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Биелэлт 
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Хот байгуулалтын 
чиглэлээр  

 Барилга байгууламжийн хувийн хэрэг хөтлөлт 2016 оны 

барилгуудыг цахимжуулах ажил “/Юни газ” ХХК-н Авто машин 

хийгээр цэнэглэх станц/ барилга бүртгэлжүүлсэн. 

 Өмч хөрөнгө хамгаалах байнгын зөвлөлийн хурал: 

Байгууллагын эд хөрөнгө тоолох тооллогын комиссын 

тооллогын талаар хурлын тэмдэглэгээг хийж танилцуулахаар 

хүргүүлсэн.      

 Дархан сум 5-р баг “Жишиг Хороолол-4” зөвшөөрөлцөх 

байршилтын схемийн тохижилтын зураг хийж дуусган 

танилцуулахаар хүргүүлсэн.  

 БХБХ-ээс энэ 7 хоногт явуулсан 2 албан бичгийг хянаж 

шалган газрын даргад танилцуулсан 

 Газрын даргатай байгуулах бүтээгдэхүүн, үр дүнгийн 

гэрээний төсөл дээр ажилласан 

 ХАСХОМ-г цахимаар мэдээлсэн 

 Байгууллагын дотоод журмыг даргын дэргэдэх орон 

тооны бус зөвлөлийн гишүүдээр хэлэлцүүлсэн 

 2012-2016 оны Засгийн газрын үйл ажиллагааны 

хөтөлбөрийн биелэлтийн тайланг гаргасан. 

2 
Барилга материалын 
үйлдвэрлэл 

 
 2017 онд хийх ажлын төлөвлөгөө боловсруулж, үр 

дүнгийн гэрээг боловсруулж дуусгав 

 Дархан сум 14-р баг. 2-р хороолол дахь “Дархан нэхий” 

ХХК-н  80 айлын  байрны 49 тоотод оршин суугч иргэн 

О.Эрхэмзаяагийн өргөдөл гомдлыг холбогдох 

байгууллагуудад уламжилж албан тоот хүргүүлсэн 

 “ДСЦТС” ХК-н зураг төсөл хийх тусгай зөвшөөрөл 

сунгах техникийн бичиг баримттай танилцаж тодорхойлолт 

гаргаж өглөө. 

3 
Инженерийн шугам 
сүлжээний ажлын талаар 

 “ДДС” ХК-с техникийн нөхцөл авах хүсэлт гаргасан  

иргэн, ААНБ-дад техникийн нөхцөл олгох хуралд оролцлоо.  

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

иргэнд тодруулах хуудас гаргаж өгөв 

 Үр дүнгийн гэрээнд /2017/ тусгах ажлын төлөвлөгөө 

боловсруулж дууссан. 

 Эрчим хүч, ус хангамжийн байгууллагуудын шуурхай 

зөвөлгөөн, “Миний гэр- манай байр”  сэдэвт хуралд тус тус 

оролцсон 

 Шинэ барилгын мэдээллийг хотын жижүүрийн ерөнхий 

төлөвлөгөөний хөтлөлтөд оруулав. ҮҮнд: 

- “Нарны хүүхэд” хотхоны спорт залны барилга 

4  
Барилга угсралт, 
барилгын техник хяналт 

1. Дархан-Уул аймагт Барилгын ажил эхлүүлэх, 

үргэлжлүүлэх зөвшөөрөл аваагүй, барилгаа ашиглалтад 

оруулаагүй үйл ажиллагаа явуулж байгаа иргэн, аж ахуйн 



байгууллагад хугацаатай үүрэг даалгавар, холбогдох 

мэргэжил арга зүйн зөвлөгөө өгч ажилласан.  Үүнд 

2.      5-р баг  “Diesel “авто  засвар Иргэн Ж.Батцолмон 

         5-р баг. Авто засвар. Иргэн Шүрэнцэцэг 

3. Барилга угсралтын “Цагаан зуун” ХХК-ны тусгай 

зөвшөөрлийн хугацаа сунгах тодорхойлолт гаргаж өгч 

ажилласан.  

4. Дархан сумын 9-р багт байрлалтай “Минж Апартмент” 

ХХК-н 80 айлын орон сууцны барилгад ашиглалтад өгөхийн 

өмнөх шалгалт үзлэгийг хийж холбогдох заавар зөвлөгөөг өгч 

ажилласан.  

