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1. ГАЗРЫН ХАРИЛЦААНЫ ЧИГЛЭЛЭЭР ХИЙСЭН АЖЛЫН ТАЙЛАН 

 

Газар зохион байгуулалт, газар өмчлөлийн чиглэлээр: 

 Дархан-Уул аймгийн 2017 оны газрын нэгдмэл сангийн тайлан болон 2018 

онд иргэнд өмчлүүлэх газрын байршил хэмжээг аймгийн Иргэдийн төлөөлөгчдийн 

хурлын Тэргүүлэгчдийн хурлаар аймгийн хэлэлцүүлэн шийдвэрлүүллээ. 

 2018 оны 02 дугаар сарын 09-ны өдөр Газрын эрх зүйн харилцааг хянан 

шийдвэрлэх хурлыг зохион байгуулж, байгууллагад хүлээн авсан газрын 

харилцаатай холбогдох өргөдөл хүсэлтийг хянан хэлэлцлээ. Хурлаас гарсан 

шийдвэрийн дагуу аймгийн болон Дархан сумын засаг даргын захирамжийн 

төслийг бэлтгэн хүргүүлж, захирамж гарсан холбогдох иргэдтэй газар эзэмших 

гэрээ байгуулж, гэрчилгээг олгон ажиллаж байна.  

 Газар өмчлүүлэх ажлын хүрээнд газар өмчлөх эрхээ бусад аймаг сумын 

нутагт эрхээ хэрэгжүүлэх хүсэлтэй 30 иргэнд тодорхойлолтоор үйлчлээд байна.  

 Дархан-Уул аймгийн Дархан, Орхон, Хонгор, Шарын гол сумын газрын 

төлбөрийн санд бүрдүүлэх төлөвлөгөөг боловсруулж, баталгаажуулж, нийт сумын 

даамлуудад танилцуулаад байна. 

 

Геодези зураг зүй, Кадастрын чиглэлээр: 

 Тус хоѐрдугаар сард 2018 онд геодези зураг зүйн чиглэлээр сумдад хийгдэх 

ажлын төлөвлөгөө болон Хонгор сумын тариалангийн талбайн тооллого хийх 

ажлын төлөвлөгөөг гаргаад байна. 

 Дараах иргэдийн эзэмшил газарт хяналтын хэмжилт хийж, мэдээллийн санд 

хүлээн авлаа. 

  3 дугаар баг, ажилчин 4-24б Ч.Нэргүй, 

  5 дугаар баг, Нарантолгой 2-6а Х.Нэргүй, 

  6 дугаар баг, Тээвэрчдийн 17-4 П.Баяртогтох, 

 Малчин баг, Хөтөл хороолол, 22-13б Ж.Ган-Од, 

 13-р хороололд байршилтай “Дархан шар бүрд” ХХК-ны орон сууц, 

 Өргөө багт байршилтай иргэн П.Энхтулгын оффис барилга  
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 Мөн гэр бүлийн хэрэгцээний газраа өмчилсөн, эзэмших эрхийн гэрээ хийсэн, 

худалдсан, бэлэглэсэн, хуваасан нийт 104 иргэн, аж ахуй нэгжийн кадастрын 

зургийг  гүйцэтгэсэн байна. 

 

Дотоод ажлын чиглэлээр: 

 ГХБХБГ-ын нийт албан хаагчидтай үр дүнгийн болоод хөдөлмөрийн гэрээг 

байгууллаа. 

     
 

Өргөдөл гомдол шийдвэрлэлтийн талаар: 

 Манай байгууллагад 2018 оны 01 дүгээр сарын 26-ны өдрөөс 02 дугаар 

сарын 21-ны өдрийн хооронд нийт 58 өргөдөл, 66 албан бичиг ирсэнээс 48 

өргөдөл, 34 албан бичиг шийдвэрлэн, 12 албан бичиг, 31 өргөдөл хяналтад 

бүртгэжээ /Энэ сард хугацаа хэтэрсэн албан бичиг 2, өргөдөл, гомдол байхгүй/. 

Мөн байгууллагын удирдлагаас 02 дугаар сард 37 албан бичиг төлөвлөж 

явуулжээ. 

 

2018.01.26 - 2018.02.21-ны хооронд байгууллагад ирсэн өргөдөл, албан 

бичгийн шийдвэрлэлт, хяналтанд авч судлаж буй талаарх мэдээллийг графикаар 

харуулбал: 
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2018 оны 02 дугаар сарын 08-нд Газрын эрх зүйн харилцааг хянан 

шийдвэрлэх хурлыг зохион байгуулж, 01 дүгээр сараас хойш байгууллагад хүлээж 

авсан 71 өргөдлийг хурлаар хэлэлцүүлэн, дэмжсэн хүсэлтийг аймгийн болон 

сумын Засаг даргын захирамжийн төсөлд илгээн, ирсэн хариуг өргөдөл гаргагч 

иргэдэд хүргүүлэн, гэрээ гэрчилгээг олгосон бол дэмжээгүй буюу газрын зөрчилтэй 

иргэдийн өргөдлийн хариуг хариу өгөх мэдэгдлээр хүргүүлээд байна. Мөн хариугүй 

2 өргөдөл нь газар чөлөөлөх тухай мэдэгдэх албан бичиг хүргүүлсний дагуу 

ирүүлсэн иргэдийн хариу тайлбар болно. 
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2. БАРИЛГА, ХОТ БАЙГУУЛАЛТЫН ЧИГЛЭЛЭЭР ХИЙСЭН АЖЛЫН ТАЙЛАН 

