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

 /2021.02.15 - 2021.02.19/ 
2021.02.19                                                                                                                                                                                                                    Дархан          

№ Ажлын чиглэл Гүйцэтгэлийн үр дүн 

Барилга хот байгуулалтын хэлтэс 

1 Барилгын чиглэл 

 Засгийн газрын 317-р тогтоолын дагуу Дархан сум, 13-р багт байрлалтай төрийн албан хаагчийн 
216 айлын 108 айлын барилгыг ашиглалтад оруулахаар талаар хүсэлт гаргасны дагуу холбогдох 
заавар зөвлөгөөг өгч ажилласан.  

 Дархан-Уул аймгийн Гамшгаас урьдчилан сэргийлэх, эрсдэлийг бууруулах арга хэмжээний 2021 
оны үйл ажиллагаанд төлөвлөгөөнд тусгах саналыг Онцгой байдлын газарт албан бичгээр 
хүргүүлсэн.  

2 Барилгын материал 

 2021.02.11-нд Дархан-Уул аймгийн Захирагчийн ажлын албаны 2021,02,09-ны №03/27 тоотын 
дагуу байгууллагын ойр орчмын 2062м2  талбай бүхий газрын цас цэвэрлэгээг нийт албан 
хаагчдыг хамруулж  цэвэрлэгээг хийлээ. Иргэд нийтийн халтиргаа гулгаанаас хамгаалж 
ажиллаа. Тайланг Дархан-Уул аймгийн Захирагчийн ажлын албанд хүргүүллээ. 

3 
Инженерийн дэд 
бүтцийн чиглэл 

 2020 оны жижүүрийн хөтлөлтийн тайлангийн мэдээлэл оруулах ажил 80%-тай.  
 Дархан сум 14-р баг Музей номын сангийн барилгын шугам сүлжээний зураг төслийг хянаж 

дахин трасс гаргахаар шийдвэрлэсэн.  
 Алсын хараа 2050 хөгжлийн бодлого төлөвлөлт, хэрэгжилт сургалтанд суусан.  

Газрын удирдлагын хэлтэс 

 
1 

 
Суурь судалгаа  
Мониторинг 

Газрын төлөв байдал, чанарын хянан баталгааны чиглэлээр: 
 Газрын төлөв байдал, чанарын төлөвлөгөөт хянан баталгааны дүгнэлтын 9 иргэнд хэвлэж өгсөн. 
 Эко хайрхан ХХК-ийн гүйцэтгэсэн Дархан зочид буудал ХК, Бурхан халдун групп ХХК-ийн газрын 

төлөв байдал, чанарын захиалгат хянан баталгааны тайлангуудыг цахимаар хүлээн авч шалган 
тайланг засуулахаар 2021.02.19-ны өдөр буцааж, утсаар мэдэгдсэн 

2 
Геодези, зураг зүйн 
чиглэл 

 Хаягийн мэдээллийн сангийн гудамж, нэгж талбар, үл хөдлөх хөрөнгийн мэдээлэл засварлалтын 
ажлын явцын тайланг chinzolboo.e@gazar.gov.mn цахим хаягаар ГЗБГЗЗГ-ын кадастрын 
хэлтэсийн мэргэжилтэн Чинзолбоод хүргүүллээ.   

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

 Дархан сум. 3 дугаар баг “Херо хүдэр” ХХК-ний төмрийн хүдрийг нойтон баяжуулах үйлдвэрийн 
гүйцэтгэлийн зураг  

     Хаягийн зургийн дагуу 5 иргэн, 2 аж ахуйн нэгжийн  эзэмшлийн газар, үл хөдлөх эд хөрөнгөд  
хаяг дугаар олгосон. 

3 Газрын төлбөр 

 Дархан-Уул аймгийн хэмжээнд хүчинтэй гэрээний 98.1 хувьд газрын төлбөрийн ногдол үүссэн 
байна.  

