
 
ДАРХАН-УУЛ АЙМГИЙН ГАЗРЫН ХАРИЛЦАА, БАРИЛГА, ХОТ БАЙГУУЛАЛТЫН ГАЗРЫН 7 ХОНОГИЙН ТАЙЛАН 

 /2021.01.18 - 2021.01.22/ 
2021.01.22                                                                                                                                                                                                                    Дархан          

№ Ажлын чиглэл Гүйцэтгэлийн үр дүн 

Барилга хот байгуулалтын хэлтэс 

1 Барилгын чиглэл 
 Аймгийн засаг даргын захирамжын хүрээнд Дархан,Хонгор, Орхон сумын нутаг дэвсгэрт 

нийтийн орон сууцны барилга байгууламжын даацын хаана болон суурийг өөрчилсөн барилгад 
хяналт шалгалт, үзлэгээр явж ажилласан.  

 Барилгын хяналт шалгалтаар ажлыг хэсэг байгуулж үйл ажиллагаанд чиглэл өгөв. 2 
Инженерийн дэд 
бүтцийн чиглэл 

4 
Зураг төсөл 
магадлалын чиглэлээр 

 ААН, иргэний эскиз зураг 1-г хэлэлцүүлж батлав 
 Дархан сумын орон нутгийн хөгжлийн сангаар хийгдэх сайжруулсан замын байршлийн зураг 2 
 Миний монгол цэцэрлэгт хүрээлэнд хийгдэх мини вагоны замын трасс төлөвлөх 
 Архитектур төлөлвлөлтийн даалгавар 2-г боловсруулж батлав  

Газрын удирдлагын хэлтэс 

 
1 

 
Суурь судалгаа  
Мониторинг 

Газрын төлөв байдал, чанарын хянан баталгааны чиглэлээр: 
 Газрын төлөв байдал, чанарын төлөвлөгөөт хянан баталгааны дүгнэлтын 6 иргэнд хэвлэж өгсөн. 
 Дархан сумын 11-р баг, 6-р хороолол, бурхантын 4-р гудамж 412 тоот хаягт байрлах иргэн 

Д.Туяагийн худалдаа үйлчилгээний зориулалттай 723 м2 талбайтай газар дээр хийгдсэн 
захиалагат хянан баталгааны тайлан, улсын ерөнхий шинжээчээр баталгаажсан дүгнэлтыг 
Эхлэх цэг хангай ХХК-аас хүлээн авсан. 
Судалгаа: 

 Засгийн газрын 2019 оны 476 дугаар тогтоолоор батлагдсан Атар-4 тариалангийн тогтвортой 
хөгжлийн аяныг зардантай холбогдуулан аймгийн хэмжээнд атаршиж орхигдсон, ашиглалтгүй 
болсон тариалангийн талбайг ждийн засгийн эргэлтэд оруулах нөхцөл боломжийг бүрдүүлэх 
зорилгоор ГЗБГЗЗГ-аас 2020.02.26-ны өдрийн дотор судалгаа авахаар ирүүлсны дагуу Дархан-
Уул аймгийн тариалангийн болон атаршсан газрын газрын төлөв байдал чанарын төлөвлөгөөт 
хянан баталгааны ажлын үр дүнг ашиглан судалгааг гаргаж аймгийн Хүнс, хөдөө аж ахуйн 
газрын тариалангийн асуудал хариуцсан мэргэжилтэн н.Нэмэхбаттай уг судалгааны үр дүнгийн 
талаар ярилцан сумдын газрын даамлуудаар дахин хянуулахаар судалгааг бэлэн болгоод 
байна. 

2 
Кадастр, геодези, зураг 
зүйн чиглэл 

 Шуудангийн нэгдсэн кодын мэдээллийн шинэчлэлийг хийж байгаатай холбогдуулан сумдуудын 
багийн хийлийн цэсийн зургийг гарган аймгийн ЗДТГ С.Баяраад файлаар хүргүүлсэн. 

     Дархан сумын 5 дугаар багт хаягийн шинэчлэл хийх гэж байгаатай холбогдуулан багийн 
хаягийн зургийг Mgl.architect@gmail.com хаягаар аймгийн ИХ Төлөөлөгч  Д.Элдэвсайханд 
хүргүүлсэн.   

      Монгол  Улсын хэмжээнд төрийн болон албаны нууцын бүртгэл мэдээллийн нэгдсэн сан 
байгуулж ашиглахтай холбоотойгоор хийгдэж байгаа ажлын хүрээнд холбогдох мэдээллийг 
хавсралт 7-н хүснэгтийн дагуу, мөн төрийн болон албаны нууцын хадгалалт хамгаалалтын 
чиглэлээр хийсэн ажлын тайланг гарган тагнуулын хэлтэст №56 тоотоор хүргүүлсэн.  

