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

 /2021.02.22 - 2020.02.26/ 
2021.02.26                                                                                                                                                                                                                    Дархан  
     

№ Ажлын чиглэл Гүйцэтгэлийн үр дүн 

Барилга хот байгуулалтын хэлтэс 

1 Барилгын чиглэл 

 Дархан-Уул аймаг, Дархан сум, 13-р багт байршилтай Иргэн О.Сайханбаярын газарт үйлчилгээний 
зориулалттай барилгад барилгын ажил үргэлжлүүлэх зөвшөөрөл хүссэний дагуу холбогдох  барилга 
байгууламжийн  бичиг баримтыг хянаж үзэн экспертизийн дүгнэлт дутуу байсан тул албан бичгээр хариуг өгсөн.  

 “Ногоон Дархан” төсөлд оруулах 3 саналыг боловсруулан албан бичгээр өгсөн.  

2 

Барилгын 

материал 

үйлдвэрлэлийн 

чиглэл 

 2021,02,22-нд  БХТөв рүү (БХБЯамны 2021.01.05-ний №9/27 тоот)-ын дагуу Барилгын материалын үйлдвэрүүдийн 

/2019-2020 оны мэдээнээс одоо байгаа нөөцийг тодорхойлж мэдээллийг хүргүүлэв.  
 

3 
Инженерийн дэд 

бүтцийн чиглэл 
  2020 оны жижүүрийн хөтлөлтийн тайлан боловсруулж ГЗБГЗЗГазар хүргүүлсэн. 

Газрын удирдлагын хэлтэс 

 

1 

 

Суурь судалгаа, 

Мониторинг 

  Хуучин эзэмшиж байгаа газраа өмчилж авч байгаа, өөрийн өмчлөлийн газар дээр Газрын төлөв байдал, 

чанарын төлөвлөгөөт хянан баталгааны дүгнэлтын 15 иргэнд хэвлэж өгсөн. 

 Газрын мониторингийн цахим системээр Эко хайрхан ХХК-ийн гүйцэтгэсэн 2 нэгж талбарын тайлан, Гранд-Амур 
ХХК-ийн гүйцэтгэсэн 3 нэгж талбарын тайланг цахимаар тус тус ирүүлсныг шалгаж Эко хайрхан ХХК-ийн 1 
тайлан, Гранд-Амур ХХК-ийн 3 тайланг засуулахаар холбогдох тайлбарын хамт цахимаар буцааж компаниудад 
нь мэдэгдсэн. Мөн Эхлэх цэг хангай ХХК-ийн 4 нэгж талбарт хийсэн тайланг цахимаар хүлээж авч шалгах ажил 
хийгдэж байна. 

 Газрын кадастрын мэдээллийн санд Бэлчээрийн фотомониторингийн 2017, 2018, 2019, 2020 онуудын үр дүнг 
нэгтгэн оруулах засварлах ажлыг хийж байна. 

2 
Газрын төлбөр, 
татвар 

 2021.02.24-өдөр Дарханаас Улаанбаатар болон бусад орон нутаг руу гарах иргэдийн бүртгэлийг хийж авто 
вакзол дээр ажилласан. 
 Дуудлага худалдааны ажлын хэсгийн захирамж боловсруулж, тойруулсан. 
 2021.02.25-ний өдөр газрын биржийн цахим системээр газрын дуудлага худалдаа зохион байгуулсан. 1 

байршилд нэг оролцогч хүсэлт ирүүлж, дуудлага худалдаа хүчингүй болсон. 
 Хувь хүний орлогын албан татварын сургалтыг аймгийн Татварын хэлтэстэй хамтран нийт албан хаагчдыг 

хамруулж тайланг цаг хугацаанд нь илгээв. 

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 5 

асуултанд хариулсан.   
3. Дархан-Уул аймгаас хувийн унаатай иргэдийг гаргах ажлын бүртгэл дээр ажиллав.  
4. Татварын хэлтсээс явуулсан ХХОАТ-ын тайланг цахимаар гаргах тухай  сургалтанд хамрагдав. Тайлангаа 

цахимаар илгээв.  
Мэдээлэл технологийн чиглэлээр: 

1. Байгууллагын цахим хуудсанд Барилгын ажил эхлүүлэх, үргэлжлүүлэх зөвшөөрөл олгох цахим систем, 
Ипотекийн 6%-ийн зээлийн хөтөлбөрийн талаарх мэдээллийг байрлуулав.  



2. Байгууллагын Facebook хуудсанд Барилгын ажил эхлүүлэх, үргэлжлүүлэх зөвшөөрөл олгох цахим систем, 
Ипотекийн 6%-ийн зээлийн хөтөлбөрийн талаарх мэдээллийг оруулав. 