Нийт хүчинтэй гэрээний 
тоо: 6759 
Ногдол үүссэн гэрээний 
тоо: 6629 

 



 Ногдол үүссэн гэрээний 80.8 хувьд газрын төлбөрийн нэхэмжлэлийг 2021.02.06-ний өдөр 
үүсгэсэн. 

Нэхэмжлэл үүсэх боломжтой гэрээний тоо: 6629   
Нэхэмжлэл үүссэн гэрээний тоо: 5356 

 Нэхэмжлэлийн тоо:   10856   

Нэхэмжлэлийн мөнгөн дүн:         739,364,955.00  төгрөг 
 

 187 гэрээний алдааг засварлаж 284.8 сая төгрөгийн нэхэмжлэлийг шинээр үүсгэлээ 

 
Газар зохион 
байгуулалт, төлөвлөлт, 
өмчлөлийн чиглэлээр 

 Аймгийн Цагдаагийн газар, Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх газар болон Прокурорын газарт  
шалгагдаж байгаа иргэн, хуутгээдийн  нийт 11 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. 

 Газар өмчлөлийн судалгаа гаргах зорилгоор дараах байгууллагуудад 2021-02-18 өдрийн 
129,130, 131, 132 тоот албан бичиг хүргүүлсэн.  
Хаан банк, Хас, Худалдаа хөгжил, Голомт, Төрийн банк, Ариг банк, Транскапитал ББСБ, Бэрс 
ББСБ, Херо финас ББСБ, Улсын бүртгэлийн хэлтэс, Захиргааны хэргийн шүүх, Иргэний хэргийн 
шүүх, Хаягийн мэдээллийн системд / 7-р багийн Хангамжийн 1-5 дугаар багийн нэгж талбар 
болон барилгын хаягийг оруулсан/ 

Захиргаа аж ахуйн чиглэл 

1 
Мэдээллийн технологи, 
нярав 

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

иргэнээс асуусан 2 асуултанд хариулсан. 
3. 2021-02-15-ны өдрийн 10:00-14:00 цагийн хооронд 5-р багийн нутаг дэвсгэрт нийтийн эргүүлийн 

ажил гүйцэтгэж, иргэдийн золгох хөдөлгөөн, амны хаалтын хэрэглээнд хяналт тавьж, зөвлөгөө 
өгч ажиллаа. 

Мэдээлэл технологийн чиглэлээр: 
1. Байгууллагын цахим хуудсанд Албан хаагчид нийтийн эргүүл хийсэн талаарх мэдээллийг 

оруулав.  
2. Байгууллагын Facebook хуудсанд Албан хаагчид нийтийн эргүүл хийсэн талаарх мэдээллийг 

оруулав. 
3. Албан хаагчдын ширээний хаягийн эхийг шинэчлэн бэлтгэв.  
4. Өнгөт хэвлэгч Epson 1390-н тоолуур дууссан тул авч явж тоолуур тэглүүлэх програм уншуулж 

ирэв.  
5. PHP pagination хэрхэн хийх талаар судалгаа хийв. 

Нярав: 
1. 10 ширхэг Нэгж талбарын хувийн хэрэг нугалав.  
2. Газрын удирдлагын хэлтсийн мэргэжилтнүүдэд дараах үнэт цаас тус тус олгов.    

Сумд Кадастр Газар 
эзэмших 
/Иргэн/ 

Газар 
эзэмших 
/ААНБ/ 

Газар 
эзэмших 

/ТБ/ 

Газар 
ашиглах 
/ААНБ/ 

НТХХ 

Дархан 38 16 3 0 0 9 



3. Шаардах хуудсаар 2 төрлийн 6 ширхэг бараа материал олгов.  

2 
Хүний нөөц, дотоод 
асуудал 

Шүүх хурал: 
 Сос хүүхдийн хотхоны нэхэмжлэлтэй шүүх хуралдааны 2021 оны 01 дүгээр сарын 20 өдрийн 

Дугаар 04 шүүгчийн захирамжаар нэхэмжлэлийн шаардлагыг хангуулхаар шийдвэрлэсэн. 
/Аймгийн Засаг даргын 2016 оны А/179 захирамжыг хүчингүй болгосон/ Анхан шатны  Шүүхийн 
шийдвэрт Засаг даргын итгэмжлэгдсэн төлөөлөгч Б.Золбаясах, Д.Батчулуун нар гомдол гаргаж 
хүргүүлсэн.  

