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№ Ажлын чиглэл Гүйцэтгэсэн ажил 

Барилга хот байгуулалтын хэлтэс 

 
1 

Барилгын асуудал 
хариуцсан 
мэргэжилтэн  

 Засгийн газрын 317-р тогтоолын дагуу хүрээнд:  
- 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.  

 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.  

2 Барилгын 
лобараторийн 
шинжээч  

 Иргэн ААН-н байршилын зураг 5 /Тосгон сайжруулсан зам хийх газрын байршил/ 
 Эскиз зураг 2-г хэлэлжүүлж 1-г баталж 1-г буцаав 
 Аймгийн ерөнхий архитекторын 2020 оны тайланд холбогдох мэдээллийг оруулах 

3 Барилга, 
Инженерийн дэд 
бүтцийн чиглэл 

 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.  

 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.  

 Цахилгааны зураг төсөл гүйцэтгэх шинээр заалт авахтай холбогдуулан Ариун мөнхийн гэрэл 
ХХК-ний бүрдүүлсэн бичиг баримтыг үндэслэн Барилгын үндэсний ассоциацид тодорхойлолт 
гаргаж өгсөн.  

 2021 онд дуудлага худалдаа зохион байгуулахтай холбогдуулан 8 байршлын схем зургийг ДДС 
ТӨХК, ДСЦТС ХК, ДУС ХК-тай зөвшилцсөн.  

4 Барилгын 
материал 
үйлдвэрлэлийн 
чиглэл 

 2021,01,08-ны 22 тоотоор Аймгийн хэмжээнд түгээмэл тархацтай ашигт малтмалын 2020 оны 
олборлолтын мэдээ судалгааг Барилга хот байгуулалтын яаманд гаргаж хүргүүлэв. 

 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 
 2021.01.14-нд УОК-оос Дархан-Уул аймгийг " Ногоон бүс" болгон зарласантай уялдуулан АОК 

дараах шийдвэрүүд гаргалаа.Үүнд: 
 -Дархан хотоос гарах хүсэлтээ бүртгүүлсэн 784 иргэнийг шинжилгээгүйгээр асуумжаар УБ хот 

болон бусад аймаг хот руу гаргах ажил өнөөдөр явагдаж байна. Нийт 581 иргэний бүртгэл хийж 



гаргасан 

Газрын удирдлагын хэлтэс 

1 

Суурь, судалгаа, 
газрын 
мониторингийн 
чиглэл 

 Газрын төлөв байдал, чанарын төлөвлөгөөт хянан баталгааны дүгнэлт 7 иргэнд хэвлэж өгсөн. 

 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 

2 

Газрын төлбөр, 
татвар, үнэлгээ 

 2021 онд дуудлага худалдаагаар олгох 52 нэгж талбарын судалгааг тухайн сумын ИТХ-аас 
баталсан тухайн газар зохион байгуулалтын төлөвлөгөөний дагуу гаргаж, аймаг, сумын Засаг 
даргын захирамжийн төсөл бэлтгэж, сумын газрын даамлуудад мэргэжил арга зүйн зөвлөгөө 
өгсөн.Үүнд: Дархан сум-8, Орхон-10, Хонгор-15, Шарын гол-19 байршил тус тус төлөвлөгдсөн 
байна.  

 2019 оны дутуу газрын төлбөрийн орлогоос үлдсэн 86.9 сая төгрөгийн нэхэмжлэлийг аймгийн 
Татварын хэлтэст үүсгүүлсэн. 1210100290150 нэхэмжлэлийн дугаараар төлөх боломжтой. 

 2021.01.04-ний өдөр ГЗБГЗЗГ-аас зохион байгуулсан Газрын төлбөрийн тайлан мэдээг 
цахимаар гаргахад татвар, манай байгууллага хоёрын дундын мэдээллийн сангийн алдаанаас 
болоод төлбөрийн тайлан хугацаандаа гарах боломжгүй хүлээгдэж байна. 

 2020 онд 5160 нэгж талбарт, 1.4 тэрбум төгрөгийн ногдуулалт, нэхэмжлэл үүсгэж Татварын 
нэгдсэн санд илгээсэн байна.  

 2020 онд газрын төлбөрийн орлогоос 1296.6 сая төгрөгийг орон нутгийн  төсөвт төвлөрүүлэхээс 
1237.3 сая төгрөгийг төвлөрүүлж, гүйцэтгэл 95.2 хувьтай биелэсэн байна. 

3 

Газар зохион 
байгуулалтын 
чиглэл 

 Аймгийн Цагдаагийн газар, Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх газар болон Прокурорын газарт  
шалгагдаж байгаа иргэн, хуутгээдийн  нийт 6 албан бичгийн лавлагааг мэдээллийн сан болон 
газар өмчлөх захирамжаас шүүж хариуг хүргүүлсэн. 

 Улсын газар зохион байгуулалтын ерөнхий төлөвлөгөөний хэрэгжилтийг 2020-01-13 -ны өдрийн 
33 тоот албан бичгээр ГЗБГЗЗГ-т хүргүүлсэн 

 Аймгийн газар зохион байгуулалтын ерөнхий төлөвлөгөөний хэрэгжилтийг 2020-01-14 -ны 
өдрийн 43 тоот албан бичгээр ГЗБГЗЗГ-т хүргүүлсэн. 

