
ДАРХАН-УУЛ АЙМГИЙН ГХБХБГ-Н 02 ДУГААР САРЫН 13-НЫ 

ӨДРӨӨС 02 ДУГААР САРЫН  18- НЫ ӨДӨР ХҮРТЭЛХ 

ХИЙСЭН АЖЛЫН ТАЙЛАН 

                                                                                                                              
Д/д Хэрэгжүүлэх арга хэмжээ Биелэлт 

1 Хот байгуулалтын чиглэлээр  

 Улсын онцгой комиссоос өгөгдсөн үүрэг даалгаврыг 

хэрэгжүүлэх ажил явагдаж байна. 

 2017 онд хийх ажлын төлөвлөгөөг нэгтгэж 

боловсруулалт хийж байна. 

 БХБХ-ээс энэ 7 хоногт явуулсан 7 албан бичгийг 

хянаж шалган газрын даргад танилцуулсан 

 Газрын даргатай байгуулах бүтээгдэхүүн, үр дүнгийн 

гэрээ байгуулсан 

 Байгууллагын дотоод журмыг даргын дэргэдэх орон 

тооны бус зөвлөлийн гишүүдээр хэлэлцүүлж дууссан 

 Барилга байгууламжийн хувийн хэрэг хөтлөлт 2016 

оны барилгуудыг цахимжуулах ажлын хүрээнд Шарын гол сум 

дахь ”Дашваанжил” ХХК  Ахуйн баллон цэнэглэх 

төхөөрөмжөөр тоноглогдсон автомашин хийгээр цэнэглэх 

станцын  барилгыг  бүртгэлжүүлсэн. 

 15-р сургуулийн спорт зааланд 43-р тойргийн иргэдтэй 

УИХ-н гишүүн Баттөмөр уулзах уулзалтад хамрагдсан. 

 Мэдээллээр хангаж ажиллах тухай /Шадар сайдын 

Байнгын ажиллагаатай зөвлөлөөс ирүүлсэн албан бичиг/ 

2017.02.24 - нээс өмнө явуулахаар судалгааны материал 

бүрдүүлэн ажиллаж байна 

2 
Барилга материалын 
үйлдвэрлэл 

 Дархан сум 11-р баг. 13-р хороолол дахь “Шар бүрд” 

ХХК-н  45 айлын  орон сууцны барилгыг ашиглалтад авах 

комиссийн бүрэлдхүүнийг зохион байгуулж ажилласан. 

 Дархан сум 9-р баг. 4-р хороололд баригдсан “Минж 

апартмент” ХХК-н  80 айлын  орон сууцны барилгыг 

ашиглалтад авах комиссийн бүрэлдхүүнд ажиллав. 

 Газар хөдлөлийн гамшгаас урьдчилан сэргийлэх 

байнгын ажиллагаатай зөвлөлөөс ирүүлсэн албан тоотын 

дагуу сумдуудаас орон сууц, цэцэрлэг, эмнэлгийн барилга 

байгууламжийн талаар судалгаа авахаар албан тоот 

хүргүүлсэн 

3 
Инженерийн шугам 
сүлжээний ажлын талаар 

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

иргэнд тодруулах хуудас гаргаж өгөв 

 “Дархан ус суваг” ХК-с техникийн нөхцөл авах хүсэлт 

гаргасан 2 иргэнд тодруулах хуудас гаргаж өгөв 

 Дархан сум 5-р баг дахь 15-р сургуулиас ирүүлсэн 

албан тоотын дагуу тус сургуулийн халаалтын зураг төсөлтэй 

танилцлаа. 

 2017 оны ажлын үр дүнгийн гэрээг байгуулав. 

 Байгуулагын ёс зүйн дүрмийг Даргын дэргэдэх орон 

тооны бус зөвлөлийн гишүүдээр хэлэлцүүлсэн 

4  
Барилга угсралт, барилгын 
техник хяналт 

 Барилга угсралтын тусгай зөвшөөрөл шинээр хүссэн 

“Сагч Дөш” ХХК-н техникийн бичиг баримтыг үзэж Барилгын 

хөгжлийн төвд тодорхойлолт гаргаж өгсөн.  

