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

 /2021.03.09 - 2021.03.12/ 
2021.03.12                                                                                                                                                                                                                    Дархан          

№ Ажлын 
чиглэл 

Гүйцэтгэлийн үр дүн 

Барилга хот байгуулалтын хэлтэс 

1 
Барилгын 
чиглэл 

 Барилга, хот байгуулалтын яамнаас ирүүлсэн Барилга, хот байгуулалтын сайдын 2018 оны 12 дугаар 
сарын 31-ний өдрийн 218 дугаар тушаалаар батлагдсан “Барилга байгууламжийн төвөгшлийн ангиллыг 
зориулалт, хүчин чадлаар нь тогтоох дүрэм”-д нэмэлт, өөрчлөлтөд оруулах 3 саналыг албан бичгээр 
хүргүүлсэн.  

 Дархан-Уул аймаг, Дархан сум, 12-р багт байрлалтай иргэн Л.Эринтовчын эзэмшлийн газарт баригдсан 35 
айлын нийтийн орон сууцны барилгыг ашиглалтад оруулах хүсэлтийн дагуу барилгын талбайд очиж 
үзэхэд барилгын гадна фасад, тохижилт, дотор заслын ажлууд дутуу, галын аюулгүй байдал бүрэн 
хангагдаагүй байсан тул тухайн барилга байгууламжийг ашиглалтад оруулах боломжгүй тухай албан 
бичгийг хүргүүлсэн.  

 Дархан-Уул аймгийн “Мэдээлэл холбооны сүлжээ” ТӨХХК-ний байранд хийгдсэн Дата төвийн их засвар, 
шинэчлэлтийн ажлыг ашиглалтад оруулах хүсэлт ирүүлсний дагуу Аймгийн Засаг даргын 2019 оны 01 
дүгээр сарын 22-ны өдрийн 01-А/26 тоот захирамжийн гуравдугаар хавсралтын дагуу барилга 
байгууламжийн их засвар, шинэчлэлтийн ажлыг ашиглалтад оруулах комиссыг Аймгийн Засаг даргын 
тамгын газрын Хөрөнгө оруулалт, хөгжлийн бодлого төлөвлөлтийн хэлтсээс зохион байгуулдаг тул албан 
бичгээр тайлбарыг хүргүүлсэн.  

2 
Инженерийн 
дэд бүтцийн 
чиглэл 

 Дархан сумын үерийн усны байгууламжийн судалгааг газар дээр явж хэмжилт хийсэн.  
 Шугам сүлжээний хамгаалалтын зурвас тогтоох тухай албан бичгийн дагуу шугам сүлжээний мэдээлэл 

цуглуулж боловсруулах ажил хийсэн.   

Газрын удирдлагын хэлтэс 

 
1 

Дархан 
сумын 
газрын 
даамал 

 Дархан суманд гэр бүлийн хэрэгцээний өмчлөх 3 иргэний кадастрын зураг үйлдсэн.  
 Улсын бүртгэлийн хэлтэст Э-дугаар олгуулахаар 60 хуулийн этгээдийн өргөдөл илгээсэн. 
 Э-дугаар иргэсн 31 иргэний гэрчилгээг бичиж гэрээг байгуулсан. 
 Газар өмчлөх захирамж гарсан 4 иргэний эрхийг үүсэгсэн нийт 95 иргэний асуудал шийдвэрэлсэн байна. 

2 

Газрын 
төлбөр, 
татварын 
тайлан 

 Газрын үнэлгээний ажил хийгдэхтэй холбоотой газрын зах зээлийн үнийн мэдээг нөхөн оруулах ажлын 
хүрээнд 2021 онд өмчлөлийн газраа шилжүүлсэн 70 иргэний материалыг үндэслэж, утсаар холбогдож 
бодит үнийн мэдээг асууж Газрын биржийн цахим системд бүртгэв.  

