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Д/д Хэрэгжүүлэх арга хэмжээ Биелэлт 

1 
Аймаг, сумын Засаг даргын 
захирамжийн хэрэгжилтын 

талаар: 

- Аймгийн засаг даргын захирамжийг үндэслэн  ААНБ 1, Төрийн 

байгууллага 1, эзэмшил 18, Дархан сумын Засаг даргын захирамжийн 

үндэслэн  18  нийт 38  иргэн, хуулийн этгээдтэй газар эзэмшүүлэх гэрээг 

байгуулсан байна. 

- 2017 оны 01- р сарын 24 өдөр аймгийн Засаг даргын  зөвлөлийн 

хурлаар дараахь асуудалуудыг оруулж хэлэцүүлэв. Үүнд:  

- 2017 онд иргэнд өмчлүүлэх газрын байршил, хэмжээ, зориулалтыг 

тогтоох . 

- 2016 оны Газрын нэгдмэл сангийн тайланд дүгнэлт гаргуулах.  

- Хаягжилтийн тухай хууль, тогтоомжийн хэрэгжилтийн хангуулах, 

Дархан-Уул аймгийн хэмжээнд хаягжуулалтын ажлын явц ямар түвшинд 

байгаа талаар  танилцуулав. Хаягжуулалтын ажилтай холбогдуулан 

Аймгийн Засаг дарга захирамж гаргаж ажлын хэсэг байгууллаа.  

2 
Албан бичиг, өргөдөл хүсэлт 
шийдвэрлэсэн талаар: 

- 2017 оны 01-р сарын 20 өдрийн Газрын эрх зүйн харилцааг хянан 

шийдвэрлэх хуралд орсон иргэн, хуулийн этгээдийн захирамжийн төслийг 

сум болон аймгийн Засаг даргад хүргүүлэх ажлыг зохион байгуулан 

ажиллаа.  

- 2017 оны   01 дүгээр сарын 23 нд аймгийн Засаг даргад Газар 

эзэамшүүлэх, зориулалт өөрчлөх, талбай өөрчлөх, хугацаа сунгах, эрх 

шилжүүлэх, ашиглах зориулалтаар 6 төрлийн  захирамжийн төслийг 

бэлтгэж хүргүүлэн шийдвэр гаргуулсан   

- 2017 оны 01 дүгээр сарын 23-ны өдрөөс 27-ны өдрийн хооронд 6 

өргөдөл, 26 албан бичиг ирсэнийг бүртгэж, 21 албан бичиг төлөвлөж 

явуулсан байна. Үүнээс 16 албан бичиг нь хариутай албан бичгийн хариуг 

хүргүүлсэн.   

3 

Кадастрын хэмжилт, 
магадлан хэмжилт 
хийсэн,кадастрын зургаар 

үйлчилсэн талаар:  

- Тусгай зөвшөөрөлтэй эрх бүхий компианаар эзэмшлийн газар 

болон үл хөдлөх хөрөнгөө хэмжүүлсэн 3 иргэний материалыг хүлээн авч 

кадастрын мэдээллийн санд бүртгэсэн.  

- Кадастрын зураг гаргуулах хүсэлт гаргасан 67 иргэн аж ахуйн 

нэгжид кадастрын зураг гаргаж үйлчилсэн байна.   

4 
Мэдээлэл технологийн 
ажлын талаар: 

- Байгууллагын цахим болон фэйсбүүк хуудсанд:  

- Аймгийн засаг даргатай 2017 онд хамтран ажиллах үр дүнгийн 

гэрээ байгууллаа. 

- Үндэсний орон зайн мэдээллийн дэд бүтцийг байгуулна. 

- Нийслэл, дүүргийн газрын албаны мэргэжилтнүүдэд сургалт 

зохион байгуулав. 

- Барилгын хөгжлийн төвөөс 2017 онд зохион байгуулах сургалтын 

төлөвлөгөө 

- “Онцгой байдлын үед орон зайн суурь мэдээллийн санг ашиглах 

нь” сургалт зохион байгуулагдаж байна. 

- Тусгай зөвшөөрөл сунгах, нэмэлт ажлын төрөл олгох тухай, 

Барилга, хот байгуулалтын сайдын тушаал  

- Дархан-Уул аймагт баригдах улсын төсвийн хөрөнгө оруулалттай 

барилга байгууламжуудын зураг төсөлд магадлал хийгдэж байгаа явцын 

талаарх мэдээлэл (2017.01.20) зэрэг мэдээллүүдийг оруулсан.  

- Мөн цахим хуудсанд байгаа холбоосуудын загвар, баннерыг 

шинэчлэж, хууль тогтоомж хэсэгт Хуулиуд, УИХ-ын тогтоолууд, Засгийн 



газрын тогоолууд, Сайдын тушаал, ГЗБГЗЗГ-ын даргын тушаал, 

стандартууд, дүрэм, журам шинээр нэмэж холбогдох хууль тогтоомжуудыг 

оруулж эхлээд байна. 

