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Биелэлт 

БАРИЛГА, ХОТ БАЙГУУЛАЛТЫН ЧИГЛЭЛЭЭР 

1 Хот байгуулалт  Онцгой байдлын чиглэлээр явагдах сургалтанд  

/Presentation/ танилцуулга бэлтгэж дуусгасан. 

 Монгол Улсын Шадар сайдын ажлын алба, 

Онцгой байдлын ерөнхий газар, НҮБ-ын Гамшгийн 

эрсдэлийг бууруулах зүүн өмнөд Азийн бүс 

нутгийн газар хамтран “Сендайн үйл ажиллагааны 

хүрээ баримт бичгийг орон нутгийн түвшинд 

хэрэгжүүлэх нь” сэдэвт сургалт семинарт оролцож, 

ДУА-ийн барилгажилт, дэд бүтцийн өнөөгийн байдлын 

талаар танилцуулга хийсэн. 

 БХБХ-ээс энэ 7 хоногт явуулсан 2 албан бичгийг 

хянаж шалган газрын даргад танилцуулсан 

2 Барилга материалын 
үйлдвэрлэл 

 Дархан-уул аймагт баригдсан 5-с дээш давхар 

барилгын судалгааг шинэчилж  ( 1970-1989 он, 2012-

2016 он гэсэн 2 үе шаттайгаар) ГХБХБГ-н гамшгаас 

хамгаалах төлөвлөгөөнд оруулав 

 Шинээр ашиглалтад орсон 5-р баг дахь 100 

хүүхдийн цэцэрлэгийн барилгын техникийн бичиг 

баримт, хурлын протокол, үүрэг даалгаврын 

биелэлтийг үзэж зааварчилгаа өгсөн 

3 Инженерийн шугам 
сүлжээний ажлын талаар 

 Шинэ барилгын мэдээллийг хотын жижүүрийн 

ерөнхий төлөвлөгөөний хөтлөлтөд оруулав. Үүнд: 

- “Сигма-ЭС” ХХК-н орон сууцны барилга 

 “Дархан ус суваг” ХК-с техникийн нөхцөл авах 

хүсэлт гаргасан 1 иргэн,  ААНБ-д тодруулах хуудас 

гаргаж өгөв 

 Хуулийн өөрчлөлтөд санал авах албан бичгийн 

хариуг бэлтгэж БХБЯ-д явууллаа 

 АЗДТГ-н Хууль, эрх зүйн хэлтэст 2017 онд 

хийхээр төлөвлөсөн хууль эрх зүйн сургалтын 

төлөвлөгөөг хүргүүлсэн. 

 Дархан-уул аймагт  Онцгой байдлын чиглэлээр 

явуулах сургалтын танилцуулгад инженерийн шугам 

сүлжээний талаар мэдээлэл бэлтгэж өгсөн. 

Аймгийн ХОБТХ-т БХБЯ-д явуулах ажлын саналыг 
нэгтгэж хүргүүлсэн 

4 Барилга угсралт, барилгын 
техник хяналт 

1. Орон сууцны тухай” хуульд нэмэлт өөрчлөлд 

оруулах хуулийн төсөлд санал хүргүүлж ажилласан.  

2. Барилгын ажил эхлүүлэх, үргэлжлүүлэх 

зөвшөөрөл аваагүй, барилгаа ашиглалтад оруулаагүй 

үйл ажиллагаа явуулж байгаа доорхи 6 иргэн, аж ахуйн 

нэгж байгууллагад хугацаатай үүрэг даалгавар өгч 

ажилласан. Үүнд:  

 Иргэн И.Түмэндэмбэрэл 



 “Дархан нутаг” ТББ 

 Иргэн Б.Мөнхтөр 

 Иргэн Б.Батбаяр  

 Иргэн Л.Бямба-Очир 

 Иргэн О.Сайханбаяр 

Эрүүл мэндийн яамны захиалгаар хийгдэж байгаа 
Дархан сумын нэгдсэн эмнэлэгийн цусны салбар 
төвийн засвар, өөрчлөлтийн ажлыг “Магнус Сентурион 
Констракшн” ХХК нь 97,5%-н гүйцэтгэлтэй хийж байна. 

5 Бусад Байгуулагын ХШҮБаг байгуулагын 2016 оны үр 

дүнгийн гэрээний биелэлт болон үүрэг даалгаврын 

биелэлтийг дүгнэсэн тухай танилцуулга хийж бүгд 

оролцсон 

ГАЗРЫН ХАРИЛЦААНЫ ЧИГЛЭЛЭЭР 

1 
Аймаг, сумын Засаг даргын 
захирамжийн хэрэгжилтын 
талаар: 

 Газрын эрх зүйн харилцааг хянан шийдвэрлэх 

комиссын хуралд: 

      Хугацаа сунгах-3 
      Эрх шилжүүлэх-24 
      Талбай өөрчлөх-4 
      Газар өмчлөх-5 
      Зориулулт өөрчлөх-1 
      Эрх сэргээх - 22 нийт 59 иргэн аж ахуйн нэгжийн 

өргөдөл хүсэлттэй танилцаж материалыг бэлтгэж 
хуралд танилцууллаа. 