 2021.01.01-2021.03.04-ний өдрийн хооронд газрын төлбөр төлсөн иргэн, хуулийн этгээдийн мэдээллийг 
Татварын албанаас хүлээн авч Газрын төлбөрийн цахим системд төлвийг шалгах, тулгах ажил явагдаж 
байна.Үүнд: 

1. Дархан сум 505 нэхэмжлэлийн 30.3 сая төгрөг 
2. Хонгор сум 263 нэхэмжлэлийн 3.5 сая төгрөг 
3. Орхон сум 80 нэхэмжлэлийн 2.1 сая төгрөг 
4. Шарын гол 15 нэхэмжлэлийн 1.2 сая төгрөг 
 Аймаг 972 нэхэмжлэлийн 145.1 сая төгрөг нийт 1835 нэхэмжлэлийн 182.2 сая төгрөг байна.  

3 
Геодези, 
зураг зүйн  Хаягийн мэдээллийн санг бүрдүүлэх ажлын хүрээнд хаягийн мэдээллийн нэгдсэн систем дээр Дархан /18/, 



чиглэл. Хонгор /3/, Орхон /2/, Шарын гол /3/ сумдын багийн төвийг тэмдэглэх ажлыг кадастрын хэлтэсээс ирүүлсэн 
видо зааварын дагуу 2021 оны 02 сарын 11-ны өдөр хийж гүйцэтгэсэн тухай албан бичгийг ГЗБГЗЗГ-т 
хүргүүллээ.   

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

 Хөдөлмөр халамж үйлчилгээний нийтийн орон сууц 1 дүгээр блок гүйцэтгэлийн зураг 
 Хаягийн мэдээллийн сангийн гудамж, нэгж талбар, үл хөдлөх хөрөнгийн мэдээлэл засварлалтын ажлыг 

үргэлжлүүлэн хийж гүүйцэтгэж байна. Ажлын явц 75% явж байна.  
 Хаягийн зургийн дагуу 7 иргэн, 3 аж ахуйн нэгжийн  эзэмшлийн газар, үл хөдлөх эд хөрөнгөд  хаяг дугаар 

олгосон 

4 

Газар 
зохион 
байгуулалт, 
өмчлөлийн 
чиглэл 

 Аймгийн Цагдаагийн газар, Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх газар болон Прокурорын газарт  шалгагдаж 
байгаа иргэн, хуутгээдийн  нийт 17 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 36 иргэнд гаргаж өгсөн. 

 Хаягийн мэдээллийн системд / 7-р багийн Түлээтийн 7,8  дугаар гудамжны  нэгж талбар болон барилгын 
хаягийг оруулсан/ 

 ГЗБГЗЗГ-аас ирсэн 2021-02-26 өдрийн 1/420 тоот албан бичгийн дагуу аймгийн Засаг даргын орлогч 
Б.Батболд 2021-03-02 өдөр 181 тоот албан бичгийг танилцуулж хамгаалалтын зурвастай холбоотой 
байгууллагуудтай хамтран мэдээ, судалгаа, зурган мэдээллийг цуглуулж ажиллах талаар үүрэг даалгавар 
авч, ажлын төлөвлөгөө гарган ажилласан. 

 Хамгаалалтын зурвастай холбоотой мэдээлэл авах зорилгоор аймгийн Байгаль орчин аялал жуулчлын 
газарт 2021-03-11 өдөр ажилласан  

 Мөн аймгийн Сум дундын ой анги хариуцаж ажилладаг байгууллагын дарга Л.Өлзийхишигтэй хамтран 
мэдээ мэдээлэл, ArcGIS ship файл авч холбогдох судалгаа авч ажиллаа. Аймгийн Хүнс хөдөө аж ахуйн 
газрын мэргэжилтэн Нэмэхбат хамтран ажилласан. 

 2021-03-12 өдөр Хараа голын сав газрын захиргаа дээр ахлах мэргэжилтэн Оюунгэрэлтэй уулзаж усны 
хамгаалалтын зурвасын талаарх мэдээлэл солилцон ажилласан. 

Захиргаа аж ахуйн чиглэл 

1 
Хүний нөөц, 
дотоод 
асуудал 

        Дотоод ажил: 
 Аймгийн засаг даргын 2021 оны 03 дугаар сарын 09-ны өдрийн Дугаар 1-04/01 “Сахилга хариуцлага, дэг 

журмыг сайжруулах” тухай албан даалгаврыг хяналтанд авч авах арга хэмжээг боловсруулж байна. 
 Хүний нөөцийн мэдээллийн тогтолцоо” цахим системд суурилсантай холбогдуулж аймгийн ТАСЗөвлөлийн 

