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

 /2020.01.25 - 2020.01.29/ 
2021.01.29                                                                                                                                                                                                                    Дархан      

№ Ажлын чиглэл Гүйцэтгэлийн үр дүн 

Барилга хот байгуулалтын хэлтэс 

1 Барилгын чиглэл 
 Аймгийн засаг даргын захирамжын хүрээнд 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 

Барилгын 

материал 

үйлдвэрлэлийн 

чиглэл 

 2021.01.25-нд Барилгын материалын үйлдвэрлэл эрхэлж байгаа 30 ААНБ-уудаас  Барилга, Хот байгуулалтын 
сайд, Үндэсний статистикийн хорооны даргын хамтарсан 2019.12.18-ны өдрийн 206,А/184 тоот тушаалаар 
батлагдсан маягтын дагуу 2020 оны мэдээг хүлээн авсан. 2021 оны 1 сарын 20-ны байдлаар 21 үйлдвэрлэгчээс 
мэдээ ирсэн байна. 4 ААНБ тайлант хугацаанд үйлдвэрлэл явуулаагүй тухай албан тоот, 8 ААНБ бүтээгдэхүүн 
үйлдвэрлэлийн мэдээ ирүүлээгүй байна. Мэдээг №62 тоотоор Барилга, хот байгуулалтын яам-нд Барилгын 
хөгжлийн төвд, Барилгын материал үйлдвэрлэгчдийн холбоонд нэгтгэн хүргүүллээ. 

3 
Инженерийн дэд 

бүтцийн чиглэл 

 Аймгийн Засаг даргын 2021 оны 01 сарын 14 өдрийн 01-А/06 дугаартай ажлын хэсэг байгуулах тухай 
захирамжын хүрээнд Дархан сумын 4.5.8-р багийн нутаг дэвсгэрт байрлах нийтийн орон сууцны барилгын 1 
давхарт үйлчилгээ үзүүлж байгаа иргэн, аж ахуй нэгжүүд, сургууль цэцэрлэгийн барилга байгууламжид  хяналт 
шалгалт, үзлэгээр явж ажилласан.  

 Барилга хот байгуулалтын яамны 2021.01.11 өдрийн 1/86 тоот ирсэн албан бичгийн хариуг судалгаа гарган 
хүргүүлсэн.  

Газрын удирдлагын хэлтэс 

 

1 

 

Суурь судалгаа, 

Мониторинг 

 Газрын төлөв байдал, чанарын төлөвлөгөөт хянан баталгааны дүгнэлтын 7 иргэнд хэвлэж өгсөн. 
 Эко хайрхан ХХК-ний гүйцэтгэсэн Дархан сумын 12-р баг, эрчим хүчний 4-р гудамж 406 тоот хаягт байрлах иргэн 

Н.Мөнхдашийн худалдаа үйлчилгээний зориулалттай 19050 м2 талбайтай, мөн Эхлэх цэг хангай ХХК-ний 
гүйцэтгэсэн аймгийн Газрын хаилцаа, барилга, хот байгуулалтын газрын төрийн захиргааны байгууллагын 
зориулалттай 2062 м2 талбайтай газар дээр тус тус хийгдсэн захиалагат хянан баталгааны тайланг газрын 
мониторингийн цахим системээр ирүүлсныг шалгаж дүгнэлтыг байнгын шинжээчээр баталгаажуулсан. 

  ХАСХОМ хянуулахаар ирүүлсэн 1 албан тушаалтны ХАСХОМ-ыг хянаж, 2 албан тушаалтанд ХАСХОМ-ээ 
гаргах зөвлөмжийг өгсөн. Мөн 1 өдрийн зайтай ХАСХОМ гаргах албан тушаалтнуудад ХАСХОМ гаргах хуулийн 
хугацаа хэд хоног үлдсэн байгаа тухай мэдээллийг гар утасны мсжээр, intranet.gov.mn болон байгууллагын 
фэйсбүүк групп, мөн чатаар өгч ажиллаж байна.  

2 
Геодези, зураг 
зүйн чиглэл 

      ГЗБГЗЗГ-аас ирүүлсэн 1/199 албан тоотын дагуу  Дархан-Уул аймгийн Дархан, Орхон, Хонгор, Шарын гол 
сумдын нутгийн удирдлагын ордон дээрхи солбицол, Салхит өртөө, Бүрэн толгойн багийн төв дээрхи 
солбицолыг албан бичгээр болон тоон хэлбэрээр хүргүүлсэн.   