Ерөнхий төлөвлөгөө, хот байгуулалт: 

 2018 оны 02 дугаар сард хот байгуулалтын чиглэлээр дараах барилга 

байгууламжид хүсэлтийн дагуу архитектур төлөвлөлтийн даалгавар 

боловсруулжээ. Үүнд:  

 14 дүгээр баг, Найрамдал талбай, Дархан 50 цогцолборын зүүн талд 

баригдах үйлчилгээний цогцолборын архитектур төлөвлөлтийн даалгаврыг 

гүйцэтгэж, 

 Дархан-Уул аймгийн хэмжээнд хийгдэх 1,5 сая еврогийн хөрөнгө оруулалттай 

гэрэлтүүлгийн ажлын даалгавар боловсруулж, аймгийн ЗДТГ-ын ХОХБТХэлтэстэй 

хамтран ажиллалаа.  

 Мөн дараах барилга байгууламжид байршлын зургийг гүйцэтгэжээ. Үүнд: 

 Хонгор сумын 11-р сургууль, 14-р сургууль, 16-р цэцэрлэг, Соѐлын төв, Гүний 

худаг, Шүүх талбай, Бохир өргөх станц, Цэвэрлэх байгууламж, Уурын зуух зэрэг 9 

байршилд, 

 Дархан сум 8 дугаар баг 23 дугаар цэцэрлэг, 

 Оюуны ирээдүй цогцолбор сургуулийн “А”, “Б” хичээлийн байр,  

 Од цогцолбор сургуулийн “А”, “Б”, “В” хичээлийн байр, 

 Дархан сум 4 дүгээр баг Гэр бүл хүүхэд залуучуудын газрын албаны байр, 

хөгжлийн төвийн байршил, 

 Орон нутгийн төсвөөр Дархан сумын хорооллын доторх авто замын нөхөөс 

хийх 15 байршил,  

 Дархан сум 15 дугаар багийн далан дагуух алслагдсан иргэдэд зөөврийн 

худаг барих байршил, 

 Дархан сум 15 дугаар баг Цагдаагийн байрны замын эсрэг талд байрлах 

үерийн далангийн дээгүүр авто машины гүүр барих байршил,  

 Дархан сум 12 дугаар баг болон 16 дугаар багт шинээр баригдах Багийн 

хөгжлийн төвийн барилгын байршлын зургийг тус тус гүйцэтгэжээ. 

  “Минж проперти” ХХК-ны хүсэлтээр Дархан сум 14 дүгээр баг 3 дугаар 

хорооллын хэсэгчилсэн Ерөнхий төлөвлөгөөнд өөрчлөлт оруулах асуудлыг 

Дархан-Уул аймгийн ИТХ-ын Тэргүүлэгчдийн Хот байгуулалтын дэд бүтцийн 

хяналтын хороогоор хэлэлцүүлж батлууллаа. 

 Мөн Дархан сумын 11, 12, 14, 15, 16 дугаар багийн Багийн хөгжлийн төвийн 

барилгын эскиз зургийг тус тус хянан баталжээ. 
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”Хот байгуулалтын тухай” хуулийн 23, 24-р зүйлийн хэрэгжилтэнд холбогдох 

байгууллагуудтай хамтран үзлэг хийх, хяналт тавих ажлын хүрээнд: 

 Дархан-Уул аймгийн Үйлдвэрлэгчдийн нэгдсэн зөвлөгөөнд барилгын 

материал үйлдвэрлэл эрхэлдэг аж ахуй нэгж байгууллагуудыг бүрэн хамруулах 

ажлыг зохион байгууллаа. 

 

Засгийн газрын 68, 69 дүгээр тогтоолын хэрэгжилтийг хангах ажлын хүрээнд: 

 “Орон сууц” хөтөлбөр төслийн хүрээнд Дархан-Уул аймгийн хэмжээнд 2012-

2017 онд барилга, барилгын материал үйлдвэрийн чиглэлээр хийж гүйцэтгэсэн 

ажлын талаархи тайланг гаргаж, холбогдох байгууллагад хүргүүллээ. 

 Дархан-Уул аймгийн хэмжээнд барилгын материал үйлдвэрлэл эрхэлдэг 

иргэн, аж ахуй нэгж байгууллагын 2017 онд хийж гүйцэтгэсэн ажлын тайланг 

нэгтгэж, Барилгын материал үйлдвэрлэгчдийн холбоонд цахимаар хүргүүлэн 

ажиллалаа. 

 “Хатуу төмөр” ХХК-ний тусгай зөвшөөрөл сунгах хүсэлтийн дагуу техникийн 

бичиг баримтыг хянаж, Барилгын материал үйлдвэрлэгчдийн холбоонд 

тодорхойлолт хүргүүллээ. 

