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ГАЗРЫН ХАРИЛЦАА, БАРИЛГА, ХОТ БАЙГУУЛАЛТЫН  

ГАЗРЫН 2017 ОНЫ 3 ДУГААР САРД ХИЙСЭН АЖЛЫН ТАЙЛАН  

 

2017.03.20 

1. ГАЗРЫН ХАРИЛЦААНЫ ЧИГЛЭЛЭЭР ХИЙГДСЭН АЖИЛ  

 

1.1 Газар зохион байгуулалтын талаар  

Дархан сумын ИТХ-ын Тэргүүлэгчдийн хурлаар 2017 оны газар зохион 

байгуулалтын төлөвлөгөө, 2016 оны тухайн жилийн газар зохион байгуулалтын 

төлөвлөгөөний хэрэгжилт, Гудамж, зам, талбай, үл хөдлөх эд хөрөнгийг 

хаягжуулах журмын 5 дугаар зүйлийн 5.1-д заасны дагуу гудамж, зам талбайн 

хуучин нэрлэгдэж байсан болон шинээр нэрлэгдэх нэршлийг  хэлэлцүүлж 

баталууллаа. 

Аймгийн Засаг даргын захирамжаар аймгийн  хэмжээнд газар нутаг, хот 

суурины гудамж, зам, талбай, үйлдвэр, аж ахуйн нэгж, хотхон, төлөвлөлтгүй 

суурьшсан хэсэг, үл хөдлөх эд хөрөнгөнд дугаар өгөх,  нэр өгөх, нэрийг өөрчлөх, 

нэрэмжит болгох зэрэг ажлыг эрчимжүүлэх, гудамж, өргөн чөлөөг нэрэмжит болгох 

асуудлаар  иргэн аж ахуйн нэгжээс санал авч тусгах  үүрэг бүхий орон тооны бус 

ажлын хэсгийг 2017 оны 01 дүгээр сарын 26 байгуулсан.  

         Ажлын хэсгийн эхний тайланг аймгийн Засаг даргын зөвлөлийн хурлаар 

хэлэлцүүлж  эхний хурлаас гаргасан шийдвэрийн дагуу 15-р багийн ИНХ-аас 

гаргасан нэрийн саналыг дахин хэлэлцэж  аж ахуй нэгжээс ирсэн санал болон 

ажлын хэсгийн гишүүдээс гаргасан зарим нэг гудамжны нэрийг өөрчлөх саналыг 

нэгтгэн боловсруулж аймгийн ИТХ-ын Тэргүүлэгчдийн  хурлаар оруулж 

хэлэлцүүлэхээр боллоо.   

Дархан, Шарын гол, Хонгор сумдыг холбосон хатуу хучилттай авто замын 

трассын зургийн дагуу  газар эзэмшүүлэх захирамжийг холбогдох сумдын Засаг 

дарга нараар  гаргуулах,  гэрээ, гэрчилгээг бичүүлэх ажлыг зохион байгуулж  

аймгийн Засаг даргын тамгын газрын Хөрөнгө оруулалт, хөгжлийн бодлого, 

төлөвлөлтийн хэлтэст хүргүүлсэн. 

 

1.2. Газрын төлбөр барагдуулалтын талаар 

Газрын төлбөрийн орлогоос 1-р улиралд 163 сая төгрөг оруулахаас  2017 

оны 03  дугаар сарын 20 -ны өдрийн байдлаар 88,3 сая төгрөг орсон 1-р улирлын 

биелэлт  54,1 хувьтай  байна. 
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         1.3.Өргөдөл, албан бичгийн хариу, тайлан мэдээ гаргаж хүргүүлсэн 

талаар” 

- Аймгийн Засаг даргын 2016 оны А/248, А/84, А/489,  А/490 дүгээр 

захирамжаар 7 иргэнтэй, 2017 оны А/85  дугаар захирамжаар 2 иргэн  нийт 9 

иргэнтэй газар эзэмших  гэрээ байгуулж улсын бүртгэлд бүртгэсэн байна.   