     Хаягийн мэдээллийн систем дэх хаягийн мэдээллийг шалгах, засварлах, хянасан төлөвт шилжүүлэх ажлын 
хүрээнд Хонгор, Орхон, Шарын гол сумдын газрын даамалуудыг ирүүлж заавар зөвлөлгөө өгч хамтран ажиллаж 
байна.  

      Геодези, зураг зүй, кадастрын зураглалын ажил үйлчилгээ эрхлэх тусгай зөвшөөрөлтэй  “Гео од”, “Ёлт 
сүрвэй” ХХК-ний хийж гүйцэтгэсэн доорхи ажлыг шалгаж хүлээн авсан. Үүнд: 

 Хувийн байшингаа хэмжүүлсэн 8 иргэний кадастрын зураг 
 Малчин баг. Хөтөл хороололд баригдсан багийн хөгжлийн төв, халуун усны барилгын гүйцэтгэл. 
     Хаягийн зургийн дагуу 7 иргэн, 1 аж ахуйн нэгжийн  эзэмшлийн газар, үл хөдлөх эд хөрөнгөд  хаяг дугаар 

олгосон. 

3 
Газар зохион 

байгуулалтын  Аймгийн Цагдаагийн газар, Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх газар болон Прокурорын газарт  шалгагдаж байгаа 



төлөвлөлт, 

өмчлөлийн 

чиглэл 

иргэн, хуутгээдийн  нийт 13 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 
4 иргэнд гаргаж өгсөн. 

 2020 оны газар эзэмшүүлэх төсөл сонгон шалгаруулалтын хурлын материалыг архивт хүлээлгэн өгөв  
 Аймгийн Засаг даргын орлогч нарт танилцуулах мэдээллийг нэгтгэн Газрын удирдлагын хэлтсийн даргад 

хүлээлгэн өгөв. 
 2021 оны Эцэг эхийн зөвлөлийн төлөвлөгөөг батлуулж ажилласан. 

 

4 
Газрын төлбөр, 
татвар 

 Газрын төлбөрийн тайлан ГТМ-2, ГТ-8 маягтаар гаргаж, нэгтгэх ажил хийгдэж байна. Татварын цахим системээс 
төлөлтийн мэдээ дутуу тагтагдаж ирснээс хүлээгдэж байгаа төлөвтэй нэхэмжлэл тус бүрийн төлвийг шалгаж, 
тайлан мэдээний чанарт анхаарч ажиллаж байна. Энэ 7 хоногтоо багтаан дуусгах төлөвлөгөөтэй ажиллаж 
байна. 

Захиргаа аж ахуйн чиглэл 

1 
Мэдээллийн 

технологи, нярав 

Мэдээлэл: 
1. 70376471 нээлттэй утсаар 5 иргэн, ААНБ-ын асуултанд хариулт өгөв. 
2. Дархан-Уул аймгийн Газрын харилцаа, барилга хот байгуулалтын газрын Facebook хуудсанд иргэнээс асуусан 6 

асуултанд хариулсан. 
Мэдээлэл технологийн чиглэлээр: 

1. Шарын гол сумын газрын даамлыг VPN сүлжээнд холбох сүлжээний утас татаж, толгой хавчиж өгөв.  
2. Байгууллагын цахим хуудсанд “Дархан суманд газар эзэмшүүлэх дуудлага худалдааны зар”-ын мэдээллүүдийг 

байрлуулав. Мөн Төрийн үйлчилгээ цэсний Маягтын загварууд хэсэгт “Тусгай зөвшөөрөлтэй байгууллага, аж 
ахуйн нэгжүүдийн мэдээ, тайлан"-ийн маягт”-ын загварыг үзэж, татаж авах боломжтойгоор байрлуулав. 

3. Байгууллагын Facebook хуудсанд “Дархан суманд газар эзэмшүүлэх дуудлага худалдааны зар”-ын”-ын 
мэдээллүүдийг байрлуулав. 

4. 2020 онд УТХ төлсөн 552 иргэний мэдээллийг татварын хэлтсээс ирсэн файлаас иргэний нэхэмжлэхийн 
дугаараар хайлт хийж, дугаараар тушаасан мэдээлэл ороогүй байсан 442 ширхэг нэхэмжлэлийн дугаарыг, 
тушаасан банкны нэрийн хамт шивж оруулав. 