 Аймгийн Засаг даргын 2021 оны гүйцэтгэлийн төлөвлөгөөний төслийг ГУХ-ын даргаар 2020-01-
15 -ны өдөр хянуулж  захиргаа хуулийн асуудал хариуцсан  мэрмэргэжилтэнд хүлээлгэн өгөв. 

 2020 онд зохион байгуулсан газрын дуудлага худалдааны хурлын тэмдэглэл болон бусад 
материалыг бичиг хэрэгт /архивт/ хүлээлгэн өгсөн нийт 7 боть  

 2020 онд зохион байгуулсан газар эзэмшүүлэх төсөл сонгон шалгаруулалтын хурлын тэмдэглэл 
болон бусад материалыг бичиг хэрэгт хүлээлгэн өгсөн. / нийт 2 боть/ 

 Шалгарсан төсөл болон шалгараагүй төслүүдийг бичиг хэрэгт хүлээлгэн өгсөн /архивт нийт 9 
боть/ 

 2020-01-15 өдөр /ХАСХОМ ГАРГАГЧ АЛБАН ТУШААЛТНУУДЫН СУРГАЛТ/ -нд хамрагдсан. 



Захиргаа, дотоод ажил 

  
  
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 2020 оны 01/06-

ны өдрийн хурлаар Дархан-Уул аймаг дахь Иргэний хэргийн давж заалдах шатны шүүхээс 

анхан шатны гаргасан шүүхийн шийдвэрийг дахин хэлэлцүүлхээр  буцаасан. 

Ажил үүрэг:  
 Газрын эрх зүйн хуралдаанд оролцох “Захирамжлалын баримт бичиг боловсруулах хянах, 

хэрэгжүүлэх үйл ажиллагааны журам”-ын төслийг боловсруулж байна. 

 
2 

Мэдээллийн 
технологи, нярав 

Мэдээлэл: 
1. 70376471 утсаар 1 иргэний асуусан асуултанд хариулсан.  
2. Байгууллагын Facebook хуудсанд ирсэн 3 иргэний асуултанд хариулт өгөв. 
3. ГБХЗХГ-аас авсан 0-12 насны хүүхэдтэй албан хаагчдын ажлын цагийн талаарх судалгааны 

асуумжид хариулт өгөв.  
Мэдээлэл технологийн чиглэлээр: 

1. Байгууллагын цахим хуудасны онцлох мэдээ, зарлал дээрх урьд оны газрын төлбөр төлөх зар 
дээрх нэхэмжлэлийн дугаарыг сольж, утасны дугаарын мэдээллийг шинэчлэв. 

2. ЗТХЯ-тай хийх цахим хурлын бэлтгэл ажлыг хангаж, хурлын веб камер залгаж, хуралтай холбож 
өгөв.  

3. АЗД-тай байгуулах 2021 оны гүйцэтгэлийн төлөвлөгөөний өөрийн ажлын байранд хамааралтай 
хэсгийг хийв.  

Нярав: 
1. 30 ширхэг Нэгж талбарын хувийн хэргийн хавтас нугалж, мэргэжилтнүүдэд олгоход бэлтгэв. 
2. Газрын удирдлагын хэлтсийн мэргэжилтнүүдэд 126 ширхэг кадастрын цаас, 48 ширхэг НТХХ, 37 

ширхэг газар эзэмших гэрчилгээ /Иргэн/, 5 ширхэг газар эзэмших гэрчилгээ /ААНБ/, Хонгор 
сумын газрын даамалд 60 ширхэг кадастрын үнэт цаас, 30 ширхэг газар эзэмших гэрчилгээ 
/Иргэн/, 16 ширхэг НТХХ  үнэт цаас тус тус олгов.    

3. Шаардах хуудсаар 6 төрлийн 26 ширхэг бараа материал олгов.  
4. 2020 оны жилийн эцсийн бараа материалын тооллогын мэдээлэл дээр үндэслэн албан 

хаагчдын бараа материалын картын мэдээллийг засварлав. 
5. Албан хаагчдын үндсэн хөрөнгийн болон бараа материалын картуудыг хэвлэж, гарын үсэг 

зуруулан ня-бо-д хүлээлгэж өгөв.  
6. Орхон сумын газрын даамлаас 2020 оны 10, 12-р сарын кадастрын үнэт цаас, газар эзэмших 

иргэний гэрчилгээ, иргэний УТХ-ын тайланг хүлээн авч, тулгаж шалгав.  

 
 
 
3 Бусад арга хэмжээ 

                        Ковид-19 талаар зохион байгуулсан ажлын  мэдээ: 
 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 

 413 иргэнд үйлчилгээ үзүүллээ, ариутгал халдваргүйжүүлж, зай хооронд барьж, халуун, болон 

http://www.smartdarkhan.com/


бүртгэлийг хариуцлагатай жижүүрт томилогдсон албан хаагч нар өдөр бүр хяналтыг хэрэгжүүлж 
байна. 

              Сургалт: 
 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 

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

                                                 Хянасан:  Газрын удирдлагын хэлтсийн дарга                                                  Г.Нямдорж 

 


