
ДАРХАН-УУЛ АЙМГИЙН ГХБХБГ-Н  03 ДУГААР САРЫН 06-НЫ 

ӨДРӨӨС 03 ДУГААР САРЫН  11- НИЙ ӨДӨР ХҮРТЭЛХ 

ХИЙСЭН АЖЛЫН ТАЙЛАН 

                                                                                                                              
Д/д Хэрэгжүүлэх арга хэмжээ Биелэлт 

1 Хот байгуулалтын чиглэлээр  

 Хот байгуулалтын норм дүрэм мөрдүүлэхтэй 

холбоотой зөвлөмжийг бүх сумдад албан бичгээр хүргүүлсэн 

 Аймгийн ерөнхий архитектороос ирүүлсэн албан 

бичгийг бүх мэргэжилтнүүдэд танилцуулсан. 

 Австрали улсад тэтгэлэгтэй сургалтад хамрагдах 

талаарх хэлэлцүүлэгт оролцов 

 Байгууллагын Галын хоруудыг шалгаж тэмдэглэл 

хөтөлсөн 

 Үр дүнгийн гэрээг хэрэгжүүлэх арга хэмжээний 

төлөвлөгөө боловсруулж нэгтгэсэн 

2 
Барилга материалын 
үйлдвэрлэл 

 Дархан сум. 11-р баг 13-р хороололд баригдсан 45 

айлын орон сууц, 9-р багт баригдсан “Дашваанжил” ХХК-н 

АХЦС-н барилгуудад ашиглалтад авах комиссоос өгөгдсөн 

үүрэг даалгаврын биелэлтийг шалгаж баталгаажуулсан. 

 2017 онд БХБХ-с хийх ажлын календарчилсан 

төлөвлөгөөнд хийж гүйцэтгэх ажлаа тусгаж хамтран 

боловсрууллаа 

3 
Инженерийн шугам 
сүлжээний ажлын талаар 

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

албан бичгийн хариуг явуулсан 

 АЗДТГ-с ирүүлсэн албан бичгийн дагуу төрийн бус 

байгуулагуудтай хамтран ажиллах ажлын төлөвлөгөө гаргаж 

хүргүүлсэн. 

 Хотын байр зүйн зурагт 9-р баг 4-р хорооллын хойд 

талд баригдсан “Дашваанжил” ХХК-н АХЦС-н барилга, шугам 

сүлжээний мэдээллийг оруулсан. 

 Австрали улсад тэтгэлэгтэй сургалтад хамрагдах 

талаарх хэлэлцүүлэгт оролцов 

 Аймгийн Захирагчийн албаны мэргэжилтэнтэй уулзаж 

25-р хороололд баригдах амины орон сууцны барилгын 

асуудлаар хэлэлцэж ярилцлаа 

4  
Барилга угсралт, барилгын 
техник хяналт 

1. Шинээр ашиглалтад орсон “Дархан Шар бүрд” ХХК-ны 

45 айлын барилгын техникийн бичиг баримтыг техникийн 

архивт хүлээж авч, бүртгэлжүүлсэн.  

2. 2017 онд БХБХэлтсийн хийх ажлын боловсруулсан 

төлөвлөгөөг нэгтгэсэн 

3. Хөрөнгө оруулалт, хөгжлийн бодлого, төлөвлөлтийн 

хэлтэст 2012-2017 онуудад баригдсан болон цаашид баригдах 

орон сууцны судалгааг гарган хүргүүлж ажилласан.  

5 Аймаг, сумын Засаг даргын 
захирамжийн хэрэгжилтийн 
талаар: 

-  Аймгийн засаг даргын 2016 оны 12 сарын 21-ний 
өдрийн 490 дугаар газар эзэмших эрхийн гэрчилгээг бусдад 
шилжүүлэх тухай захирамжаар 2, газар өмчлөл 15, эзэмших 2 
нийт 19 иргэнтэй газар эзмших  гэрээ байгуулж улсын 
бүртгэлд бүртгэсэн.  

