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

 /2021.03.22 - 2020.03.26/ 
2021.03.26                                                                                                                                                                                                                    Дархан  
     

№ Ажлын чиглэл Гүйцэтгэлийн үр дүн 

Барилга хот байгуулалтын хэлтэс 

1 Барилгын чиглэл 

 Дархан-Уул аймаг, Дархан сум, 13-р багт байршилтай 4505900187 нэгж талбарын дугаартай О.Сайханбаярын 
үйлчилгээний зориулалттай барилгад барилгын ажил үргэлжлүүлэх зөвшөөрөл хүссэний дагуу хянаж үзэхэд 
барилга байгууламжийн экспертизийн дүгнэлт дутуу байсан тул зөвшөөрлийг олгох боломжгүй тухай албан 
бичгийг хүргүүлсэн.  

 Барилгын хөгжлийн төвөөс ирүүлсэн Дархан-Уул аймгийн хэмжээнд 2021 оны I улирлын байдлаар барилгын ажил 
эхлүүлэх, үргэлжлүүлэх зөвшөөрөл олгосон, ашиглалтад оруулсан мэдээллийг хүссэний дагуу Барилга, хот 
байгуулалтын сайдын 55 дугаар тушаалын 2, 3 дугаар хавсралтын батлагдсан маягтын дагуу мэдээллийг албан 
бичгээр хүргүүлсэн.  

3 
Инженерийн дэд 

бүтцийн чиглэл 
 Шарын гол сумын инженерийн шугам сүлжээний хамгаалалтын зурвас тогтоох зураглалыг гүйцэтгэж байна.  
 2 иргэнд байршлын схем зураг гүйцэтгэж өгсөн.  

 

Барилгын 

лабораторын 

шинжээч 

 Аймгийн захирагчийн албанаас өгсөн үүрэг даалгаврын хүрээнд Дархан сумын нийтийн орон сууцны ногоон 
байгууламжийг нэмэгдүүлэх байршилын зураг 

 Өмнөд толгойн тохижилтын схем зураг 

Газрын удирдлагын хэлтэс 

 

1 

 

Суурь судалгаа, 

Мониторинг 

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 9 иргэнд хэвлэж өгсөн. 

 Газрын мониторингийн цахим системээр ирүүлсэн Эхлэх цэг хангай ХХК-ийн гүйцэтгэсэн 4 нэгж талбар /Бридж 

констракшн ХХК, ШУТИС-ийн Дархан-Уул дахь технологийн сургууль, Иргэн Ганзориг, Саран-Элит ХХК/-ын 

засварлаж ирүүлсэн тайланг шалгаж дүгнэлтийг баталгаажуулсан. 

 Газрын кадастрын мэдээллийн санд Бэлчээрийн фотомониторингийн 2017, 2018, 2019, 2020 онуудын үр дүнг 

нэгтгэн оруулах засварлах ажлыг хийж байна. 

 Аймгийн Захирагчийн албаны захиалгаар Дархан суманд шинээр хийгдэх ногоон байгууламжийн зургийг эхийг 

мэргэжилтэн С.Дарханбаатартай хамтран бэлдэж А3 хэмжээтэй хэвлэж, мөн тоон файлаар мэргэжилтэн 

н.Нэргүйд өгсөн 

2 
Газар зохион 
байгуулалт, 
өмчлөл 

 Аймгийн Цагдаагийн газар, Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх газар болон Прокурорын газарт  шалгагдаж байгаа 
иргэн, хуутгээдийн  нийт 8 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 

11 иргэнд гаргаж өгсөн. 

 Хамгаалалтын зурвасыг мэдээллийн санд оруулах зориолгоор Хараа-ерөө голын сав газраас аймгийн  

хэмжээнд усны мэдээллийг авах албан тоотыг хүргүүлсэн /2021-03-18 өдрийн 222 албан бичиг/  

 2-р баг Ухааш хошуу 8-8 тоот газрын маргааныг судлаж хариу өгөх мэдэгдэлийг өгч ажиллаа. 

 Эцэг эхийн зөвлөлийн мэдээллийн самбарын эхийг бэлтгэн хэвлэлтэнд хүргүүлсэн.  

