
 
ГАЗРЫН ХАРИЛЦАА, БАРИЛГА, ХОТ БАЙГУУЛАЛТЫН ГАЗРЫН 7 ХОНОГИЙН МЭДЭЭ 

/2021.01.04-2021.01.08/ 

2020.01.08                                                                                                                                                                                     Дархан хот                                                                                                                                                                                                    

№ Ажлын чиглэл Гүйцэтгэсэн ажил 

Барилга хот байгуулалтын хэлтэс 

 
1 

Барилгын асуудал 
хариуцсан 
мэргэжилтэн  

 Засгийн газрын 317 дугаар тогтоолын дагуу Дархан сумын 14-р баг, 3-р хороололд байралал 
“Минж проперти” ХХК-ний 110 айлын нийтийн орон сууцны барилгыг БХБЯамнаас ирүүлсэн цар 
тахалын үед ашиглалтад оруулах зөвлөмжөөр зохион байгуулж ажилласан.  

 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.  

2 Барилгын 
лобараторийн 
шинжээч  

 Дуудлага худалдаагаар эзэмшүүлэх газрын байршилын зураг 8 ш 
 Дуудлага худалдаагаар эзэмшүүлэх газрын архитектур төлөвлөлтийн даалгавар 8 ш 
 Ерөнхий архитекторын жилийн тайлангийн материал бүрдүүлэлт 

3 Барилга, 
Инженерийн дэд 
бүтцийн чиглэл 

 Аймгийн хэмжээнд 2021 онд хэрэгжих дахин төлөвлөлтийн ажлын талаар Дархан Дахин 
төлөвлөлт ОНӨААТҮГ-тай хамтран хэрэгжүүлэх талаар уулзалт хийсэн.  

 2020 оны Аймгийн ерөнхий архитекторын тайланд Дархан-Уул аймгийн хэмжээнд хэрэгжүүлсэн 
инженерийн шугам сүлжээний мэдээллийг гаргаж өгсөн.  

4 Барилгын 
материал 
үйлдвэрлэлийн 
чиглэл 

2021.01.02-нд Дархан өргөө сургууль дээр ажиллав. 1025 иргэнээс PCR шинжилгээ авахаас 904 иргэн 
/улсын болон хувийн хэвшлийн эмнэлэгийн ажилтан нараас/-ээс шинжилгээ авав.  
2020.01.03-нд Дархан өргөө сургууль дээр ажиллав. PCR шинжилгээ авахаас 300 иргэн /түргэн хоол, 
хүргэлт, тээвэр, харуул хамгаалалт/-ээс шинжилгээ авав. 
2020.01.05-нд Дарханаас Улаанбаатар, бусад аймаг руу явах иргэдийн нийтийн болон хувийн унаагаар 
гарах бүртгэлд ажиллав. Автовокзал дээр 

 2020.01.08-ны №22 тоотоор Аймгийн хэмжээнд түгээмэл тархацтай ашигт малтмалын 2020 оны 
олборлолтын мэдээ судалгааг Барилга хот байгуулалтын яаманд гаргаж хүргүүлэв. 

Газрын удирдлагын хэлтэс 

1 
Суурь, судалгаа, 
газрын 

 Газрын төлөв байдал, чанарын хянан баталгааны дүгнэлтийг 9 иргэнд хэвлэж өгсөн. 



мониторингийн 
чиглэл 

2 

Газар зохион 
байгуулалтын 
төлөвлөлт, 
өмчлөлийн чиглэл 

 Аймгийн Цагдаагийн газар, Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх газар болон Прокурорын газарт  
шалгагдаж байгаа иргэн, хуутгээдийн  нийт 17 албан бичгийн лавлагааг мэдээллийн сан болон 
газар өмчлөх захирамжаас шүүж хариуг хүргүүлсэн. 

 Улсын газар зохион байгуулалтын ерөнхий төлөвлөгөөний хэрэгжилт, 2021 оны төлөвлөгөөг 
холбогдох мэргэжлийн байгууллагуудад 2020-12-25 өдрийн 1048 тоот албан бичгийг 8 
байгууллагад хүргүүлсэн. 

 2021 онд иргэнд гэр бүлийн хэрэгцээний зориулалтаар өмчлүүлэх тухай, 2020 оны газрын 
нэгдмэл сангийн тайланг 2021-01-04 -ний өдрийн 01 тоот албан бичгээр Газар зохион 
байгуулалт, геодези зураг зүйн газарт хүргүүлсэн. 

 2021 оны Дархан сумын 2021 оны тухайн жилийн газар зохион байгуулалтын төлөвлөгөөг сумын 
ИТХ-ын хуралдааны 2020-12-25 өдрийн 12 дугаар тогтоолоор батлуулсан. 

 2021 оны тухайн жилийн газар зохион байгуулалтын төлөвлөгөөнд тусгагдсан дуудлага 
худалдааны 8 байршлын схемийн зураг, архитектур төлөвлөлтийн даалгаварыг хийж гүйцэтгэв. 

 Орхон, Хонгор, Шарын гол, Дархан сумын 2020 оны төлөвлөгөөний хэрэгжилт, 2021 оны тухайн 
жилийн газар зохион байгуулалтын төлөвлөгөөг хэвлэж, Дархан сумын Засаг даргын тамгын 
газарт мөн сумын ИТХ, байгууллагын архивт хүлээлгэн өгөв. 

