
 

 
ГАЗРЫН ХАРИЛЦАА, БАРИЛГА, ХОТ БАЙГУУЛАЛТЫН ГАЗРЫН 7 ХОНОГИЙН МЭДЭЭ 

/2021.10.25-2021.10.29/ 

2021.10.29                                                                                                                                                                                                  Дархан                                                                                                                                                                                                  

№ Ажлын чиглэл Гүйцэтгэсэн ажил 

Барилга хот байгуулалтын хэлтэс 

1 
Барилгын хяналт 

шалгалтын 
чиглэл 

 Дархан-Уул аймаг, Дархан сум, 8-р багт байршилтай улсын төсвийн хөрөнгө оруулалттаар “Жинсийн орой” ХХК-
ний барьж ашиглалтад оруулсан 27-р цэцэрлэгийн өргөтгөлийн 150 хүүхдийн цэцэрлэгийн гадна хаяавч бетоны 
доогуур нүх үүсч хөндий зай гарсан, цоклийн плита ховхорч унасан тул гүйцэтгэгч байгууллагад нь хугацаатай 
үүрэг даалгаврыг албан бичгээр хүргүүлсэн.  

 Барилгын ажил эхлүүлэх, үргэлжлүүлэх зөвшөөрөл аваагүй барилга угсралтын ажил явагдаж байсан 2 барилга 
байгууламжид зөрчлийг арилгуулах тухай албан бичгийг өгсөн. Үүнд:  

- Дархан сум, 13-р баг, “Хатан дулам” ХХК-ний эмнэлэгийн барилга  
- Дархан сум, 12-р багт, “Цуурай цо” ХХК-ний үйлчилгээний барилга 

 Дархан-Уул аймаг дахь Захиргааны хэргийн анханы шатны шүүхээс ирүүлсэн хүсэлтийн дагуу Дархан сумын 9-р 
багт байрлалтай “Минж проперти” ХХК-ний нийтийн орон сууцны талаарх мэдээллийг албан бичгээр хүргүүлсэн.  

 Дархан сум, 9,10-р багт 31-р хорооллын амины орон сууцны инженерийн шугам ашиглалтад оруулах хүсэлт 
ирүүлсэний холбогдох барилгын техникийн бичиг баримт дутуу байсан тул албан бичгийг хүргүүлсэн. 

 Миний монгол цэцэрлэгт хүрээлэнгийн Хөлбөмбөгийн талбайн тохижилтийн ажил гүйцэтгэгч “Вилла бридж” ХХК-
д барилгын ажил эхлүүлэх, үргэлжлүүлэх зөвшөөрлийг олгосон.  

 

2 
Барилга 

материал 
үйлдвэрлэл 

2021.10.25-нд egazar.gov.mn сайтаар иргэдэд үйлчлэв. 

2021.10.28 -нд Дархан сум 12-р баг 24-р хороололын 55 айлын газрын байршлын зураг хийж гүйцэтгэв. 

Газрын удирдлагын хэлтэс 

1 

Суурь судалгаа, 
газрын 

мониторингийн 
чиглэл 

Газрын төлөв байдал, чанарын хянан баталгааны чиглэлээр: 
 Газрын төлөв байдал, чанарын захиалгат хянан баталгааны тайлан болон дүгнэлтийг Газрын мониторингийн 

цахим системээр Гранд Амур ХХК-ийн гүйцэтгэсэн 2, Эхлэх цэг хангай ХХК-ийн гүйцэтгэсэн 3 иргэн нийт 5 тайлан 
дүгнэлтийг шалгаж мониторингийн цахим системээр баталгаажуулах ажлыг хийж гүйцэтгэсэн. 

 Газрын төлөв байдал, чанарын захиалгат хянан баталгаа хийлгэх өмчлөлийн 3, эзэмшлийн 4 иргэнд хянан 
баталгаа хийлгэх тухай мэдэгдэх хуудсыг хэвлэж өгсөн.  