- Аймгийн Засаг даргын 03-р сарын 10-ны өдрийн А/84, А/85, А/86, А/87, А/88 

дугаар захирамжуудыг хүсэлт гаргасан  өргөдлийн дагуу иргэн, хуулийн этгээдэд 

гэрээ байгуулах талаар  утсаар мэдэгдэх ажлыг зохион байгууллаа. 

- 2017 оны 03-р сарын 01-ны өдрөөс 03-р сарын 20-ны өдрийн хооронд 28 

өргөдөл, 76 албан бичиг ирсэнийг бүртгэж, 46 албан бичиг төлөвлөж явуулсан 

байна. Үүнээс 27 албан бичиг нь хариутай албан бичгийн хариуг хүргүүлсэн. 

Өссөн дүнгээр албанд нийт 243  албан бичиг ирсэний 94 албан бичгийг 

хяналтанд авч 197 албан бичиг төлөвлөн явуулсан байна. 161 өргөдөл хүсэлт 

ирсэнийг бүртгэж 115 өргөдөл хүсэлтийг  аймгийн Засаг даргын захирамжаар 

шийдвэрлэсэн байна.  

       1.4. Кадастр, кадастрын зураг гаргаж үйлчилсэн,  хэмжилт хийсэн, 

магадлан хэмжилт хийсэн талаар:. 

        Гэр бүлийн хэрэгцээний зориулалтаар газар өмчлөх 32 иргэн, эзэмших 

эрхийн гэрээ хийсэн 6 иргэн, хуулийн этгээд, худалдсан, бэлэглэсэн 9 иргэн нийт 

47 иргэн, хуулийн этгээдэд /кадастрын зураг/  төрийн үйлчилгээг үзүүлсэн байна.  

Дархан-Уул аймгийн гэр хороололд шинээр хийгдэхээр төлөвлөж байгаа 

гэрэлтүүлгийн ажилд хэрэглэх тойм зургийг аймгийн хөрөнгө оруулалт, хөгжлийн 

бодлого, төлөвлөлтийн хэлтэст  13 ширхэг зураг хүргүүлсэн. 

 Дархан-Уул аймгийн Шарын гол, Орхон сумдын гэр хороололд төслийн 

хүрээнд гэрэлтүүлэг хийхдээ холбогдуулан гэрэлтүүлэг хийх гудамжны чиглэлийг 

гарган тойм зургийг хүргүүлсэн. 
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1.5. Мэдээлэл технологийн чиглэлээр хийгдсэн ажлын талаар. 

Байгууллагын цахим болон фэйсбүүк хуудсанд: 

- “Жишиг ногоон гэр хороолол” мастер төлөвлөгөө боловсруулах төслийн баг 

ГХБХБГ-т ажиллалаа. 

- Б.Ариунаа барилгын салбарын тэргүүний ажилтан цол тэмдгээр 

шагнагдлаа. 

- Сургалтад хамрагдагсдын бүрдүүлэх материалын жагсаалт зэрэг 

мэдээллүүдийг оруулж, мөн байгууллагын даргын тушаалаар батлагдсан 

албан хаагчдийн ёс зүйн дүрмийг ил тод хэсэгт байршуулсан. 

Байгууллагын сарын ажлын тайлан, 7 хоногийн тайланг тогтмол  веб хуудас 

болон фэйсбүүк хуудсанд байршуулж хэвшлээ.  

  

2.БАРИЛГА, ХОТ БАЙГУУЛАЛТЫН ЧИГЛЭЛЭЭР ХИЙГДСЭН АЖИЛ 

 

2.1.Хот байгуулалтын чиглэлээр 

-  Хонгор суманд “Горгаз” ХХК-д шатахуун түгээх станцын зориулалтаар 

олгогдсон 1га газрын байршилтыг өөрчлүүлэх талаар санал зөвлөмжийг 2 удаа 

хүргүүлсэн 

- “Жишиг хороолол-5”-н ажлын зураг төслийг хянаж шалгасан. 