 Мөн байгууллагад ирүүлсэн “Дархан сум, 5 дугаар багт байршилтай 

“Дашваанжил” ХХК-ний автомашин хийгээр цэнэглэх станцын барилгын ажлыг 

хянан, зөрчлийг арилгуулах” албан хүсэлтийн дагуу тус “Дашваанжил” ХХК-ний 

барилгын үйл ажиллагаатай танилцаж, зөрчлийг арилгах тухай хугацаатай 

мэдэгдэх хуудсыг хүргүүлээд байна. 

 

Улс, орон нутаг болон бусад эх үүсвэрээс санхүүжилттэй шинээр болон 

шинэчлэн боловсруулж буй хот байгуулалтын баримт бичигт санал өгөх, 

гүйцэтгэгчтэй хамтран ажиллах ажлын хүрээнд: 

 Дархан-Уул аймаг, Дархан сум, 5 дугаар багт байршилтай 1911004592 тоот 

улсын бүртгэлтэй, 2049961 регистрийн дугаартай “Хунт Улз” ХХК-ний хүсэлтийн 

дагуу барилгын үйл ажиллагааг судлан ажиллалаа.  

 Дархан-Уул аймагт хийгдэх ажлууд дээр тендерт шалгарсан зургийн 

байгууллагуудаас ажлын явц хэдэн хувьтай байгаа талаар мэдээллийг хүлээн авч, 

нэгтгэлээ. Үүнд: 

 12, 16 дугаар багийн “Багийн хөгжлийн төв”-ийн барилгын зураг төсвийг 

гүйцэтгэгчээр “Баянтөхөм шандат” ХХК гүйцэтгэж байгаа ба ажлын зураг 100% 

дууссан, 2018.02.26-нд экспертэд хүргүүлнэ. 
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 15 дугаар багийн “Багийн хөгжлийн төв”-ийн барилгын зураг төсвийг 

гүйцэтгэгчээр “Жаргалант хийц” ХХК гүйцэтгэж байгаа байгаа бөгөөд ажлын зураг 

дууссан, 2018.02.26-нд экспертэд хүргүүлнэ. 

 Гэрэлтэй гудамж, Гадна фасадны гэрэлтүүлэг, Залуучууд театрын зогсоол, 

Гадна тохижилтын зураг төсвийг гүйцэтгэгчээр “Зууны гүүр” ХХК ажиллаж байна. 

Зургийн ажил 100% дууссан, 2018.02.26-нд экспертэд хүргүүлнэ. 

 “Миний Монгол цэцэрлэгт хүрээлэн”-ийн зураг төсвийг “Минж бар” ХХК 

гүйцэтгэж байна. Зургийн ажил 100% дууссан, 2018.02.28-нд экспертэд хүргүүлнэ. 

 “Хөгжлийн ерөнхий төлөвлөгөө 2020–2035 он” төлөвлөгөө боловсруулах 

гүйцэтгэгчээр “Арт констракшн” ажиллаж байна. Барилга, хот байгуулалтын 

яаманд 2018.02.05-2018.02.06-ны хооронд зохион байгуулагдсан хурлын шийдвэр 

одоогоор ирээгүй. Иймд мэргэжлийн байгууллагын дүгнэлт гарсны дараа буюу 

2018 оны 03 дугаар сард Дархан-Уул аймгийн ЗДТГ-т ажлын явцыг танилцуулна.  

 Дахин төлөвлөлтийн зураг төсвийг “Хангайн нар” ХХК гүйцэтгэж байна. 

Зургийн ажил 100% дууссан, 2018.02.27-нд экспертэд хүргүүлнэ. 

 

“Хот, тосгоны ерөнхий төлөвлөгөөний жижүүрийн хөтлөлт хийх үлгэрчилсэн 

заавар”-ыг мөрдөж ажиллах, мэдээллийн сан бүрдүүлэх ажлын хүрээнд: 

Жижүүрийн ерөнхий төлөвлөгөөний хөтлөлтөд баяжилт хийгдлээ. 

 

Инженерийн хангамжийн техникийн нөхцлийн хэрэгцээт ачаалал 15-18-р  

үлгэрчилсэн загвар мөрдөж ажиллах ажлын хүрээнд: 

 “Дархан-Уул аймгийн Нарантолгой, Манхантолгой хороолол дахь 

инженерийн шугам сүлжээний ажил улсын төсөвт суугдсантай холбоотойгоор 

зургийн трассыг тодорхойлон, зураг төслийн байгууллагад хүлээлгэн өглөө.  

 Мөн Дархан-Уул аймгийн хэмжээнд 1,5 сая еврогийн санхүүжилтээр хийгдэх 

камер болон гэрэлтүүлгийн ажлын трассыг гаргаж, аймгийн ЗДТГ-ын ХОХБТХ-тэй 

хамтран ажиллалаа.  

 

 

 

ТАЙЛАН НЭГТГЭСЭН:    Ц.ЦЭНД-АЮУШ 