 Аймгийн байгаль орчин, аялал жуучлалын газарт Ногоон Дархан-2032 хөтөлбөрийн хүрээнд зулзагын голын 
орчмын бүсийн газар ашиглалт болон Ногоон Дархан-2032 хөтөлбөрийн хүрээнд зулзагын голын бүсэд 
ойжуулалт хийхээр төлөвлөсөн газрын байршлын зургийг хийж өгсөн. 

2 

Геодези, зураг 
зүйн чиглэл. 

Геодези, зураг зүй, кадастрын зураглалын ажил үйлчилгээ эрхлэх тусгай зөвшөөрөлтэй  “Гео од”, “Ёлт сүрвэй” ХХК-ний 
хийж гүйцэтгэсэн доорхи ажлыг шалгаж хүлээн авсан. Үүнд: 
• Хонгор сум. 1-р баг Сумын төвийн дулаан, цэвэр, бохирын инженерийн шугам сүлжээний зураглалын ажил. 
• Дархан сум. 2 дугаар баг Ухаа хошуу 1-11-р гудамж сайжруулсан шороон зам /улаан шугам/  
• Дархан сум. 3-р баг хараагийн гудамж сайжруулсан шороон зам /улаан шугам/ 
• Дархан сум. 1-р баг. Пионерийн 3,4,5, Чулуутын 2-р гудамж  сайжруулсан шороон зам /улаан шугам/ 
     Хаягийн зургийн дагуу 5 иргэн, 2 аж ахуйн нэгжийн  эзэмшлийн газар, үл хөдлөх эд хөрөнгөд  хаяг дугаар олгосон. 



    Шинэчлэн бүртгэлд хамрагдаагүй 10 иргэн 5 аж ахуй нэгжийн эзэмшил, өмчлөлийг газрыг ажлын нэгж талбарт 
шилжүүлсэн.  
     10 дугаар сарын 28-ны өдөр 9:00-17:30 цагийн хооронд “Төрийн болон албаны нууцын тухай хуулийн мэдлэг олгох“ 
цахим сургалтанд хамрагдсан. 

 

3 

Газрын татвар, 
төлбөрийн чиглэл 

 2021 оны 6, 7-р сад хийгдсэн Санхүүгийн хяналт, аудитын албаны төлбөрийн актуудын талаар хийгдсэн ажлын 
тайланг сум тус бүрээр гарган СХАА-нд 2021.10.28-нд хүргүүлсэн. 

 2021 онд газрын төлбөрийн орлогоос орон нутгийн төсөвт 1500.0 сая төгрөг төвлөрүүлэх төлөвлөгөөтэй билээ. 
Газрын төлбөрийн ногдол, нэхэмжлэл үүсгэх ажил 106 хувьтай явж байна. Өнөөдрийн байдлаар 1693.4 сая 
төгрөгийн 16410 нэхэмжлэл үүсгэж Татварын удирдлагын нэгдсэн системд илгээсэн байна.Сум тус бүрээр 
нэхэмжлэл үүсгэсэн байдлыг харуулбал: 

     
Сумын нэр 

Нэхэмжлэлийн 
тоо 

Мөнгөн дүн 
Төлөвлөсөн 

орлого 
Нэхэмжлэл үүсгэсэн 

гэрээний тоо 
Төлөвлөсөн 
гэрээний тоо 

Дархан 10028 
  
1,250,319,012.00  

     
1,020,500,000.00  3633 4019 

Орхон 1294 
      
22,625,922.00  

          
33,500,000.00  

 
 

600 561 

Шарын гол 510 
      
96,776,131.00  

          
85,000,000.00  497 237 

Хонгор 4578 
    
323,684,802.00  

        
361,000,000.00  2062 1770 

Нийт 16410 
  
1,693,405,867.00  

     
1,500,000,000.00  6792 6587 

 

Захиргаа, аж ахуй хэлтэс 

  
 1 

Хүний нөөц, 
хууль эрх зүй 

             Шүүх: 
 Нэхэмжлэгч тал болох Дархан сумын 9-р баг, 4 хороолол 4- байрны оршин суугчдын итгэмжлэгдсэн төлөөлөгч н. 

