
 
ГАЗРЫН ХАРИЛЦАА, БАРИЛГА, ХОТ БАЙГУУЛАЛТЫН ГАЗРЫН 7 ХОНОГИЙН МЭДЭЭ 

/2021.02.01-2021.02.05/ 

2020.02.05                                                                                                                                                                                              Дархан                                                                                                                                                                                                  

№ Ажлын чиглэл Гүйцэтгэсэн ажил 

Барилга хот байгуулалтын хэлтэс 

1 Барилгын 
лобараторийн 
шинжээч  

 Байршилын зураг 5 / сайжруулсан зам хийх газрын байршил/ 
 Гэр хорооллын дахин зохион байгуулах ажлын даалгавар боловсруулж хянуулав 
 Архитектур төлөвлөлтийн даалгавар 2 

2 Барилга, 
Инженерийн дэд 
бүтцийн чиглэл 

 Удирдлагын академиас зохион байгуулж буй Алсын хараа 2050  сургалтанд суусан.  
 Аймгийн засаг даргын захирамжын хүрээнд Дархан сум 7-р баг 20,4-р байрны нийтийн орон 

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

 Улаанбаатар Дархан чиглэлийн 2-р ээлжийн замын угсралтын ажил эхлэхтэй холбоотойгоор 
газар чөлөөлөлтийн зураг төслийг хийж Аймгийн Захирагчийн ажлын албанд өгсөн.   

3 Барилгын 
материал 
үйлдвэрлэлийн 
чиглэл 

 2021.02.05-нд Аймгийн Засаг даргын 2021.02.04-ний бдрийн 1-10/107 тоот албан бичгийн дагуу 
Үндэсний хөгжлийн газраас зохион байгуулж буй “Аж үйлдвэрийн салбарын цахим мэдээллийн 
систем”-ийг бий болгох ажлын хүрээнд аймгийн хэмжээнд Барилгын материалын үйлдвэрлэл 
эрхэлж байгаа 43 ААНБ-ын судалгааг гаргаж хүргүүлэв. 

Газрын удирдлагын хэлтэс 

1 

Суурь, судалгаа, 
газрын 
мониторингийн 
чиглэл 

 Газрын төлөв байдал, чанарын төлөвлөгөөт хянан баталгааны дүгнэлтын 2 иргэнд хэвлэж 
өгсөн. 
ЭБАТ: 

 Байгууллагын 3 албан тушаалтны ХАСХОМ-ийг 2020.02.04-ны өдөр хүлээн авч АТГ-ын цахим 
бүрдүүлэлтийн системд бүртгэн баталгаажуулалтыг хийсэн. 

2 

Газрын төлбөр, 
татвар 

 Аймгийн Засаг даргын 2021.01.20-ны өдрийн 01-А/19 дүгээр захирамжийн дагуу 2021.02.25-ний 
өдөр болох газрын цахим дуудлага худалдааны мэдээллийг Ди би эс, Ар жи би телевизид 
2021.02.02-ны өдөр өгсөн. 

 Татварын нэгдсэн системээс газрын төлбөрийн төлөлт ирээгүй 288 нэгж талбарын төлвийг 
шалгаж засварласан. 

 2021 оны газрын төлбөрийн ногдуулалтыг аймгийн хэмжээнд сум тус бүрээр үүсгэв. Нийт 6849 
нэгж талбарт ногдол үүсгэсэн. Үүнд: Дархан 4257нт, Хонгор 1750нт, Шарын гол 256нт, Орхон 
586нт 

 Газрын төлбөрийн нэхэмжлэлийг энэ 7 хоногтоо багтаан үүсгэхээр ажиллаж байна. 



 Дарханаас Улаанбаатарын чиглэлд иргэдийг явуулах ажилд хуваарийн дагуу 2021.02.05-ний 
өдөр Дархан авто вокзалд дээр ажиллаа. 