 “Даймонд гүүдс” ХХК нь 2016 онд аймгийн Засаг даргын А/272 захирамжаар 55987 метр квадрат 
газрыг үйлдвэрлэлийн зориулалттай 15 жилийн хугацаагаар эзэмшүүлснийг 2016 оны аймгийн 
Засаг даргын А/440 захирамжаар хүчингүй болгосныг үндэслэлгүй гэж үзсэн байна, энэхүү 
гомдлыг хариуг хүргүүлсэн. /Хуулбар хувийг ХЭЗХэлтэсд давхар хүргүүллээ/ 

            Дотоод ажил: 
 Төрийн албаны салбар зөвлөлөөс ирүүлсэн ЗГ-ын 206 дугаар тогтоолын Хавсралт 4,9-ийн дагуу 

тайлагнах хүснэгтийн дагуу тайланг боловсруулж байна. 
 Байгууллагын 3 албан тушаалтны ХАСХОМ-ийг 2021.02.04-ны өдөр хүлээн авч АТГ-ын цахим 

бүрдүүлэлтийн системд бүртгэн баталгаажуулж, 2020 оны ХАСХОМ-ын тайлангуудыг гаргаж 
аймгийн Хууль, эрх зүйн хэлтсийн ахлах мэргэжилтэн Г.Энхсайханд 2021.02.17-ны өдрийн 140 
тоот албан бичгээр хүлээлгэж өгсөн.  

  

3 Онцгой байдлын мэдээ 

Хариуцлагатай жижүүрийн мэдээлэл: 
 Дархан сумын хойд постонд 2021.02.15-16-ны өдрүүдэд 08:00-16:00 цагийн хооронд  ажиллаж 

Дархан сумаас Сэлэнгэ аймаг руу гарч байгаа болон Сэлэнгэ аймгаас  Дархан сум руу орж 
байгаа болон дайран өнгөрч байгаа авто тээврийн хэрэгсэл болон зорчигч нарт хяналт тавьж 
ажилласан. 

 Аймгийн шуурхай штаб, агентлагийн хариуцлагатай жижүүрт  мэдээллийг 7 хоног бүр тогтмол 
хүргүүлж ажиллаа.  

 Байгууллагын хариуцлагатай жижүүрийн бүртгэлийн дэвтэрт 2020 оны 02 дугаар сарын 15-наас 
19-нийг хүртэлх хугацаанд 153 иргэнд төрийн үйлчилгээ үзүүллээ, ариутгал халдваргүйжүүлж, 
1,5-2 метр зай хооронд барьж, бөөгнөрөл үүсгэхгүй, халуун, болон бүртгэлийг хариуцлагатай 
жижүүрт томилогдсон албан хаагч нар өдөр бүр хяналтыг хэрэгжүүлж байна. 

4 Бусад  

Сургалт: 
 Удирдлагын академийн онлайн хичээлийн хуваарийн дагуу Алсын хараа 2050 сэдвийн хүрээнд 

багш Дэд профессор Б.Хэрлэн, Доктор Ж.Жаргал нар заавар, зөвлөмжөөр хэлэлцүүлэг, асуулт 
хариултаар хичээлийг зохион байгууллаа. Захиргаа, хуулийн асуудал хариуцсан мэргэжилтэн 
Б.Золбаясах, Инженерийн дэд бүтэц хариуцсан мэргэжилтэн Б.Төмөр шалгалт өгч тэнцсэн. 

 

Тайлан боловсруулсан: 
Хуулийн асуудал хариуцсан мэргэжилтэн                              Б.Золбаясах 

Хянасан: 
           Газрын удирдлагын хэлтсийн дарга                            Г.Нямдорж 

 