5. 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 мэндийн яам, зургийн байгууллага “Татах хүч” ХХК-д 

холбогдох албан тоотыг хүргүүлж ажилласан.  Энэ засвар 

шинэчлэлтийн ажлын гүйцэтгэл 98,3%-тай явагдаж байна. 
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Аймаг, сумын Засаг 
даргын захирамжийн 
хэрэгжилтын талаар: 

- Аймгийн засаг даргын 2016 оны А/488, А/489, А/490, 

А/30 захирамжуудыг үндэслэн 6 иргэн аж ахуй нэгж 

байгууллагатай газар эзэмших гэрээ байгуулж улсын 

бүртгэлд бүртгэсэн байна.  

- Дархан сумын засаг даргад захирамжийн төсөл 

бэлтгэж хүргүүллээ. Үүнд:  

- Хамтран смчлөгчөөс хасуулах -12  

- Газар эзэмшүүлнх - 11 

- Газар өмчлөх -11 

- 0-18 насны газар өмчлөх – 2 

- Газар эзэмшүүлэх эрх шилжүүлэх -1  

- Газар өмчлөх захирамжийн зарим хэсгийг хүчингүй 

болгох -2 нийт - 39 

6 Газрын төлбөрийн талаар: 

- Газрын төлбөрийн орлогоос 2017 оны 2 дугаар сарын 

10 -ны өдрийн байдлаар ......... төгрөг орсон байна. 
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Тайлан, мэдээ албан 
бичгийн хариу гаргаж 
хүргүүлсэн, өргөдөл 
хүсэлт шийдвэрлэсэн 
талаар: 

- 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 хэсэг 

2017 оны 02 дугаар сарын 10 нд Дархан сумын ЗДТгазарт 

хуралдлаа. Хурлаас аж ахуй нэгжээс ирсэн санал болон 

ажлын хэсгийн гишүүдээс гаргасан зарим нэг гудамжны 

нэрийг өөрчлөх саналыг нэгтгэн боловсруулж 02 дугаар сарын 

14 нд дахин хуралдаж хэлэлцэхээр боллоо.    



-  Дархан-Уул аймгийн Шийдвэр гүйцэтгэх албаны 2016 

оны 01/5477, 01/5498 тоот албан бичгийн нийт 33 иргэн, 

хуулийн этгээдийн лавлагааг гаргаж хүргүүлсэн 

-  Дархан суманд газар аваагүй 4 иргэнд  лавлагааг 

гаргаж хүргүүлэв. 

- Иргэн, аж ахуйн нэгж байгууллагаас ирүүлсэн нийт 8 

өргөдөл, гомдол, албан бичгийг шийдвэрлэн ажиллаа. 

- 2017 оны 02-р сарын 3-ны өдрөөс 2-р сарын 10-ны 

өдрийн хооронд 18 өргөдөл, 22 албан бичиг ирсэнийг бүртгэж, 

31 албан бичиг төлөвлөж явуулсан байна. Үүнээс 16 албан 

бичиг нь хариутай албан бичгийн хариуг хүргүүлсэн.  
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Кадастрын хэмжилт, 
магадлан хэмжилт 
хийсэн,кадастрын зургаар 
үйлчилсэн талаар:  

- Кадастрын хэмжилт хийлгэсэн 5 иргэний хэмжилтийг 

хүлээн авч шалган кадастрын мэдээллийн санд бүртгэлээ.  

- Кадастрын зургийг үнэт цаасан дээр хэвлэж өгөх ажил 

эхлэн хийгдэж байгаа бөгөөд кадастрын зургаар 28 иргэн аж 

ахуй нэгж байгууллагад үйлчиллээ.   
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Мэдээлэл технологийн 
ажлын талаар: 

- Байгууллагын цахим болон фэйсбүүк хуудсанд: 

- Газар зохион байгуулалт, геодези, зураг зүйн газрын 

даргатай 2017 онд хамтран ажиллах үр дүнгийн гэрээ 

байгууллаа. 

- Зураг төслийн магадлалын нэг цэгийн үйлчилгээ 

нээгдлээ зэрэг мэдээллүүдийг оруулж, мөн байгууллагаас 

үзүүлж байгаа үйлчилгээ, 7 хоног, сар, 2016 оны хагас, бүтэн 

жилийн тайлангуудыг оруулж байршуулсан 

- Шүүхийн нэхэмжлэлтэй холбогдуулан хүчингүй болсон 

тухай мэдээллүүдийг ямар хөтөлбөрөөр, нийтэд цацагдсан 

цаг хугацаа болон ямар давталттай хэдэн удаа цацагдсан 

тухай Ди би эс телевизид хүсэлт гаргаж албан тоотоор 

баталгаажуулж Газрын удирдлагын хэлтсийн даргад 

хүлээлгэн өгсөн.  
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