Захиргаа аж ахуй хэлтэс 

  
  
1 

Хүний нөөц, хууль 
эрх зүй 

Дотоод ажил: 
 Байгууллагын 2020 гүйцэтгэлийн төлөвлөгөө, албан хаагчдын гүйцэтгэлийн төлөвлөгөө, тайлан, 

ХШҮБагийн тайлан бүхий 13 боть материалыг архивын санд хүлээлгэн өглөө. 

2 

 

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

иргэнээс асуусан 4 асуултанд хариулсан. 
3. Авто тээврийн төв дээр Дарханаас Улаанбаатар хот руу гаргах иргэдийг гаргах ажилд оролцов.   

Мэдээлэл технологийн чиглэлээр: 
1. Байгууллагын цахим хуудасны Ил тод байдал цэсэнд Дархан-Уул аймгийн 4 сумын 2020 оны 

ТЖГЗБТ-ий хэрэгжилт, 2021 оны ТЖГЗБТ, 2021 оны 1-р сарын төсвийн гүйцэтгэлийн мэдээ, 
“АЗД-ын орлогч байгууллагын ажилтай танилцсан” талаарх мэдээлэл байрлуулав.  

2. Байгууллагын Facebook хуудсанд “АЗД-ын орлогч байгууллагын ажилтай танилцсан” талаарх 
мэдээллийг байрлуулав. 

3. ГЗБГЗЗГ-аас цахимаар зохион байгуулсан “Удирдах ажилтны зөвлөгөөн”-ий бэлтгэлийг хангаж, 
холбож өгөв.  

Нярав: 
1. 20 ширхэг Нэгж талбарын хувийн хэрэг нугалав.  
2. Газрын удирдлагын хэлтсийн мэргэжилтнүүдэд үнэт цаас тус тус олгов.    

Сумд Кадастр Газар 
эзэмших 
/Иргэн/ 

Газар 
эзэмших 
/ААНБ/ 

Газар 
эзэмших 

/ТБ/ 

Газар 
ашиглах 
/ААНБ/ 

НТХХ 

Дархан 86 27 1 0 0 22 

Хонгор 0 0 0 0 0 0 

Орхон 0 0 0 3 0 0 

Шарын гол 0 0 0 0 0 0 

3. Шаардах хуудсаар 2 төрлийн 3 ширхэг бараа материал олгов.  
4. 1-р сарын үнэт цаас, улсын тэмдэгтийн хураамж, бараа материалын зарцуулалтын тайланг 

нэгтгэж ня-бод өгөв.  
5. 2020 оны 9-12-р сарын Газар эзэмших гэрчилгээ /Иргэн/-ний зарцуулалтын тайланг үдэж, 

хавтаслан хуудсуудыг дугаарлаж архивт хүлээлгэн өгөв. 2020 оны 10-12-р сарын кадастрын 
үнэт цаасны зарцуулалтын тайланг үдэж, хавтаслан хуудсуудыг дугаарлаж архивт хүлээлгэн 



өгөв. 

3 

Онцгой байдлын 
мэдээ 

1. Аймгийн онцгой комиссын шийдвэрийн дагуу 2020 оны 02 дугаар сарын 05-ны өдөр тус 
байгууллагаас 2 ээлж болгон 8 албан хаагчид автотээврийн газраас буюу автовогзалаас 08:30 
цагаас эхлэн Дархан-Уул аймгаас Сэлэнгийн сумдад , дотроо Орхон, Шарын гол, Хонгор  сум,  
Улаанбаатар явах иргэдийг хувийн тээврийн хэрэгсэл, нийтийн тээврийн хэрэгслээр бүртгэлийн 
дагуу зөвлөмж өгч, асуумжын хуудас бөглүүлж ажиллаж байна. 

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

                                                 Хянасан:  Газрын удирдлагын хэлтсийн дарга                                                  Г.Нямдорж 

 
 
 