5 Хот байгуулалт чиглэлээр 

 Дархан-Уул аймгийн газар хөдлөлтийн гамшгаас урьдчилан 

сэргийлэх байнгын ажиллагаатай зөвлөлийн 2017-2020 оны үйл 

ажиллагааны төлөвлөгөөний төсөлтэй танилцаж төлөвлөлтийн ажлыг 

эхлүүлэн ажиллаж байна.                                                                          

 Дархан сум. 5-р баг, “Жишиг хороолол-4” төслийн байршилтыг 

тодорхойлж зураглал гаргаж өгсөн.  

 Дархан сум. 12-р багт баригдах 960 хүүхдийн дотуур байртай 

сургуулийн байршилтын  схем зураг хийсэн.  

 Дархан сум. Тосгонд баригдах цэцэрлэгт хүрээлэнгийн загвар 

зураг төсөл боловсруулсан. 

6 
Барилга материалын 
үйлдвэрлэл 

 АЗДТГ-т 2012-2016 онд манай аймагт баригдсан орон сууцны 

барилгын тоо хэмжээ болон  2017 онд баригдаж байгаа барилгын явц, 

орон сууцны борлуулалтын талаар судалгаа хийж тоо хэмжээг  хүргүүлж 

ажилласан. 

 Аймгийн нэг цонхны үйлчилгээний төвд өөрийн хэлтсийн 

мэргэжилтнүүдийн иргэдэд үзүүлэх үйлчилгээний талаар мэдээлэл 

бэлтгэж гаргасан. 

7 
Инженерийн шугам 
сүлжээний ажлын талаар 

 Шинэ барилгын барилга байгууламжийн мэдээллийг нэмж 

баяжуулсан.  Үүнд: 

- Иргэн Хүрэлбаатарын үйлчилгээний барилга 

- “Өсөх сансар” ХХК-н цэцэрлэгийн барилга 

 “Дархан-уул аймгийн “Эрчим хүч, усан хангамжийн системийн 

өнөөгийн байдал, хэтийн төлөв, зохистой хэрэглээ, хэмнэлт” сэдэвт 

илтгэлийн уралдааны үйл ажиллагаанд оролцсон 

 “ДДС” ХК-с техникийн нөхцөл авах хүсэлт гаргасан 1 иргэнд 

тодруулах хуудас гаргаж өгөв 

  “Дархан-уул аймгийн Эрчим хүч, усан хангамжийн системийн 

өнөөгийн байдал, хэтийн төлөв” сэдэвт  зөвөлгөөн, түүний бэлтгэл ажилд 

оролцлоо. 

 Аймгийн Онцгой байдлын газарт шинээр үйлдвэрийн районд 

баригдаж байгаа “М-ойл” ШТС-н байгууламжийн хажууд байгаа үерийн 

усны сувгийн зургийг гаргаж хүргүүлсэн.  

8 
Барилга угсралт, барилгын 

техник хяналт 

 Дархан сумын 14-р багт байрлалтай “Сигма Эс” ХХК-ны 16 айлын 

нийтийн орон сууцны барилгад дахин комисс ажиллах талаар заавар 

зөвлөгөө өгч ажилласан. 

 Дархан-Уул аймгийн БОАЖГазарт 2013-2016 онуудад ашиглалтад 

орсон барилга байгууламжийн судалгааг хүргүүлсэн.  

 БХТ рүү Дархан-Уул аймгийн хэмжээнд орон сууцны барилгын 

борлуулалтын мэдээг хүргүүлсэн.  

 Шинэ бүтээн байгуулалт дунд хугацааны зорилтот хөтөлбөрийн 

хэрэгжилтийг БХТөвд хүргүүлсэн.  

 Газар хөдлөлт гамшгийн эрсдэлийг бууруулах үндэсний 

хөтөлбөрийн хэрэгжилтийн тайланг БХТөвд хүргүүлсэн.  

 Барилгын ажил эхлүүлэх, үргэлжлүүлэх зөвшөөрөл аваагүй, 

барилгаа ашиглалтад оруулаагүй үйл ажиллагаа явуулж байгаа 

“Дашваанжил” ХХК-д хугацаатай үүрэг даалгавар өгч ажилласан.  

 ДДЦСтанцын албан бичгийн дагуу 2016.01.25-ны өдөр ОБГазрын 



гамшгаас хамгаалах улсын хяналтын байцаагч ахлах байцаагч Н.Ганбат 

хамтран Дархан сумын Өмнөд үйлдвэрийн районд  “М-Ойл” ХХК-ны ШТС 

ил үерийн шугам тагласан талаар газар дээр нь дахин очиж арга хэмжээ 

авч ажилласан.  

 Дархан сумын 11-р багт байрлалтай “Дархан Шар бүрд” ХХК-ны 90 

айлын барилгын техникийн бичиг баримтыг судалж үзэн барилгын ажил 

үргэлжлүүлэх зөвшөөрлийг олгосон.  

 

 

                            ТАЙЛАН НЭГТГЭСЭН :                        Ө.МЯГМАРСҮРЭН 