Б.Жаргалсайхан, Ц.Батцацрал нэхэмжлэлтэй Захиргааны хэргийн хариуцагчаар Аймгийн ЗД-ын итгэмжлэгдсэн 
төлөөлөгч Б.Золбаясах, С.Дарханбаатар, Гуравдагч этгээдээр “Минж проперти” ХХК нарт холбогдох захиргааны 
хэргийн шүүх хуралдаан 10 дугаар сарын 28-нд 10:00 цагт болж Нэхэмжлэгчийн шаардлагыг хангуулхаар шүүх 
шийдвэрлэсэн. Шүүхийн шийдвэрийг цаасаар хүлээж авсны дараа давж заалдах гомдол гаргана. 
Тайлан мэдээ: 

 Газрын харилцаа, барилга, хот байгуулалтын газраас өндөр насны тэтгэвэрт гарсан ахмадын судалгааг 
боловсруулж байна 

 Төрийн албаны тухай хуулийн дагуу Тусгай шалгалт болон ерөнхий шалгалтад орох албан хаагчдын судалгааг 
гаргаж аймгийн ХЭЗХэлтсийн дарга Л.Алтанчимэгт цахим хаягаар  хүргүүлсэн. 

 2021 оны 10 дугаар сарын 27-ны өдрийн Дугаар 1430 албан бичгийг дагуу албан хаагчид байгууллагын эргэн 
тойрны хогийг цэвэрлэж, тайланг “Дархан сум наймдугаар баг” фэйсбүүк хаягаар илгээсэн. 

     Өргөдөл хүсэлт: 
 10 дугаар сарын 25-нд ирүүлсэн иргэн Я.Мөнхсүлд,  Б.Нямаа, Б.Чимгээ нарын Дархан сумын Онгот, Хүрээлэнд 

олгосон өмчлөх газрыг хүчингүй болгосон захирамжтай холбоотой маргааны талаар захиргааны хэргийн шүүхийн 
шийдвэрээр эрх нь сэргэсэн тухай материалыг судалж, хяналтад авсан.  

2 
Мэдээллийн 

технологи, нярав 

Мэдээлэл: 
1. 70376471 нээлттэй утсаар 9 иргэний асуултанд хариулт өгөв. 
2. Байгууллагын Facebook хуудсанд ирсэн 5 иргэний асуултанд хариулт өгөв. 



3.  Номын сангийн програмд хэрэглэгчдийн хугацааг сунгаж, ажлаас чөлөөлөгдсөн 3 албан хаагчийн мэдээллийг 
устгаж, 2 албан хаагчийг шинээр бүртгэв. 

4. Дархан сумын газрын даамалд бичигдсэн гэрчилгээнүүдийг цэгцлэхэд туслаж 222 ширхэг өргөдлийг дараалалд 
оруулж өгөв.  

5. 2021-10-28, 29-нд Egazar цахим системийг хэрхэн хэрэглэх талаар заавар, зөвлөгөө өгч, туслан ажиллав. 
Мэдээллийн технологи: 

1. Байгууллагын цахим хуудас болон фэйсбүүк хуудсан дээр Дархан суманд зарлагдсан дуудлага худалдаа, төсөл 
сонгон шалгаруулалтын зарын оруулав. Фэйсбүүк хуудсанд Байгаль орчин аялал жуулчлалын газар, Хөдөлмөр 
халамж үйлчилгээний газрын албан хаагчдад Egazar цахим систем танилцуулсан тухай мэдээлэл оруулав.  

2. Нэг албан хаагчийн цахим шуудангийн нууц үгийг сэргээж өгөв.  
Нярав:  

1. Шинэ тоног төхөөрөмж авах талаарх байгууллагын Өмч хамгаалах байнгын зөвлөлийн хурлын протоколыг 
сийрүүлэн бичив. 

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

                                                           Хянасан:    Газрын удирдлагын хэлтсийн дарга                                                  Г.Нямдорж 

 

 

 

  

 
 
 

 

 

 
 