3 

 
 
Геодези, зураг зүй 

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/ 
Хаягийн зургийн дагуу 8 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 
      Хаягийн мэдээллийн систем дэх Дархан сумын хаягийн мэдээллийг шалгах, засварлах, хянасан 
төлөвт 22 гудамж, 250 нэгж талбар, 120 байшинг шилжүүлэх ажлыг хийж гүйцэтгээд байна. 

4 
Кадастр, 
бүртгэлийн чиглэл 

Дархан-Уул аймгийн хэмжээнд өмчилсөн газраа шилжүүлсэн 10 иргэний кадстрын зургийг хэвлэж өгөв. 
Үл хөдлөх хөрөнгийн гэрчилгээ авах хүсэлт ирүүлсэн иргэнд 5 кадастрын зураг хэвлэж өгөв. 

Захиргаа аж ахуй хэлтэс 



  
  
1 

Хүний нөөц, хууль 
эрх зүй 

Шүүх хурал: 
 Цэдэндамбаагийн  нэхэмжлэлтэй ГХБХБГ-ын даргад холбогдох иргэний хэргийн шүүх 

хуралдаанд Хариуцагч талын итгэмжлэгдсэн төлөөлөгч Б.Содболдын гомдлоор Дархан-Уул 
аймаг дахь Иргэний хэргийн давж заалдах шатны шүүхэд гомдол гаргаснаар шүүхий хурлын зар 
2021 оны 01 дүгээр сарын 11 ны 11:30 цагт зарлагдсан. 

 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 болохоор хойшлуулсан.  
Ажил үүрэг: 

 1-3 дугаар сарын байгууллагын “Хариуцлагатай жижүүрийн хуваарь”-ийг батлуулав.  
 Албан хаагчдын  2021 оны албан тушаалын тодорхойлолтын газрын даргаар батлуулав. 
 2021 оны цалингийн сангийн тушаалын төслийг боловсруулж байна.  
 ГХБХБГ-ын ХШҮБ-ийн 2020 оны тайланг аймгийн ЗДТГ-ын ХШҮХэлтэст тайланг хүргүүлхээр 

боловсруулж байна. 

2 

Мэдээллийн 
технологи, нярав 

Мэдээлэл:  
1. 70376471 нээлттэй утсаар 7 иргэний асуултанд хариулт өгөв. 
2. Байгууллагын Facebook хуудсанд ирсэн 2 иргэний асуултанд хариулт өгөв.  
3. Иргэдэд үйлчлэхээр болсонтой холбогдуулан амны хаалт зүүх, хүн хоорондын аюулгүй зайг 

баримтлах сануулгыг тус бүр 5 хувь хэвлэж, байгууллагын үүд, заал, коридорт наав.  
4. 2020 оны 12 сараас хойш Дарханаас гарсан иргэдийн жагсаалтан дээр 380 иргэний Дарханы 

хаяг, очих газрын хаягийг нөхөж бичих ажил хийв.  
Мэдээлэл технологийн чиглэлээр: 

1. Байгууллагын цахим хуудсанд 2020 оны 12-р сарын төсвийн гүйцэтгэлийн мэдээг байрлуулав.  
2. Able системийн цаг бүртгэлийн хэсгийн цагийн хуваарийг богиносгосон цагийн хуваарийн дагуу 

өөрчлөн, дундын мэдээллийн сангийн компьютер дээрх цаг бүртгэлийн програм хангамжийн 
ажиллагааг шалгаж, бэлтгэв.  

3. Байгууллагын QR кодыг хэвлэж үүдэнд наан иргэдэд үйлчлэхэд бэлтгэв.  
Нярав: 

1. 27 ширхэг Нэгж талбарын хувийн хэргийн хавтас нугалж, мэргэжилтнүүдэд олгоход бэлтгэв. 
2. Газрын удирдлагын хэлтсийн мэргэжилтнүүдэд 50 ширхэг кадастрын цаас, 13 ширхэг НТХХ, 19 

ширхэг газар эзэмших гэрчилгээ /Иргэн/, 1 ширхэг газар эзэмших гэрчилгээ /ААНБ/, Хонгор 
сумын газрын даамалд 80 ширхэг кадастрын үнэт цаас тус тус олгов.    

3. Шаардах хуудсаар 10 төрлийн 27 ширхэг бараа материал олгов.  
4. Үндсэн хөрөнгө, бараа материалын тооллогын комисст орж ажиллав.  
5. Үндсэн хөрөнгийн тооллогын мэдээлэл дээр үндэслэн албан хаагчдын үндсэн хөрөнгийн картын 

мэдээллийг засварлав.  
6. Хонгор 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.  
7. 2020 оны сүүлийн хагас жилийн шаардах хуудсаар олгосон бараа материал, үнэт цаасны 

тайланг ня-бо-д хүлээлгэн өгөв.  

 
Тайлан боловсруулсан:  Захиргаа, хуулийн асуудал хариуцсан мэргэжилтэн                     Б.Золбаясах 

                                                 Хянасан:  Газрын удирдлагын хэлтсийн дарга                                                  Г.Нямдорж 

 
 
 


