очин технологийн заавар, тоног төхөөрөмжийг үзэж, асуумжийн дагуу 

баримт бичгийг шалган заавар зөвөлгөө өгч ажиллаа. Барилга архитектур корпораци 

итгэмжлэгдсэн лабораторийн 2021.06.07-ны 285/21 БДЛ,  2021.06.07-ны 286/21 БДЛ 

тоот шинжилгээний бичгийг үндэслэн Тусгай зөвшөөрлийг сунгуулах  боломжтой гэж 

үзэн Тодорхойлолтыг БМҮХолбоонд 2021.06.17-ны 371 тоотоор хүргүүллээ. 

 Дэбүт ХХК-ний хүсэлтийн дагуу Тосгон, Үйлдвэрийн районы нутаг дэвсгэрт байрлах 

үйлдвэр дээр очин технологийн заавар, тоног төхөөрөмжийг үзэж, асуумжийн дагуу 

баримт бичгийг шалган заавар зөвөлгөө өгч ажиллаа. ДаТС-ийн Барилгын материал 

судлалын лабораторийн  2021.05.28-ны №028 тоот шинжилгээний бичгийг үндэслэн 

тусгай зөвшөөрлийг сунгуулах  боломжтой   

Хот байгуулалтын кадастр, зурагт төслийн чиглэл: 

 Архитектур төлөвлөлтийн даалгавар хүссэн иргэний материалыг судлаж төлөвлөж 

батлуулав. 

 Иргэн, ААН-н байршлын зураг 5-г зурж гаргав. 

 1 ААН-н загвар зургийг судлаж батлуулав. 

Аймгийн хэмжээнд           368,420,270                4,729  
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 Наадмын талбайн зохион байгуулалтын зураг болон тус талбайн тохижилт хийх 

газрын байршил талбайн хэмжээг гаргаж өгөв 

3.ЗАХИРГАА УДИРДЛАГЫН АЖИЛ: 

Сургалтын чиглэлээр: 

 “Төрийн захиргааны албан тушаалд шатлан дэвшүүлэх зарчмын хэрэгжилт” , 

“Төрийн албан хаагчийн мотивацийн өнөөгийн байдал, нөлөөлж буй хүчин зүйл” 

Удирдлагын академийн багш Доктор М.Баянмөнх, Т.Алтанцэцэг нар 06 дугаар сарын 

03-нд цахим сургалтыг зохион байгуулсан. Удирдах албан тушаалтнууд хамрагдсан. 

Дотоод ажил: 

 Төрийн албан хаагчдын анкетыг албан хаагч бүрээр шинэчлэн гаргуулж, хүний 

нөөцийн мэдээллийн санг шинэчлэх ажлыг зохион байгуулж байна. 

 Нийт албан хаагчдыг 2021 оны хагас жилийн гүйцэтгэлийн тайлан, ажлын тайланг 

шинэ батлагдсан загварын дагуу тайлагнах талаар арга зүйн зөвлөгөөг өгч, журмыг 

танилцууллаа. 

 Арктикийн  улсын  Агротехнологийн их сургуулийн  “Газар зохион байгуулалтын 

кадастр” мэргэжлийн 3-р дамжааны оюутан Энхсайхан овогтой Мөнхнарангийн 

дадлагын ажил хийлгүүлэх гэрээг удирдлага болгон 2021 оны 06 дугаар сарын 03-ны 

өдрөөс 06 дугаар сарын 21-ийг өдрийг дуустал хугацаанд үйлдвэрлэлийн дадлага 

хийлгүүлхээр газрын даргын тушаалаар Ахлах мэргэжилтэн Б.Баярмааг 

удирдагчаар томилов. 

 Хууль эрх зүйн орчин сайжруулах ажлын хүрээнд Газар эзэмшигч, ашиглагч иргэн, 

аж ахуй нэгж, байгууллага нь хуульд заасан эрх хэмжээний дагуу газраа зүй 

зохистой ашиглаж байгаа эсэхэд хяналт тавих зорилгоор “Иргэн, хуулийн этгээдэд 

газар эзэмшүүлэх, ашиглуулах гэрээний биелэлтийг дүгнэх хуудас”, “газар эзэмших, 

ашиглах гэрээний дүн, мэдээний хүснэгт” зэргийг газрын даргаар батлуулсан. 

 Жолооч Ч.Цогт нь ажлаас гарах тухай өөрийн хүсэлтийн гаргасны дагуу 2021/06/07-

ны өдрийн газрын даргын Б/03 тушаалаар ажлаас чөлөөлсөн. 

 Нийт албан хаагчдын 2021 оны гүйцэтгэлийн төлөвлөгөө, ажлын тайлангаа 

ХШҮБагаар үнэлгээ өгөх шалгуур зэргээр журмын дагуу дүгнэсэн, нийт албан хаагч 

нар ХАНГАЛТТАЙ үнэлгээ авч дүгнэгдсэн. 

 2 жилээс дээш хугацаагаар газраа зориулалтын дагуу ашиглаагүй иргэн, хуулийн 

этгээдийн материалыг газрын даргын хурлаар танилцуулж, иргэд, хуулийн этгээдэд 

ЗЕХ-ийн дагуу сонсох ажиллагаа эхлүүлхээр зохион байгуулж байна. 

Нийт албан хаагчдын АВЛЕ болон хурууны хээгээр бүртгэх ажлын цагийн 

бүртгэлийн системыг дахин ажлуулхаар болов. 

   

Шүүхийн мэдээлэл: 

 Нэхэмжлэгч “Шинэ үе хамтын холбоо”  нэхэмжлэлтэй, хариуцагчаар Аймгийн Засаг 

дарга, ГХБХБГ-ын дарга нарт холбогдох Дархан-Уул аймаг дахь захиргааны хэргийн 

анхан шатны шүүхэд холбогдох тайлбарыг хүргүүлхээр боловсруулж байна.  