 Аймгийн засаг даргын 2016 оны 12 сарын 21-

ний өдрийн 488 тоот эрх шилжих захирамжаар 3 иргэн, 

хугацаа сунгах 489 тоот захирамжаар 5 иргэн, талбайн 

хэмжээ өөрчлөх 490 тоот захирамжаар 1 аж ахуйн нэгж 

нийт 9 иргэн аж ахуйн нэгжтэй гэрээ байгуулж улсын 

бүртгэлд бүртгэв.    

2 Газрын төлбөрийн талаар: 

- Орон нутгийн төсөвт төвлөрүүлэх орлого 
2017 оны 1-р сарын 20-ны өдрийн байдлаар газрын 

төлбөрөөс  ...... төгрөг орсон байна. 

3 
Албан бичиг, өргөдөл хүсэлт 
шийдвэрлэсэн талаар: 

 Дархан сумын ИТХ-ын төлөөлөгчдөд 2017.01.18 

Газрын харилцаа, барилга, хот байгуулалтын газрын 

даргын үүргийг түр орлон гүйцэтгэгч Д.Ганбаяр, 

Геодези зураг зүйн мэргэжилтэн Б.Мөнхчулуун, 

Кадастрын мэргэжилтэн Д.Батчулуун, Газар зохион 

байгуулалт, төлөвлөлт, газар өмчлөл хариуцсан 

мэргэжилтэн Б.Баярмаа нар 2016 оны газар зохион 

байгуулалтын төлөвлөгөөний хэрэгжилт, 

“Хаягжуулалтын тухай” хууль, журам, стандарт, мөн 

Дархан сумын хэмжээнд хийгдсэн хаягжуулалтын 

ажлын талаар мэдээлэл хийж, төлөөлөгчдийн асуусан 

асуултанд хариулт өглөө. 

 “Геокад “ ХХК-ны хийсэн Хонгор сумын хаягийн 

төслийн зураг болон холбогдох материалуудыг газрын 

даамал Мөрөнд хүлээлгэн өгөв. 

4 

Кадастрын хэмжилт, 
магадлан хэмжилт 
хийсэн,кадастрын зургаар 
үйлчилсэн талаар: 

 Кадастрын зургаар 12 иргэн аж ахуй нэгжид 

үйлчилсэн. 

  

5 Мэдээлэл технологийн ажлын  Байгууллагын цахим хуудсанд 



талаар:  Дархан сумын ИТХ-ын төлөөлөлгчдөд мэдээлэл 

хийлээ. 

 фэйсбүүк хуудсанд  

 “Улаанбаатар барилга-2017” барилгын 

материал ба шинэ техник технологи үзэсгэлэн болно. 

 Тусгай зөвшөөрлийн өргөдөл материал 

бүрдүүлэх 

 Дархан сумын итх-ын төлөөлөгчдөд мэдээлэл 

хийлээ. зэрэг мэдээллүүдийг оруулсан. 

 Аймгийн Мэдээлэл технологийн албаны дарга 

Х.Соѐл-Эрдэнэтэй 2017 онд хамтран ажиллах гэрээний 

талаар ярилцаж, ирэх 1 дэхэд өдөр гэрээний загварыг 

өгөхөөр болсон.   

 Мэргэжилтнүүдийн компьютерийн вирусны 

програмыг шинэчлэх ажлыг дуусаж байна.  

 Хонгор сумын газрын даамал Г.Мөрөнгийн 

компьютерийг форматлаж, холбогдох програмуудыг 

суулгаж хэвийн ажиллагаанд оруулсан.  

 
6 

Албан бичиг, өргөдөл хүсэлт 
шийдвэрлэсэн талаар: 

- 2017 оны 01 дүгээр сарын 16-ны өдрөөс 20-ны 

өдрийн хооронд 24 өргөдөл, 23 албан бичиг ирсэнийг 

бүртгэж, 25 албан бичиг төлөвлөж явуулсан байна. 

Үүнээс 12 албан бичиг нь хариутай албан бичгийн 

хариуг хүргүүлсэн.   

 

 

 

ТАЙЛАН НЭГТГЭСЭН :                               Ө.МЯГМАРСҮРЭН 

 

 

 

 

 

 

 

 


