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Д/д Хэрэгжүүлэх арга хэмжээ Биелэлт 

1 
Аймаг, сумын Засаг даргын 
захирамжийн хэрэгжилтын 
талаар: 

- Аймгийн засаг даргын захирамж шийдвэрээр газар 

эзэмшүүлэх гэрээ байгуулж гэрчилгээ олгосон 64 иргэн, 16 аж 

ахуй нэгж байгууллагын гэрээг бүртгэж эг архивт хүлээлгэн 

өгөхөөр бэлэн болгосон байна. 

2 Газрын төлбөрийн талаар: 

- Газрын төлбөрийн орлогоос 2017 оны 2 дугаар сарын 

3-ны өдрийн байдлаар 41,3 сая төгрөг орсон байна.  

3 

Тайлан, мэдээ албан 
бичгийн хариу гаргаж 
хүргүүлсэн, өргөдөл хүсэлт 
шийдвэрлэсэн талаар: 

2017 оны 01 дүгээр сарын 23-ны өдөр судалгаа гаргаж 
ирүүлэх тухай сумдуудад албан бичиг хүргүүлсэн. Сумдаас 
ирүүлсэн материалыг нэгтгэн доорхи судалгаануудыг 
гаргалаа. /2012-2016 он / Үүнд: 

 2013-2016 онд дураараа зөвшөөрөлгүй барилга, 

хашаа барьсан ИААНБ-д өгсөн албан шаардлагын судалгааг 

нэгтгэсэн. 

 2014-2016 эзэмшигч, ашиглагчийн улсын бүртгэлийг 

аймгийн хэмжээнд нэгтгэсэн 

 Өөр орон нутагт газар өмчлөх эрхээ хэрэгжүүлэхээр 

газар аваагүй лавлагаа авсан иргэдийн судалгааг аймгийн 

хэмжээнд нэгтгэсэн. 

 2003-2016 оны газар өмчлөлийн захирамжийг 

нэгтгэсэн 

 2012-2016 оны газар өмчлөлийн татвар ногдуулалтын 

судалгааг гаргасан  

 СӨХ-ийн судалгааг гаргасан 

 Газрын маргааны судалгаа гаргасан 

 Газар эзэмших эрхийн гэрчилгээний дуудлага 

худалдаа, төсөл сонгон шалгаруулалт явуулсан судалгаа 

зэргийг гаргалаа.  

 2017 оны 01 дүгээр сарын 30-ны өдрөөс 2-р сарын 03--

ны өдрийн хооронд 4 өргөдөл, 9 албан бичиг ирсэнийг 

бүртгэж, 7 албан бичиг төлөвлөж явуулсан байна. Үүнээс 3 

албан бичиг нь хариутай албан бичгийн хариуг хүргүүлсэн.  

 БХБ, ГЗБГЗЗГ-ын даргатай 2017 онд хамтран ажиллах 

үр дүнгийн гэрээ байгуулаж, удирдах ажилтаны сургалт, 

зөвлөлгөөнд оролцсон  

4 

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

- 2017 оны 01 дүгээр сарын 30-31 хооронд хэмжилтийн 

багажийн баталгаажуулалтыг Улаанбаатар хотод хэмжил зүйн 

лабораторид хийлгэлээ. 

- LM2 программ хангамж ажиллахгүй байгаа тул 

кадастрын зураг гаргаж үйлчилээгүй.   

5 
Мэдээлэл технологийн 
ажлын талаар: 

- Байгууллагын цахим болон фэйсбүүк хуудсанд: 

- Хөгжлийн төвийн захиралтай 2017 онд хамтран 

ажиллах үр дүнгийн гэрээ байгууллаа. 

- Манай байгууллагын цахим худсанд тавтай морилно 

уу зэрэг мэдээллүүдийг оруулсан.  

- Мөн цахим хуудсанд байгаа хуучин байсан 2 хэлтсийн 



мэдээллийг багцлаж мэдээ мэдээлэл, үйлчилгээ дотор 

хураамж, дансны мэдээлэл, ил тод дотор үйл ажиллагааны 

төлөвлөгөө, үйл ажиллагааны тайлан, хүний нөөц, холбоо 

барих хэсэгт байгууллагын утас, байршил, санал хүсэлт, 

албан хаагчдын утасны дугааруудыг нэмж холбогдох 

мэдээллүдийг оруулах ажлыг хийж эхлээд байна. 

- Байгууллагын нягтлан Б.Мөнгөнтогост 2017 оны 1 

дүгээр сарын тэмдэгтийн хураамж, нэгж талбарын хувийн 

хэрэг, кадастрын зургийн үнийн тайлан гаргаж баталгаажуулж 

өгсөн.  

     1 Хот байгуулалт 

 Дархан-Уул аймгийн удирдах ажилтны зөвөлгөөнд 

оролцов.                                                                          

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

байршилтыг тодорхойлж,  эх загвар зураг хийж байна.  

 БХБХ-ээс энэ 7 хоногт явуулсан 2 албан бичгийг 

хянаж шалган газрын даргад танилцуулсан 

 Дархан сум. Тосгонд баригдах цэцэрлэгт хүрээлэнгийн 

эх загвар. зураг төсөл боловсруулагдаж байна. 

