
 
ГАЗРЫН ХАРИЛЦАА, БАРИЛГА, ХОТ БАЙГУУЛАЛТЫН ГАЗРЫН 7 ХОНОГИЙН МЭДЭЭ 
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№ Ажлын чиглэл Гүйцэтгэсэн ажил 

Барилга хот байгуулалтын хэлтэс 

1 Барилгын хяналт 
шалгалтын 
чиглэл 

 Дархан сум, 8-р багт байрлалтай Иргэн И.Түмэндэмбэрэлийн 5-н давхар 16-н айлын орон сууцны барилгад 
барилгын ажил эхлүүлэх зөвшөөрлийг олгосон.  

 Барилгын угсралтын тусгай зөвшөөрлийн хугацаа сунгах хүсэлт гаргасан “Бурхантын бүтээн байгуулалтын 
корпараци” ХХК, Талст Өргөө ХХК-ний хянаж үзэн 461,000 төгрөгийг норм, нормативийн санд төвлөрүүлэн 
Монголын барилгын үндэсний ассоциацид тодорхойлолтыг гаргаж өгсөн.  
 

2 Барилга, 
Инженерийн дэд 
бүтцийн чиглэл 

 Шинэ суурьшлын бүс үүсгэхтэй холбогдуулах инженерийн шугам сүлжээний зураглал хийж 
гүйцэтгэсэн. 

 Дулаанд холбогдох 4 иргэний хүсэлтийг авч дулааны тодруулах хуудас гараж өгсөн.  
 2 гүйцэтгэлийн зургийг авч мэдээллийн санд оруулсан.  

Газрын удирдлагын хэлтэс 

1 

Газар зохион 
байгуулалт, 
төлөвлөлт, 
өмчлөлийн 
чиглэл 

 Аймгийн Цагдаагийн газар, Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх газар болон Прокурорын газарт  шалгагдаж байгаа иргэн, 
хуутгээдийн  нийт 14 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 

26 иргэнд гаргаж өгсөн. 

 Газар зохион байгуулалт, геодези, зураг зүйн газраас Дархан-Уул аймгийн хэмжээнд бүх төрлийн дэд бүтэцийн 

байгууламж, тариалангийн газрын хамгаалалтын бүс, ойн, усан сан бүхий газрын хамгаалалтын зурвасыг тогтоож 

ИТХ-аар батлуулах, Газар зохион байгуулалт, хот төлөвлөлтийн цахим санд оруулах талаар хугацаатай үүрэг 

өгөгдсөн. Хамгаалалтын зурвасын төсөл боловсруулахад:  

1. Монгол Оросын хувь нийлүүлсэн Улаанбаатар төмөр зам 

2.  Дархан АЗЗА 

3.  Дархан зам тээвэр ОНӨААТҮГазар 

4.  Мэдээлэл холбоо сүлжээ 

5. Дархан Сэлэнгийн цахилгаан түгээх сүлжээ ХК 

6. Цахилгаан дамжуулах үндэсний сүлжээ ТӨХК 

7. Дархан дулааны сүлжээ 

8. Дархан ус-суваг ХК 

9. Байгаль орчин аялал жуулчлалын газар 
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10. Хүнс хөдөө аж ахуйн газар зэрэг байгууллагууд хамтран ажиллах шаардлагатай байна. 

Иймд: таны эрхлэх асуудалд хамрагдах дээрх байгууллагуудыг үүрэгжүүлэн Газрын харилцаа, барилга, хот 
байгуулалтын газартай хамтран ажиллуулах талаар дэмжлэг үзүүлэх тухай албан тоотыг Дархан хот захирагчийн 
орлогчид   2021-03-04 өдрийн 181 тоот албан бичиг хүргүүлж ажиллаа.  

 Холбогдох байгууллагууд дээр ажиллах хуваарийн гарган, ажлын төлөвлөгөөг боловсруулан ажилласан. 

 2021 оны эцэг, эхий зөвлөлийн ажлын төлөвлөгөөнд тусгагдсаны дагуу “Угийн бичиг хөтлөх” -
сургалтыг аймгийн Гэр бүл, хүүхэд залуучуудын хөгжлийн төвийн мэргэжилтэн А.Мягмаржаргалтай хамтран 
байгууллагын албан хаагчдыг хамруулан зохион байгуулсан. 