-  Үр дүнгийн гэрээг хэрэгжүүлэх арга хэмжээний төлөвлөгөө боловсруулж 

нэгтгэсэн 

- Аймгийн газар хөдлөлтийн гамшгийн эрсдэл, барилга байгууламжийн дэд 

бүтцийн өнөөгийн байдал, гамшгийн үед авах арга хэмжээний талаар төлөвлөгөө 

боловсруулж аймгийн байнгын ажиллагаатай онцгой комисст танилцуулсан. 

- Барилга, байгууламжийн хувийн хэрэг хөтлөх ажлыг эрчимжүүлэх арга 

хэмжээний төлөвлөгөө боловсруулж нэгтгэсэн 

- Архитектур төлөвлөлтийн даалгаварыг   иргэн Загарын худалдаа 

үйлчилгээний барилга, иргэн Эрдэнэ-Очирын ШТС-н барилгад боловсруулж өгсөн 

- Дархан сумын Засаг даргын  захирамжаар олгогдсон газрыг хот 

байгуулалтын шаардлагад нийцүүлэн байршуулсан /”Баяр” ХХК, “Баяр Өгөөж” 

ХХК/. 

- Хот байгуулалтын норм дүрмийг  мөрдүүлэхтэй холбоотой зөвлөмжийг бүх 

сумдад албан бичгээр хүргүүлэн чиглэл, зөвлөмж өгч ажиллаа. 
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2.2.Барилга угсралтын чиглэлээр 

- Барилга угсралтын тусгай зөвшөөрлийн  хугацаа сунгах, тусгай зөвшөөрөл 

авах хүсэлт гаргасан “Дархан шарын гол” ХК, “Хос гэрэгэ”ХХК, “Ноён өндөр 

констракшн” ХХК, “Дархан хясаат” ХХК, “Аригшан” ХХК-н техникийн бичиг 

баримтыг үзэж Барилгын хөгжлийн төвд тодорхойлолт гаргаж өгсөн.  

- Газар хөдлөлийн гамшгаас урьдчилан сэргийлэх байнгын ажиллагаатай 

зөвлөлөөс ирүүлсэн албан тоотын дагуу Дархан суман дахь орон сууц, цэцэрлэг, 

эмнэлгийн барилга байгууламжийн талаарх судалгааг гаргаж нэгтгэн 

боловсрууллаа. 

- Шинээр ашиглалтад орсон “Дархан Шар бүрд” ХХК-ны 45 айлын барилгын 

техникийн бичиг баримтыг техникийн архивт хүлээж авч, бүртгэлжүүлсэн.  

- Аймгийн Засаг даргын тамгын газрын Хөрөнгө оруулалт, хөгжлийн бодлого, 

төлөвлөлтийн хэлтэст 2012-2017 онуудад баригдсан болон цаашид баригдах орон 

сууцны судалгааг гарган хүргүүлж ажилласан. 

 

2.3. Барилгын техник хяналтын чиглэлээр 

- Эрүүл мэндийн яамны захиалгаар Азийн Хөгжлийн банкны хөрөнгөөр 

хэрэгжүүлж буй Дархан-Уул аймгийн “Нэгдсэн эмнэлэгийн цусны салбар төв”-ийн 

засварын ажлыг байнгын ашиглалтад хүлээн авах комиссийн бүрэлдхүүнийг 

ажиллуулан ашиглалтад авахаар  шийдвэр гаргасан.  

 

2.4. Инженерийн шугам сүлжээний ажлын талаар 

- “Дархан Дулааны Сүлжээ” ТӨХК-с техникийн нөхцөл авах хүсэлт гаргасан 3 

иргэн, ААНБ-д,  “Дархан ус суваг” ХК-с техникийн нөхцөл авах хүсэлт гаргасан 3 

иргэн нийт 6 иргэнд  тодруулах хуудас,  “Дархан Дулааны Сүлжээ” ТӨХК  

техникийн нөхцөл олгох гишүүдийн хуралд оролцож 4 асуудал хэлэлцэн 3 ААНБ 

холболт авах зөвшөөрөл гаргаж өгсөн.   

- Дархан сум 5-р баг 15-р сургуулиас ирүүлсэн албан бичгийн дагуу тус 

сургууль дээр очиж халаалтын узель, одоо байгаа насосыг үзэж ирүүлсэн 

хүсэлтийн дагуу насосны хүчин чадлыг тодорхойлж хариуг өглөө . 