 Байгууллагын хөдөлмөрийн дотоод журам шинэчлэн 

боловсруулсан 

 Дархан сум 6-р багт 96-р брак байрны урд "Өрхийн 

эмнэлэг" барих зориулалтаар олгох   газрын зөвшилцөх 

байршилтын зураг хийсэн. 

 “Гор Газ” ХХК-ны албан бичгийн дагуу шинээр барих 

хийн станцын байгууламжийн архитектур төлөвлөлтийн 

даалгавар боловсруулж гарган шалгуулахаар өгсөн.  

2 
Барилга материалын 
үйлдвэрлэл 

 2017 онд хийх ажлын төлөвлөгөө боловсруулж, үр 

дүнгийн гэрээ хийхэд бэлтгэж ажиллав 

 Иргэн Мөнхтөрийн үйлчилгээний барилгын техникийн 

баримт бичигтэй танилцаж, өгсөн үүрэг даалгаврын 

биелэлтийг хангасны дараа ашиглалтад авах комисс 

ажиллуулах шийдвэр гаргасан 

 Аймгийн нэг цонхны үйлчилгээний төвд өөрийн 

хэлтсийн мэргэжилтнүүдийн иргэдэд үзүүлэх үйлчилгээний 

талаар мэдээлэл бэлтгэж дуусгасан. 

 “Бурхант Хясаат” ХХК-н инженер С.Алтангэрэлд 

мэргэшсэн төсөвчний сургалтанд хамрагдах тодорхойлолт 

гаргаж өгсөн. 

 Цагдаагийн газрын мөрдөн байцаагч Эрхэмзаяа-д 

Дархан сум 8-р багт баригдсан 189 айлын орон сууцны 

барилгын талаарх шаардлагатай мэдээллийг бүрдүүлж 

хүргэж өгсөн 

3 
Инженерийн шугам 
сүлжээний ажлын талаар 

 МОН3244/3245 Төслийн багийнхний 1-р сарын ажлын 

тайлангийн хуралд оролцож тайланг хэлэлцэн 2-р сард хийх 

ажлын төлөвлөгөөгөө гаргасан 

 Мангирт Хабитатын чиглэлд хийгдсэн инженерийн 

шугам сүлжээний тайлан гаргаж, хяналт хийхэд явсан 

машины шатахууны тооцоо гаргаж ажиллав. 

  “ДДС” ХК-с техникийн нөхцөл авах хүсэлт гаргасан 2 

иргэнд тодруулах хуудас гаргаж өгөв 

 Үр дүнгийн гэрээнд /2017/ тусгах ажлын төлөвлөгөө 

боловсруулж байна. 

4  Барилга угсралт, барилгын  Дархан сумын 14-р багт байрлалтай “Сигма Эс” ХХК-



техник хяналт ны 16 айлын нийтийн орон сууцны барилгыг байнгын 

ашиглалтад авах комиссийн бүрэлдхүүнийг дахин ажиллуулж 

өгөгдсөн үүрэг даалгаврын биелэлтийг шалгаж үзээд 

ашиглалтад хүлээн авах шийдвэр гаргасан. 

  Дархан-Уул аймагт Барилгын ажил эхлүүлэх, 

үргэлжлүүлэх зөвшөөрөл аваагүй, барилгаа ашиглалтад 

оруулаагүй үйл ажиллагаа явуулж байгаа иргэн, аж ахуйн 

байгууллагад хугацаатай үүрэг даалгавар өгч ажилласан 

ажлын үр дүнд:   

-Иргэн И.Түмэндэмбэрэл / 25 айлын нийтийн орон сууц -

Иргэн Б.Мөнхтөр / 1 давхар үйлчилгээний барилга /  

-Иргэн Б.Батбаяр /“Мөнгөн хөөс” угаалгын газрын 

өргөтгөл /  

-Иргэн О.Сайханбаяр /1 давхар үйлчилгээний барилга/ 

нар барилгын техникийн бичиг баримтаа бүрдүүлэн шалгуулж 

зөрчлийг арилгуулах үе шатандаа явагдаж байна.  

 Эрүүл мэндийн яамны захиалгаар Азийн Хөгжлийн 

банкны хөрөнгөөр хэрэгжүүлж буй Дархан-Уул аймгийн 

“Нэгдсэн эмнэлэгийн цусны салбар төв”-ийн засвар, 

өөрчлөлтийн ажлыг гүйцэтгэж байгаа “Магнус Сентурион 

Констракшн” ХХК нь дотор ханыг зураг төсөвд заагдсан 

бактери устгах зориулалттай будгаар будаагүй зөрчил 

илэрсэн. Илэрсэн зөрчлийн дагуу Захиалагч байгууллага 

Эрүүл мэнд яам, зургийн байгууллага “Татах хүч” ХХК-д 

холбогдох албан тоотыг хүргүүлж ажилласан.  Энэ засвар 

шинэчлэлтийн ажлын гүйцэтгэл 98,3%-тай явагдаж байна. 

 

 
 
 
 

ТАЙЛАНГ НЭГТГЭСЭН                                            Ө.МЯГМАРСҮРЭН 