3. Нягтлан бодогчийн компьютерийн Office-ын програм гэмтсэн тул дахин суулгаж, идэвхжүүлж өгөв.  
4. ГУХ, БХБХ-ийн дарга нарын албаны цахим шуудангийн нууц үгийг сэргээж өгөв.  
5. МТАХМ-ий 2021 оны гүйцэтгэлийн төлөвлөгөөг хийв.  

Нярав:  
1. 20 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 58 26 2 0 0 22 

3. Шаардах хуудсаар 6 төрлийн 12 ширхэг бараа материал олгов. 
4. Хонгор сумын газрын даамлаас кадастр, газар эзэмших гэрчилгээ /иргэн/, улсын тэмдэгтийн хураамж /Иргэн/-ын 

тайлан, Шарын гол сумын газрын даамлаас газар эзэмших гэрчилгээ /ААНБ/, улсын тэмдэгтийн хураамж 
/ААНБ/-ын тайланг шалгаж, хүлээн авав.  

2 
Хүний нөөц, 

дотоод асуудал 

Сургалт: 
 Төрийн албанд жендэрийн тэгш байдлыг хангах чиглэлээр Төрийн албаны зөвлөлөөс НҮБ-ын Хөгжлийн 

хөтөлбөртэй хамтран хэрэгжүүлж буй “Монгол Улсад мэргэжлийн, иргэн төвтэй төрийн албыг төлөвшүүлэх нь“ 
төслийн хүрээнд Канад улсын Төрийн захиргааны институт ТББ /IPAC/-ын зөвлөх Риган Манчинигийн 
боловсруулсан “Монгол Улсын төрийн албан дахь жендэрийн тэгш байдлыг хангах тогтолцоо” гарын авлагыг 
танилцуулах уулзалтыг Төрийн албаны зөвлөлийн удирдлага, Канад улсын Төрийн захиргааны институт 
ТББ/IPAC/-ын зөвлөх Риган Манчини, Сюзан Паттерсон, болон бусад холбогдох байгууллагын албан хаагчдыг 
оролцуулан цахимаар зохион байгуулсан сургалтад ЗХАХМэргэжилтэн Б.Золбаясах оролцсон. 

 Төрийн албаны зөвлөл, удирдлагын академийн сургалтын хөтөлбөрийн дагуу Төрийн захиргааны ахлах 
мэргэжилтний багц цагийн сургалтад Кадастрын асуудал хариуцсан мэргэжилтэн Д.Батчулуун цахим сургалтад 
оролцсон. 

3 
Онцгой байдлын 
мэдээлэл 

 2021,02,24-нд Дарханаас бусад аймаг, нийслэл рүү гарах иргэдийг бүртгэж гаргаж ажилласан. 
Үүнд:   162 хувийн унаагаар 431 иргэд, 3 нийтийн тээврээр 123 иргэдийг бүртгэж гаргав. Нийт 554 иргэд 12 
аймаг, нийслэл рүү тус аймгаас гарсан байна. 

 Байгууллагын хариуцлагатай жижүүрийн бүртгэлийн дэвтэрт 2020 оны 02 дугаар сарын 22-наас 26-ыг хүртэлх 
хугацаанд 192 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. Хуваарьт өдрүүдэд байгууллагын албан хаагчдын халууны тогтмол хэмжиж бүртгэл 
хөтөлж ажилласан, ямар нэг шинж тэмдэг илрээгүй, халдвар хамгааллын дэглэмээ мөрдөж ажилласан.  

 Монгол улсын ЗГ-ын 2021 оны 02 дугаар сарын 21-ний өдрийн Дугаар 45 тогтоол “Коронавируст халдварын 
тархалтын түвшинг тогтоож, төрийн байгууллага, хүн, хуулийн этгээдийн үйл ажиллагааг зохицуулах түр журам”-
Монгол улсын онцгой комиссын даргын 2021 оны 02 дугаар сарын 22-ны өдрийн Дугаар 18 тушаал “ 
Коронавируст халдвараас сэргийлэх арга хэмжээг зохион байгуулах түр журам”- ыг албан хаагчдад танилцуулж 
ажиллаа. 

 

 

Тайлан боловсруулсан: 

Захиргаа, хуулийн асуудал хариуцсан мэргэжилтэн                              Б.Золбаясах 

Хянасан: 

                         Газрын удирдлагын хэлтсийн дарга                            Г.Нямдорж 



 

                                                                                                                                                                                           

 