 Хаягийн мэдээллийн системд / 7-р багийн Хангамжийн 6-7 дугаар багийн нэгж талбар болон барилгын хаягийг 
оруулсан/ 

 

Мониторингийн 
чиглэл 

Газрын төлөв байдал, чанарын хянан баталгааны чиглэлээр: 
 Хуучин эзэмшиж байгаа газраа өмчилж авч байгаа, өөрийн өмчлөлийн газар дээр Газрын төлөв байдал, чанарын 

төлөвлөгөөт хянан баталгааны дүгнэлтын 18 иргэнд хэвлэж өгсөн. 
 Газрын мониторингийн цахим системээр Эко хайрхан ХХК-ийн гүйцэтгэсэн 1 нэгж талбарын тайлан, Гранд-Амур 

ХХК-ийн гүйцэтгэсэн 3 нэгж талбарын тайланг цахимаар тус тус дахин засаж ирүүлсэн тайланг шалгаж хянан 
баталгааны дүгнэлтийг баталгаажуулж хүргүүлсэн. 

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

2 

Газрын төлбөр, 
татвар 

 

Сумын нэр Нэхэмлэлийн тоо Мөнгөн тоо 

Дархан 9748          1,132,760,079.00  

Орхон 1184              22,210,555.00  

Хонгор 2816 156,162,017 

Шарын гол 478 4,794,675 

Нийт 14226          1,315,927,326.00  

 
 2021.03.04-ний өдрийн байдлаар 14226 нэхэмжлэлийн 1.3 тэрбум төгрөгийн ногдол, нэхэмжлэлийг үүсгэж 

Татварын нэгдсэн системд илгээсэн байна. Мөн darkhan@mta.gov.mn altantuya.s@da.mta.gov.mn тус тус хаягаар 

илгээв.  
1. Дархан сумын 531 нэгж талбар /жилээр/-т алдаа зааж, 24.3 сая төгрөгийн нэхэмжлэл үүсээгүйг засварласан. Үүнд: 
39 нэгж талбар нь өмчилсөн газарт газрын төлбөрийн ногдол үүссэнийг устгаж, гэрээг хүчингүй болгосон. 31 иргэн 
татвар төлөгчөөр бүртгүүлээгүй тул нэхэмжлэл үүсэх боломжгүй байна. 11 нэгж талбарт гэрээ давхардсаныг 
арилгасан.14 нэгж талбарт хөрөнгийн бүртгэлийн алдаа зааж нэхэмжлэл үүсэх боломжгүй байна.  
2. Дархан сумын 334 нэгж талбар /улирлаар/-т алдаа зааж, 564.7 сая төгрөгийн нэхэмжлэл үүсээгүйг засварлаж, 
нэхэмжлэлийг үүсгэсэн. Үүнээс 8 иргэн, хуулийн этгээд татвар төлөгчөөр бүртгүүлээгүй нэхэмжлэл үүсэх боломжгүй 
байна. 
 Шарын гол 32 нэгж талбар засварлаж нэхэмжлэл үүсгэхээс 19 нэгж талбарыг засварлаж нэхэмжлэл үүсгэсэн. 

Татвар төлөгчөөр бүртгүүлээгүй 13 иргэн, хуулийн этгээд байна. 

3 
Геодези, зураг 
зүйн чиглэл 

 ГХБХБГ-ын даргын ГЗБГЗЗГ-ын даргатай байгуулсан гүйцэтгэлийн төлөвлөгөөний 3.1.1.3 дахь заалт “Багийн 
нэрийг УИХ-аар баталуулахад БХБЯ-ыг шаардлагатай мэдээ мэдээллээр хангах хамтран ажиллах” ажлын 
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хүрээнд ГЗБГЗЗГ-аас ирүүлсэн 1/391 дугаар албан бичгийн дагуу сумдын багийн нэр, хилийн цэсийг сумын ИТХ-
аар оруулж баталгаажуулах мөн багийн оноосон нэрийг сумын “Газар зүйн нэрийн зөвлөл”-д танилцуулж санал 
авах улмаар аймгийг ИТХ-аар оруулах тухай зөвлөмжийг сумдад хүргүүлсэн. 

       Үүний дагуу Хонгор, Шарын гол сумд багийн хилийн цэс, нэрийг сумын ИТХ-аар оруулахаар Засаг даргын 
зөвлөлд танилцуулж бэлэн болгосон. 

         Хаягийн мэдээллийн сангийн гудамж, нэгж талбар, үл хөдлөх хөрөнгийн мэдээлэл засварлалтын ажлыг 
үргэлжлүүлэн хийж гүүйцэтгэж байна. Ажлын явц 73% явж байна.  