Нярав: 
1. 50 ширхэг Нэгж талбарын хувийн хэргийн хавтас нугалж, мэргэжилтнүүдэд олгоход бэлтгэв.  
2. Газрын удирдлагын хэлтсийн мэргэжилтнүүдэд 152 ширхэг, 62 ширхэг НТХХ, 55 ширхэг газар эзэмших гэрчилгээ 

/Иргэн/, 2 ширхэг газар эзэмших гэрчилгээ /ААНБ/, 7 ширхэг газар эзэмших гэрчилгээ /ТБ/, Орхон сумын газрын 
даамалд 150 ширхэг кадастрын үнэт цаас, 70 ширхэг газар эзэмших гэрчилгээ /Иргэн/, 15 ширхэг газар эзэмших 
гэрчилгээ /ААНБ/, 3 ширхэг газар эзэмших гэрчилгээ /ТБ/, Шарын гол сумын газрын даамалд 50 ширхэг 
кадастрын үнэт цаас, 20 ширхэг газар эзэмших гэрчилгээ /Иргэн/ үнэт цаас тус тус олгов.  

3.    

Сумд Кадастр Газар 
эзэмших 
/Иргэн/ 

Газар 
эзэмших 
/ААНБ/ 

Газар 
эзэмших 

/ТБ/ 

Газар 
ашиглах 
/ААНБ/ 

НТХХ 

Дархан 152 55 2 7 0 62 

Хонгор 0 0 0 0 0 0 

Орхон 150 70 15 3 0 0 

Шарын гол 50 20 0 0 0 0 

 
4. Шаардах хуудсаар 13 төрлийн 49 ширхэг бараа материал олгов.  
5. Шарын гол сумын газрын даамлаас 2020 оны НТХХ-ны тайлан, Хонгор сумын газрын даамлаас 2021 оны 



Иргэний гэрчилгээ, УТХ-ын тайланг хүлээн авч, тулгаж шалгав. 
2020 оны 9-12-р сарын газар эзэмших иргэний гэрчилгээ, УТХ-ын тайланг үдэж, хавтаслан, хуудсуудыг дугаарлаж, 
архивт хүлээлгэн өглөө 

2 
Хүний нөөц, 

дотоод асуудал 

Шүүх хурал: 

 2021 оны 01 дүгээр сарын 11-ний өдрийн Дархан-Уул аймгийн Иргэний хэргийн давж заалдах шатны шүүхийн 

магадлал Дугаар 06 дагуу Нэхэмжлэгч Б.Цэдэндамбаа, Д.Ариунтуяа, Ж.Наранхүү нарын нэхэмжлэлтэй иргэний 

хэргийг шүүхээс анхан шатны шүүхийн 2020 оны 11 дүгээр сарын 05-ны өдрийн 1120 дугаар шийдвэрийг 

хүчингүй болгож, хэргийг дахин шийдвэрлүүлхээр буцаасан.  

Дотоод ажил: 

 Байгууллагын 2021 онд агентлагын даргатай байгуулах гүйцэтгэлийн төлөвлөгөөний төслийг боловсруулж 

ажиллаж байна. 

3 
Онцгой байдлын 
мэдээлэл 

 Аймгийн ЗДТГ-аас 2021 оны 01 дүгээр сарын 26-ны өдрийн 2-10/98 тоот хамтран ажиллах тухай албан бичгийн 

хүрээнд Улсын онцгой комиссын өгсөн чиглэлийн дагуу Коронавируст халдвар цар тахлаас урьдчилан 

сэргийлэх, хариу арга хэмжээг эрчимжүүлэх ажлын хүрээнд 7 чиглэлээр авах арга хэмжээг тусгуулхаар гадрын 

даргын тушаалын төсөл боловсруулж байна. Үүнд:0-12 насны хүүхэдтэй эхчүүдийг гэрээсээ ажлуулах, 30 хувийг 

ажлын байранд ажлуулах г.м 

 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. 

 Тус байгууллагаас 2 албан хаагч Улаанбаатар хотоос ирсэн гэрийн хорионд байгаа иргэдээс давтан шинжилгээ 

авах ажилд эмнэлгийн шинжилгээний багтай хамтран ажилласан. Нийт 28 айлын 38 иргэн бүртгэлтэй байснаас 

24 иргэнээс шинжилгээ авсан, 5 иргэн УБ буцсан. 4 иргэн өөрсдөө шинжилгээгээ өгсөн байсан. 4 иргэний хаяг 

тодорхойгүй, утсаа аваагүй холбогдох боломжгүй байсан ба 1 хүүхдээс шинжилгээ аваагүй  2 настай ба ээжээс 

нь шинжилгээ авсан. 

 

Тайлан боловсруулсан: 

Захиргаа, хуулийн асуудал хариуцсан мэргэжилтэн                              Б.Золбаясах 

Хянасан: 

                         Газрын удирдлагын хэлтсийн дарга                            Г.Нямдорж 

 

                                                                                                                                                                                           

 