 Дархан сумын 9-р багт байрлалтай “Минж Апартмент” 

ХХК-н 80 айлын орон сууц, “Дашваанжил” ХХК-ны ахуйн 

болон автомашин хийгээр цэнэглэх станцыг ашиглалтад авах 

комиссыг зохион байгуулж нийт комиссын гишүүдийн 

саналаар үүрэг даалгаврын биелэлтээр ашиглалтад авах 



шийдвэр гаргав.  

 Байгууллагын ойр орчмын 50м газрын цас, мөсний 

цэвэрлэгээг нийт хамт олноороо хийж ажилласан.  

 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-н шинэчлэлтийн ажлын гүйцэтгэл 98,3%-тай 

явагдаж байна. 

5 Аймаг, сумын Засаг даргын 
захирамжийн хэрэгжилтын 
талаар: 

- Аймгийн засаг даргын 2017 оны А/29, А/30, А/33, А/08 

2016 оны А/491, А/247, А/490,  захирамжуудыг үндэслэн 41 

иргэн аж ахуй нэгж,  Дархан сумын Засаг даргын 2016 оны 

А/399, А/400 захирамжуудыг үндэслэн 15 иргэн нийт 25 иргэн, 

хуулийн этгээдтэй газар эзэмшүүлэх гэрээг байгуулсан байна. 

6 Газрын төлбөрийн талаар: - Газрын төлбөрийн орлогоос 2017 оны 2 дугаар сарын 

17 -ны өдрийн байдлаар 53.9 сая төгрөг орсон байна. 

7 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 15 нд Дархан 

сумын ЗДТгазарт 2 дахь хурлаа хийлээ. Эхний хурлаас 

гаргасан шийдвэрийн дагуу 15-р багийн ИНХ-аас гаргасан 

нэрийн саналыг дахин хэлэлцэж  аж ахуй нэгжээс ирсэн 

санал болон ажлын хэсгийн гишүүдээс гаргасан зарим нэг 

гудамжны нэрийг өөрчлөх саналыг нэгтгэн боловсруулж 02 

дугаар сарын 20 нд Засаг даргын зөвлөлийн хурлаар оруулж 

хэлэцүүлэхээр боллоо.    

- Дархан-Уул аймаг дахь Шийдвэр гүйцэтгэх албаны 

2017.02.14-ны  01/665 албан тоотод дурдсан 20 иргэн 

- Цагдаагийн газрын 2017.02.10-ны өдрийн 39/3/553, 

39/3/535, 39/3/549 тоот албан бичигт дурдсан 5 иргэн нийт 25 

иргэний газрын лавлагааг хүргүүлсэн. 

- 2017 онд Дархан-Уул аймагт Монгол Улсын иргэнд гэр 

бүлийн хэрэгцээний зориулалтаар нэг удаа үнэ төлбөргүй 

өмчлүүлэх газрын байршил, зориулалт, хэмжээг Орхон, 

Шарын гол, Хонгор сумдыг нэгтгэн Дархан сумыг төсөл 

хэлбэрээр гаргаж 2017 оны 02 дугаар сарын 16 -ны өдөр 

ikhbayar.ts@gazar.gov.mn цахим хаягаар хүргүүлсэн. 

- Газар өмчлөлийн лавлагаагаар нийт 27 иргэдэд 

үйлчилсэн. 

- 2017 оны 02-р сарын 13-ны өдрөөс 2-р сарын 17-ны 

өдрийн хооронд 13 өргөдөл, 22 албан бичиг ирсэнийг 

бүртгэж, 15 албан бичиг төлөвлөж явуулсан байна. Үүнээс 3 

албан бичиг нь хариутай албан бичгийн хариуг хүргүүлсэн. 