       Хаягийн зургийн дагуу 17 иргэн, 0 аж ахуйн нэгжийн  эзэмшлийн газар, үл хөдлөх эд хөрөнгөд  хаяг дугаар 
олгосон. 

Захиргаа аж ахуй хэлтэс 

  
  
1 

Хүний нөөц, 
хууль эрх зүй 

Дотоод ажил: 
 МУЗГ-ын Дугаар 45 тогтоол, Улсын онцгой комиссын даргын Дугаар 18 тушаалын дагуу батлагдсан  

"Коронавируст халдвар /ковид-19/аас сэргийлэх арга хэмжээг зохион байгуулах түр журам" , "Коронавиурс 
халдвар /ковид-19/ ын тархалтын түвшинг тогтоож, төрийн байгууллага, хүн, хуулийн этгээдийн үйл ажиллагааг 
зохицуулах түр журм"-ын танилцуулж гарын үсэг зуруулсан. 
Сургалт: 

 Хүн амын орлогын албан татварын чиглэлээр татварын хэлтэстэй хамтран байгууллагын нийт албан хаагчдад  
богино хэмжээний  сургалт зохион байгуулсан. Албан хаагчид шинээр татварын системд бүртгүүлж тайлангаа 
илгээсэн. 

2 

Мэдээллийн 
технологи, нярав 

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

асуултанд хариулсан. 
3. Байгууллагын номын сангаас албан хаагчдад олгосон байсан 4 ширхэг номыг буцааж аван, програмд бүртгэж 

хураав.  
Мэдээлэл технологийн чиглэлээр: 

1. Байгууллагын цахим хуудсанд 1, 2-р сарын байгууллагын төсвийн гүйцэтгэлийн мэдээ, 2020 оны санхүүгийн 
тайланг байрлуулав.  

2. АЗД-ын 2021-2024 оны “Цахим Дархан” төсөлд ГУХ, БХБХ-ийн саналыг авав. Саналын дагуу Юнитель компани 
руу холбогдож сумдуудын газрын даамлуудын байршил руу шилэн кабель татахад гарах зардлын тооцооны 
хүсэлтийг илгээв.  

3. Үүдний ТВ-гээр гаргаж буй видеонуудад өөрчлөлт оруулав.    
Нярав: 

1. 20 ширхэг Нэгж талбарын хувийн хэрэг нугалав.  
2. Газрын удирдлагын хэлтсийн мэргэжилтнүүд болон Хонгор, Шарын гол сумын даамалд дараах үнэт цаас тус тус 

олгов.    

Сумд Кадастр Газар 
эзэмших 
/Иргэн/ 

Газар 
эзэмших 
/ААНБ/ 

Газар 
эзэмших 

/ТБ/ 

Газар 
ашиглах 
/ААНБ/ 

НТХХ 

Дархан 46 30 2 0 0 25 

Хонгор 140 70 0 0 0 0 

3. Шаардах хуудсаар 5 төрлийн 16 ширхэг бараа материал олгов.  



4. 2-р сарын үнэт цаас, улсын тэмдэгтийн хураамж, бараа материалын зарцуулалтын тайланг нэгтгэж ня-бод өгөв. 

2 

Онцгой байдлын 
мэдээ 

1. Байгууллагын хариуцлагатай жижүүрийн бүртгэлийн дэвтэрт 2020 оны 03 дугаар сарын 01-нээс 05-ныг хүртэлх 
хугацаанд  362  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.  

2. Урд чиглэлийн 140 дүгээр постын хуваарийн дагуу тус газрын ЗХАХМэргэжилтэн Б.Золбаясах, 
ССМАХМэргэжилтэн Ч.Анхбаяр нар 03 дугаар сарын 03-ны өдрийн өглөө 08:00-20:00 цаг хүртэлх хугацаанд орон 
нутгийн замын хөдөлгөөний нээлттэй болгосонтой холбогдуулан хяналт, шалгалт, бүртгэлийн ажлыг Дархан 
сумын 2 мэргэжилтэнтэй хамтран, 12 цагийн хугацаанд Дархан хот руу нэвтэрсэн 971 гаруй иргэнийг бүртгэж, 
бусад орон нутгаас 757гаруй, Улаанбаатраас 214 гаруй иргэнийг асуумж бөглүүлж болон зөвлөмжийг өгч 
ажилласан. 

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

                                                             Хянасан:  Газрын удирдлагын хэлтсийн дарга                                                  Г.Нямдорж 

 
 

 