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

 Хаягийн зургийн дагуу 33 иргэн, 0 аж ахуйн нэгжийн  эзэмшлийн газарт хаяг дугаар олгосон. 



Захиргаа аж ахуйн чиглэл 

1 
Мэдээллийн технологи, 
нярав 

Мэдээлэл: 
1. 70376471 нээлттэй утсаар 4 иргэний асуултанд хариулт өгөв. 
2. Дархан-Уул аймгийн Газрын харилцаа, барилга хот байгуулалтын газрын Facebook хуудсанд 

иргэнээс асуусан 5 асуултанд хариулсан.   
Мэдээлэл технологийн чиглэлээр: 

1. Байгууллагын цахим хуудсан дээр “Хянан баталгааны ажил гүйцэтгэж буй байгууллагуудад 
зориулсан зар”-ын мэдээллийг байрлуулав.  

2. Байгууллагын фэйсбүүк хуудсан дээр “Хянан баталгааны ажил гүйцэтгэж буй байгууллагуудад 
зориулсан зар”-ын мэдээллийг байрлуулав.  

3. Цахим хуудасны админы Editor програмын хувилбарын хөгжүүлэлтийг зогсоосон тул хувилбарыг 
ахиулж 30 хоногийн хугацаатай trial эрхтэй болгов. 

Нярав: 
1. 30 ширхэг Нэгж талбарын хувийн хэргийн хавтас нугалж, мэргэжилтнүүдэд олгоход бэлтгэв.  
2. Газрын удирдлагын хэлтсийн мэргэжилтнүүдэд 222 ширхэг, 56 ширхэг НТХХ, 39 ширхэг газар 

эзэмших гэрчилгээ /Иргэн/, 2 ширхэг газар эзэмших гэрчилгээ /ААНБ/ үнэт цаас тус тус олгов.    
3. Шаардах хуудсаар 6 төрлийн 20 ширхэг бараа материал олгов. 
4. 2020 оны 5-8-р сарын газар эзэмших иргэний гэрчилгээ, УТХ-ын тайланг үдэж, хавтаслан, 

хуудсуудыг дугаарлаж, архивт хүлээлгэн өглөө.  
5. Татварын хэлтсээс ирсэн 2020 онд УТХ төлсөн 758 иргэний мэдээллийг гэрчилгээ олгосон 880 

иргэний мэдээлэлтэй тулгаж шалган, давхцсан 270 иргэний мэдээллийг хасаж, үлдсэн 610 
иргэний УТХ-ын баримтан дотроос 58 иргэний нэхэмжлэхийн дугаараар хайлж хийж, уг 
дугаараар тушаасан мэдээлэл ороогүй байсан тул нэхэмжлэлийн дугаарыг шивж оруулав.  

2 
Хүний нөөц, дотоод 
асуудал 

Шүүх хурал: 
 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 хуралдаан болж нэхэмжлэлийн шаардлагыг хангуулхаар шүүх 

шийдвэрлэсэн. 

             Дотоод ажил: 
 ТАСЗөвлөлд 2020 оны 1 дүгээр улиралд Удирдлагын академийн богино хугацааны багц цагийн 

сургалтад хамруулхаар  байгууллагаас 2 албан хаагчийн нэрийг хүснэгтийн дагуу хүргүүллээ. 
 Аймгийн ХЗХэлтсээс ирүүлсэн 2021 оны 01 дүгээр сарын 19-ны өдрийн 4-10/64 тоот албан 

бичгийн дагуу Эрх зүйн цахим хөтөч /е-khutuch.mn/ нэгдсэн системд байршуулах  газрын 
харилцаа, барилга, хот байгуулалтын газрын  мэдээллийг хүснэгтээр 01 дүгээр сарын 25-нд 
хүргүүлхээр ажиллаж байна.  

 Албан хаагчдын гүйцэтгэлийн тайлан, байгууллагын даргын гүйцэтгэлийн тайланг архивын нэгж 
болгон хүлээлгэж өгхөөр бэлтгэж байна. 

3 Онцгой байдлын мэдээ 

Хариуцлагатай жижүүрийн мэдээлэл: 
 396  иргэнд үйлчилгээ үзүүллээ, ариутгал халдваргүйжүүлж, зай хооронд барьж, халуун, болон 

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

 Халдваргүйжүүлж байгууллагын дотоод цэвэрлэгээг өдөрт 3 удаа хийсэн. 
 



Тайлан боловсруулсан: 
Хуулийн асуудал хариуцсан мэргэжилтэн                              Б.Золбаясах 

Хянасан: 
           Газрын удирдлагын хэлтсийн дарга                            Г.Нямдорж 

 
                                                                                                                                                                                           

 