- Өссөн дүнгээр албанд нийт 146 албан бичиг ирсэний 

62 албан бичгийг хяналтанд авч 132 албан бичиг төлөвлөн 

явуулсан байна. 112 өргөдөл хүсэлт ирсэнийг бүртгэж 39 

өргөдөл хүсэлтийг  аймгийн Засаг даргын захирамжаар 



шийдвэрлэсэн байна. 

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

- Кадастрын хэмжилт хийлгэсэн 4 иргэний хэмжилтийг 

хүлээн авч шалган кадастрын мэдээллийн санд бүртгэлээ.  

- Кадастрын зургийг үнэт цаасан дээр хэвлэж өгөх ажил 

эхлэн хийгдэж байгаа бөгөөд кадастрын зургаар 59 иргэн аж 

ахуй нэгж байгууллагад үйлчиллээ.   

9 Мэдээлэл технологийн 
ажлын талаар: 

- Байгууллагын цахим хуудсанд аймгийн Засаг дарга, 

Газар зохион байгуулалт, геодези, зураг зүйн газар, Барилгын 

хөгжлийн төвүүдтэй байгуулсан 2017 оны үйл ажиллагааны 

төлөвлөгөөг төрийн байгууллагын ил тод нээлттэй байх 

зарчмыг баримтлаж байршуулсан. Мөн фэйсбүүк хуудсанд   

- 2017 оны 03 сарын 06-нд эхлэх доорхи сургалтууддаа 

элсэлт авч байна,  

- Байгууллагын цхим хуудасны линкийг тавьж манай 

цахим хуудсанд тавтай морилно уу  мэдээллүүдийг оруулсан. 

- Шинээр орж байгаа няравын тушаалыг төлөвлөж, 

ажил хүлээлцэх комисст орж ажилласан. Мөн няравын ажлыг 

түр хугацаагаар 1 сарын 26-наас 2 дугаар сарын 13-ны 

хоорондох хийж гүйцэтгэж байсан тайлан /кадастрын зураг, 

газрын гэрчилгээ, тэмдэгтийн хураамж, нэгж талбарын хувийн 

хэрэг/ -г гаргах ажлыг хийж дуусгалаа. 

10 Бусад ажил - Нийт ажилчин албан хаагчид Газрын харилцаа, 

барилга, хот байгуулалтын газрын даргатай 2017 оны үр 

дүнгийн болон хөдөлмөрийн гэрээ байгууллаа. 

- Иргэний хэрэгт “Дархан гурил тэжээл” ХК-аас 78,0 сая 

төгрөгийг гаргуулахаар 2016 онд нэхэмжлэл гаргасан ба 3-н 

шатны шүүхээр шийдвэрлэгдэж явж байгаа ба дээд шатны 

шүүхээс анхан шатны шүүхэд буцаасан. 2017.02.14-ны өдөр 

шүүх хурал дахин болж, Дархан гурил тэжээл ХК-аас 78,0 сая 

төгрөгийг гаргуулахаар нэхэмжлэлийн шаардлагыг хангаж 

шийдвэрлэсэн. 

- 2017.02.13-2017.02.17-ны хооронд газартай холбоотой  

12 газрын маргаан Захиргааны хэргийн анхан шатны шүүхээр 

шийдвэрлүүлсэн. Уг хэргүүдэд: 

- 1. Захиргааны ерөнхий хуулийн процессын алдаа 

гаргаж, захиргааны акт гаргахдаа эрх ашиг нь зөрчигдсөн 

иргэн, аж ахуйн нэгж байгууллагын оролцоог хангаагүй. 

/хуулийн 27.3/ 

- 2. Захиргааны шийдвэрийн хувийн хэрэг, хяналтын 

хуудас бүрдүүлж архивт хадгалаагүй /хуулийн 29/ зэрэг 

үндэслэлээр нэхэмжлэгч талын хүсэлтийг хангаж 

шийдвэрлэсэн. 
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