Өргөдөл, гомдол шийдвэрлэлтийн талаар: 

 ГХБХБГ-т 2021 оны 5 сарын 21-ний өдрөөс 6 сарын 20-ны өдрийн хооронд абле 

программд нийт 113 албан бичиг /хариутай 85/, 39 өргөдөл /хариутай 39/ ирсэнээс 60 албан 

бичиг, 28 өргөдөл шийдвэрлэн, 25 албан бичиг, 11 өргөдөл хяналтанд бүртгэжээ. 

Албан бичиг, өргөдлийн шийдвэрлэлтийг графикаар харуулбал: 
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График 1. Албан бичиг, өргөдлийн шийдвэрлэлт, хяналтанд авч судлаж буй талаарх 

мэдээлэл 

 

 

Мэдээлэл технологийн чиглэлээр: 

Мэдээлэл: 

 70376471 нээлттэй утсаар 16 иргэний асуултанд хариулт өгөв. 

 Байгууллагын Facebook хуудсанд ирсэн 7 иргэний асуултанд хариулт өгөв. 

Мэдээлэл технологийн чиглэлээр: 

 Байгууллагын цахим хуудсанд байгууллагын 5-р сарын төсвийн гүйцэтгэлийн мэдээ, 

байгууллагын 5-р сарын 3, 4-р долоо хоногийн ажлын тайлан, 6-р сарын 1,2,3 дугаар 

долоо хоногийн ажлын тайлан, 5-р сарын бичмэл тайланг байрлуулав.  

 Барилгын материал, үйлдвэрлэл, лабораторийн асуудал хариуцсан мэргэжилтний 

компьютерийг форматлаж, хорт кодын эсрэг програм болон шаардлагатай 

хэрэглээний програмуудыг суулгаж, хэвлэгчийг таниулж өгөв.  

Нярав:  

Сумд Кадастр Газар 
эзэмших 
/Иргэн/ 

Газар 
эзэмших 
/ААНБ/ 

Газар 
эзэмших 

/ТБ/ 

Газар 
ашиглах 
/ААНБ/ 

НТХХ 

Дархан 252 28 8   30 

Хонгор 140 70     

Орхон 150 70     

 Хонгор сумын даамлаас газар эзэмших гэрчилгээ /Иргэн/, улсын тэмдэгтийн 

хураамж /Иргэн/-ий тайлан хүлээн авч, тулгаж шалгав.  

 Шаардах хуудсаар 6 төрлийн 11 ширхэг бараа материал олгов.  

5-р сарын шаардах хуудсаар олгосон бараа, материалын тайлангийн нэгтгэлийг 

гаргаж ня-бо-д өгөв 

 

Онцгой байдлын мэдээлэл: 

Коронавирус /Ковид-19/-ийн чиглэлээр: 

70.6%

29.4%
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0.0%

10.0%
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ШИЙДВЭРЛЭСЭН ХЯНАЛТАНД 
БАЙГАА

ХУГАЦАА 
ХЭТЭРСЭН

НИЙТ 113 БИЧИГ. 
ҮҮНЭЭС ХАРИУТАЙ 85, ХАРИУГҮЙ 28
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 Сумын шуурхай штаб руу өдөр бүрийн хойд түшиг уулын 141 дүгээр постоор орж , 

гарч, дамжин өнгөрч байгаа машин болон хүний тоог газрын даргын баталсан 

хуваарийн дагуу 9 албан хаагч 24 цагаар хариуцлагатай жижүүрт  гарч мэдээллийг 

цаг тухайд нь  тогтмол хүргүүлж ажиллаа.  

 Ариутгал халдваргүйжүүлж, 1,5-2 метр зай хооронд барьж, бөөгнөрөл үүсгэхгүй, 

халуун, болон бүртгэлийг хариуцлагатай жижүүрээр томилогдсон албан хаагч нар 

өдөр бүр хяналтыг хэрэгжүүлж байна. Газрын барьцаалбар гаргахтай холбогдуулж 

70/30 харьцаатайгаар албан хаагчдыг ажлуулж байна. 

 Халдвар хамгааллын дэглэм баримтлан, 1,2 дугаар тунг хийлгэсэн иргэдийг 

асуумжаар нэвтрүүлж, ямар нэг зөрчилгүй ажиллаа, вакцинд хамрагдаагүй иргэдийн 

бүртгэлийг жижүүрийн дэвтэрт бүртгэх чиглэл өгсний дагуу одоогоор вакцинд 

хамрагдаагүй болон 2 дугаар тунгаа хийлгээгүй иргэн бүртгүүлээгүй байна.  

Халдварын тоо нэмэгдэж байгаатай холбогдуулан иргэдийг дотогш нэвтрүүлэхгүй 

цонхоор үйлчилгээг үзүүлж эхэлсэн.  

 Дархан-Уул аймгийн хойд пост 141 /түшиг уул/ орох, гарах хөдөлгөөний мэдээлэл:  

№ Чиглэл   Машин Хүн Хүүхэд  

1 Орсон  1104 1954 266 

3 Гарсан  414 718 114 

4 Дамжин  775 1268 255 

 

                

 

 

ЗАХИРГАА, ХУУЛИЙН АСУУДАЛ  

ХАРИУЦСАН МЭРГЭЖИЛТЭН                               Б.ЗОЛБАЯСАХ 

ХЯНАСАН: 

  ГАЗРЫН УДИРДЛАГЫН  

  ХЭЛТСИЙН ДАРГА              Г.НЯМДОРЖ 

 

 