2021 оны 03 дугаар сарын 11-ний өдрийн 2-10/275 тоот албан бичгийн дагуу тайланг боловсруулж байна. 
        Сургалт: 

 2021 оны 03 дугаар сарын 05 -ны өдөр байгууллагын эцэг, эхийн зөвлөл албан хаагчдад “Угийн бичиг 
хөтөлдөг гэр бүлийг хамт олондоо сурталчлах, үндэс, гарал язгуураа мэдэж байхын ач холбогдлыг 
ойлгуулах” сургалтыг аймгийн Гэр бүл, хүүхэд залуучуудын хөгжлийн газрын мэргэжилтэн 
А.Мягмаржаргалтай  хамтран зохион байгууллаа. 

2 

Мэдээллийн 
технологи, 
нярав 
 

Мэдээлэл: 
1. 70376471 нээлттэй утсаар 2 иргэн, ААНБ-ын асуултанд хариулт өгөв. 
2. Байгууллагын Facebook хуудсанд ирсэн 1 иргэн, ААНБ-ын асуултанд хариулт өгөв.  



3. АЗД-ын 2021-2024 оны “Цахим Дархан” төсөлд ГХБХБГ-аас өгөх саналын төсвийг Юнител компаниас 
ирсэн тооцооны дагуу хийж албан тоотын хамт Аймгийн МТА-нд хүргэж өгөв.  

Мэдээлэл технологийн чиглэлээр: 
1. Байгууллагын цахим хуудсанд “Угийн бичиг хэрхэн хөтлөх” талаарх мэдээллийг байрлуулав.  
2. Байгууллагын Facebook хуудсанд “Угийн бичиг хэрхэн хөтлөх” талаарх мэдээллийг байрлуулав.  
3. 1 албан хаагчийн албаны цахим шуудангийн нууц үгийг сэргээж өгөв. /Барилгын материал үйлдвэрлэл, 

лабораторийн асуудал хариуцсан мэргэжилтэн/ 
4. Cisco Academy-н Internet of Things цахим сургалтанд бүртгүүлж 1-р бүлгийг уншиж судлав. NDG Linux 

Unhatched цахим сургалтанд бүртгүүлж 1-6-р  бүлгийг уншиж судлан тэмдэглэл хийж, virtual machine дээр 
командуудыг туршив.  

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 266 22 5 0 0 24 

 Шаардах хуудсаар 4 төрлийн 6 ширхэг бараа материал олгов.  

3 
Онцгой 
байдлын 
мэдээ 

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

 Байгууллагын хариуцлагатай жижүүрийн бүртгэлийн дэвтэрт 2020 оны 03 дугаар сарын 09-12-ыг хүртэлх 
хугацаанд 243 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. 

 Урд чиглэлийн 140 дүгээр постон дээр ажиллах хуваарийн дагуу тус газрын ЗХАХМэргэжилтэн 
Б.Золбаясах, ССМАХМэргэжилтэн Ч.Анхбаяр нар 03 дугаар сарын 11-ны өдрийн өглөө 08:00-
20:00 цаг хүртэлх хугацаанд орон нутгаас 264 машин, 720 иргэн нэвтэрсэн,Улаанбаатараас 35 
машин, 58 иргэн, 03 дугаар сарын 09-ны  БАХАМэргэжилтэн С.Ундрах, ДБИАХМэргэжилтэн 
Б.Төмөр нар хяналт, шалгалт, бүртгэлээр Орой цагаар  20:00-08:00 цагийн хугацаанд орон 
нутгаас ирсэн машин 358, иргэн 891, Улаанбаатраас 314 иргэн, машин 166,  Дархан сумын 2 
мэргэжилтэнтэй хамтран 2 өдөр ажилласан,  орон нутгаас 622 машин, 1611 иргэн, 
Улаанбаатараас 201 машин, 362 иргэн нэвтэсрэн байна. 

 “Коронавируст халдвараас сэргийлэх арга хэмжээг зохион байгуулах түр журам" танилцуулж албан 
хаагчдаар гарын үсэг зуруулсан 

 

Тайлан боловсруулсан: 
Хуулийн асуудал хариуцсан мэргэжилтэн                              Б.Золбаясах 

Хянасан: 
           Газрын удирдлагын хэлтсийн дарга                            Г.Нямдорж 

 