 2021 оны гүйцэтгэлийн төлөвлөгөөгөө хийсэн. /Б.Золбаясахд/ 



 2021 оны 1-р улиралын ГТ- өө хийж өгсөн. /Б.Золбаясахд/ 

3 
Геодези, зураг 
зүйн  

        “Багийн нэрийг УИХ-аар батлуулахад БХБЯ-ыг шаардлагатай мэдээ, мэдээллээр ханган ажиллах”  ажлын 
хүрээнд Дархан сумын ИТХ-ын тэргүүлэгчдийн 2014 оны №18 дугаар тогтоолоор батлагдсан Дархан сумын 18-н 
багийн нэрийг “Газар зүйн нэрийн салбар зөвлөл”-өөр хэлэлцүүлж өгөхийг хүссэн албан бичгийг сумын орлогч 
дарга П.Ихбаярт хүргүүлсэн. 

 Цагдаагийн газрын Мөрдөн байцаах тасагт шалгагдаж байгаа эрүүгийн хэрэгт нөхөн үзлэг хийх ажлын хүрээнд 
газар дээр нь очиж үзлэг, хэмжилт хийсэн.   

       Уг газар нь Дархан-Уул аймгийн Дархан сумын баталгаажсан хилийн цэсийн гадна байрлаж байгаа нь 
хэмжилт болон хилийн цэсийн зургаар баталгаажсан.                          Үзлэг хийсэн газар нь Сэлэнгэ аймгийн 
Сайхан сумын 3 дугаар багийн нутаг /Ширээ нуруу/-т байрлаж байгааг нотолсон материалыг Цагдаагийн хэлтэст 
хүргүүлсэн.   

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

 “Парк таун-2” үйлчилгээтэй орон сууцны хотхон К блок улаан шугам 
       Хаягийн мэдээллийн сангийн гудамж, нэгж талбар, үл хөдлөх хөрөнгийн мэдээлэл засварлалтын ажлыг 

үргэлжлүүлэн хийж гүүйцэтгэж байна. Ажлын явц 82% явж байна.  
       Хаягийн зургийн дагуу 11 иргэн, 1 аж ахуйн нэгжийн  эзэмшлийн газар, үл хөдлөх эд хөрөнгөд  хаяг дугаар 

олгосон.  
 2021 оны 03 сарын 22 нд радио модемийн антен тасарсаныг буулгаж засварлан 2021 оны 03 сарын 25 нд 

хэвийн ажиллагаанд орууллаа.    

Захиргаа аж ахуйн чиглэл 

1 
Мэдээллийн 

технологи, нярав 

Мэдээлэл: 
1. 70376471 нээлттэй утсаар 2 иргэн, ААНБ-ын асуултанд хариулт өгөв. 
2. Байгууллагын Facebook хуудсанд ирсэн 4 иргэний асуултанд хариулт өгөв. 
3. Дархан сумын урд постон дээр Дархан-Уул аймгаас орох гарах иргэдээр асуумж бөглүүлэн авч, Дархан-Уул 

аймгийн харьяат иргэдийг компьютерт бичиж бүртгэн ажиллав.  
Мэдээлэл технологийн чиглэлээр: 

1. Байгууллагын дарга, бичиг хэрэг, ГУХ, БХБХ-ийн мэргэжилтнүүдийн үүдний хаягийг шинэчлэн эхийг бэлтгэж 
хэвлэн наав.  

2. Газар зохион байгуулалт, төлөвлөлт, өмчлөлийн асуудал хариуцсан мэргэжилтний компьютерт сканер 
суурилуулан таниулж өгөв.  

3. “Introduction to IoT” цахим хичээлийн 1.1.2.1-1.2.2.1-р хэсгийг уншиж судлан, тэмдэглэл хөтөлж, виртуал систем 
дээр туршиж үзэв.  

Нярав: 
1. 20 ширхэг Нэгж талбарын хувийн хэрэг нугалав.  
2. Газрын удирдлагын хэлтсийн мэргэжилтнүүд болон Хонгор сумын газрын даамалд дараах үнэт цаас тус тус 

олгов.    