- Хотын байр зүйн зурагт 13-р хороололд баригдсан:   

-“Ласт интернейшнл” ХХК-н орон сууцны барилга 

-“Дархан шар бүрд” ХХК-н орон сууцны барилга 
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-“Дашваанжил” ХХК-н АХЦС-н барилга, шугам сүлжээний мэдээллийг 

оруулсан. 

- Дархан-Уул аймгийн ХААИС-аас  зохион байгуулагдсан гэр хорооллын 

дахин төлөвлөлтийн  талаарх хэлэлцүүлэгт оролцохоор ирүүлсэн материалын 

дагуу бэлтгэл хийж, хэлэлцүүлэгт оролцов 

- Аймгийн Захирагчийн албаны мэргэжилтэн болон манай мэргэжилтэнүүд 

оролцон  25-р хороололд баригдах амины орон сууцны барилгын асуудлыг 

хэлэлцэн 3-р сарын сүүлээр тус хорооллын иргэдийг цуглуулан мэдээлэл, 

зөвөлгөө өгч ажиллахаар шийдвэрлэсэн. 

 

2.5. Барилгын материалын үйлдвэрлэлийн чиглэлээр  

 Дархан сум. 11-р баг 13-р хороололд баригдсан 45 айлын орон сууц, 9-р 

багт баригдсан “Дашваанжил” ХХК-н АХЦС-н барилгуудад ашиглалтад авах 

комиссоос өгөгдсөн үүрэг даалгаврын биелэлтийг шалгаж баталгаажуулсан. 

Дархан сум. 5-р баг 20-р хороололд концессийн гэрээгээр баригдсан 100 

хүүхдийн цэцэрлэгийн барилгын  ашиглалтад авах комиссоос өгөгдсөн үүрэг 

даалгаврын биелэлтийг шалгаж баталгаажуулсан. 

Барилга хөгжлийн төвд 2017.03.14-ний өдрийн байдлаар барилгын 

материалын үнийн мэдээллийг гаргаж хүргүүлсэн 

Аймгийн БОАЖГ-т 2012-2017 онд ашиглалтад орсон нийтийн орон сууцны 

барилгын судалгааг гаргаж өгсөн 

 

3. БУСАД АЖЛЫН ТАЛААР: 

- Газрын харилцаа, барилга, хот байгуулалтын газрын 2017 оноос -2020 оны 

хооронд хэрэгжих хүний нөөцийн хөтөлбөр, мөн сургалтын төлөвлөгөөг 

боловсруулах ажлыг хийж эхлээд байна. 

- Байгууллагын стратеги төлөвлөгөөг шинээр боловсруулан батлууллаа. 

- Мөн байгууллагын дотоод журмыг шинэчлэн боловсруулан албаны 

хурлаар хэлэлцүүлэн батлууллаа.  

3-р сард хийсэн шинэлэг онцлог ажил 

Байгууллагын мэдээлэл, зөвлөгөө өгөх 70376471 дугаартай нээлттэй утас 

ажиллуулахаар шинээр сүлжээний утасыг үйлчилгээний заал руу татаж, мөн 

70376483 утасыг нягтлангийн өрөө руу салаалуулах ажлыг хийж гүйцэтгэсэн. 
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70376471 дугаартай нээлттэй утсаар иргэдийн санал хүсэлт, өргөдлийг 

хүлээн авч  уг утастай ажиллах журмыг дотооддоо боловсруулан батлуулж, 

хуваарьт жижүүр гарган ажиллаж байна.  

 

 

 

 

 

Байгууллагын дээврээс ус барилгын  дотор хэсэг руу гойжиж байгаатай 

холбогдуулан дээврийн цасыг буулгах ажлыг зохион байгуулж цэвэрлэгээний 

ажлыг хийлээ. Мөн байгууллагын эргэн тойроны хог хаягдалыг цэвэрлэх ажил 

хийгдсэн. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ТАЙЛАНГ НЭГТГЭСЭН                                 Ө.МЯГМАРСҮРЭН 

 

               

 

 

  