Сумд Кадастр Газар 
эзэмших 
/Иргэн/ 

Газар 
эзэмших 
/ААНБ/ 

Газар 
эзэмших 

/ТБ/ 

Газар 
ашиглах 
/ААНБ/ 

НТХХ 

Дархан 242 50 2 0 0 28 

Орхон 230 50     

3. Шаардах хуудсаар 4 төрлийн 9 ширхэг бараа материал олгов.  
4. Орхон сумын газрын даамлаас кадастрын үнэт цаас, газар эзэмших гэрчилгээ /Иргэн/, иргэний УТХ-ын тайланг 

хүлээн авч, тулгаж шалгав.  

2 
Хүний нөөц, 

дотоод асуудал 

 Сул орон тооны судалгааг боловсруулж албан тоот, албан тушаалын тодорхойлолт, бүтцийн тушаал, 
тайлбарын хамт аймгийн ТАСЗөвлөлд хүргүүлсэн 



 Төрийн албаны ёс зүй, сахилга, хариуцлагыг сайжруулах тухай 2020/06/-ны өдрийн ТАЗөвлөлийн Дугаар 02 
Зөвлөмж, МУЗГ-ын Дугаар 258, 2021/03/09-ны өдрийн Дугаар 1-04/01аймгийн ЗД-ын албан даалгаврын 
хэрэгжилтийг хангуулж тайланг боловсруулж хүргүүллээ. 

 ТАСЗөвлөлөөс төрийн албан хаагчдад зориулж гаргасан “ЁС ЗҮЙН СУРАХ БИЧИГ”- ийг албан хаагдчаар 
судлуулан үйл ажиллагаандаа тусгаж ажиллаж байна. 

3 
Онцгой байдлын 
мэдээлэл 

 Аймгийн шуурхай штаб, хариуцлагатай жижүүрийн  www.darkhan.nema.gmail.com 
цахим хаягт мэдээллийг 7 хоног бүр тогтмол хүргүүлж ажиллаа.  

 Байгууллагын хариуцлагатай жижүүрийн бүртгэлийн дэвтэрт 2020 оны 03 дугаар сарын 22-аас 25-ыг хүртэлх 
хугацаанд  210  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  Б.Баярмаа, Э.Гүрхад, Ц.Цэнд-Аюуш, 
Э.Түмэнжаргал, С.Ундрах, Б.Төмөр нар 03 дугаар сарын 20-ны өдрийн 08:00 цагаас 21-ний өдрийн 08:00 цаг 
хүртэлх хугацаанд УБ хот болон орон нутгаас Дархан сум руу орж байгаа иргэд /УБ хотоос ирж байгаа иргэдээс 
пср шинжилгээ болон асуумж, иргэний үнэмлэх үзэх, орон нутгийн иргэдээс асуумж авах/-ийг нэвтрүүлэх ажлыг 
зохион байгуулж ажилласан. 

 Газрын даргын 2021 оны 03 дугаар сарын 23-ны өдрийн А/08 тоот тушаалаар “Хариуцлагатай жижүүр” хуваарийг 
батлаж, 03 дуагар сарын 24-нөөс 04 дүгээр сарын 08-ныг дуустал томилогдсон албан хаагчдад үүрэг чиглэл 
өгсөн.  

 Сумын хэмжээнд ажиллах хариуцлагатай жижүүрийн хуваарийг 03 дугаар сарын 05-наас 04 дүгээр сарын 03 ныг 
хүртэлх хугацаанд нийт албан хаагчид Дархан сумын 9 дүгээр багт ажиллана. Тайланг мэдээллийг аймгийн 
ЗДТГ-ын ТЗУХ-ийн мэргэжилтэн Б.Тунгалагт 8803-5272 утас руу хүргүүлнэ 

 Аймгийн Онцгой байдлын газарт Дархан-Уул аймгийн Шарын гол сумын нутаг дэсгэрийн зургийг 1,5м:1,5 м 
харьцаатай эхийг бэлдэж файлаар өгсөн. 

 

Тайлан боловсруулсан: 

Захиргаа, хуулийн асуудал хариуцсан мэргэжилтэн                              Б.Золбаясах 

Хянасан: 

                         Газрын удирдлагын хэлтсийн дарга                            Г.Нямдорж 

 

                                                                                                                                                                                           

 

http://www.darkhan.nema.gmail.com/