- Газрын эрх зүйн харилцааг хянан шийдвэрлэх 
комиссын хуралд Хугацаа сунгах тухай 7, Эрх шилжүүлэх 
тухай 10, Газар эзэмших тухай 3 нийт 20 иргэний өргөдөл 
хүсэлттэй танилцаж  2017 оны 02 сарын 23-ны өдрийн 
хурлаар хэлэлцүүлэн 13 иргэн,ААНБ-ын материалыг 
шийдвэрлүүлж засаг даргын захирамжийн төсөлд хүргүүлсэн. 
Үлдсэн 7 иргэний материалыг шийдвэрлэх боломжгүй хариуг 
хүргүүлж байна. 



6 Газрын төлбөрийн талаар: - Газрын төлбөрийн орлогоос 2017 оны 3 дугаар сарын 

10 -ны өдрийн байдлаар 74,1 сая  төгрөг орсон байна. 

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

- Аймгийн Засаг даргын 2017 оны 01 сарын 26-ны 
өдрийн А/37 тоот захирамжаар байгуулагдаж ажилласан 
ажлын хэсгийн ажлын гүйцэтгэлийг аймгийн Засаг даргын 
зөвлөлийн хурлаар хэлэлцүүлэв.  

- “Гудамж, зам талбай, үл хөдлөх эд хөрөнгийг 
хаягжуулах журам”-ыг үндэслэн Дархан сумын төв 
гудамжуудын нэршлийг баталуулах, гэр хорооллын зарим 
гудамжны нэрийг өөрчлөх зэрэг асуудлуудыг Аймгийн ИТХ-ын 
тэргүүлэгчдийн хурлаар орулахаар шийдвэрлэллээ.  

- Газар өмчлөлийн лавлагаагаар нийт 5 иргэдэд 
үйлчилсэн. 

- Монгол улсын иргэнд гэр бүлийн хэрэгцээний 

зориулалтаар нэг удаа үнэ төлбөргүй өмчлүүлсэн газрын 

мэдээллийг нэгтгэн ГЗБГЗЗГ-т цахим хаягаар хүргүүлсэн.  

- 2017 оны 03-р сарын 06-ны өдрөөс 03-р сарын 10-ны 

өдрийн хооронд 10 өргөдөл, 41 албан бичиг ирсэнийг 

бүртгэж, 18 албан бичиг төлөвлөж явуулсан байна. Үүнээс 9 

албан бичиг нь хариутай албан бичгийн хариуг хүргүүлсэн. 

- Өссөн дүнгээр албанд нийт 207  албан бичиг ирсэний 

76 албан бичгийг хяналтанд авч 170 албан бичиг төлөвлөн 

явуулсан байна. 142 өргөдөл хүсэлт ирсэнийг бүртгэж 50 

өргөдөл хүсэлтийг  аймгийн Засаг даргын захирамжаар 

шийдвэрлэсэн байна. 

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

- Гэр бүлийн хэрэгцээний өмчлөх 6 иргэн, , эзэмших 
эрхийн гэрээ хийсэн 3 иргэн, хуулийн этгээд, худалдсан, 
бэлэглэсэн 1 кадастрын зургийг тус тус гаргаж өгсөн.  
Шүүхийн шийдвэрийн лавлагаа 2 гаргаж өглөө. 

- 40 иргэнийг хүлээн авч зөвөлгөө өгсөн.  

9 Мэдээлэл технологийн 
ажлын талаар: 

- Байгууллагын цахим болон фэйсбүүк хуудсанд  
- Б.Ариунаа барилгын салбарын тэргүүний ажилтан цол 

тэмдгээр шагнагдлаа. 
- Сургалтад хамрагдагсдын бүрдүүлэх материалын 

жагсаалт 
- 2017 оны 2 дугаар сард хийсэн ажлын тайлан зэрэг 

мэдээллүүдийг оруулж байгууллагын даргын тушаалаар 
батлагдсан албан хаагчдийн ёс зүйн дүрмийг ил тод хэсэгт 
байршуулсан. 

- Аймгийн ЗДТГ-ын төрийн захиргаа удирдлагын 
хэлтсээс  ирүүлсэн албан бичгийн дагуу барилга, хот 
байгуулалтын хэлтсийн Инженерийн байгууламж хариуцсан 
мэргэжилтэн Х.Туул, Зураг төсөл магадлал хариуцсан 
мэргэжилтэн Д.Эрдэнэбаатар нарыг Австралийн тэтгэлэгт 
хөтөлбөрийн мэдээлэл өгөх танилцуулах уулзалтанд 
оролцуулсан. 

10 Бусад ажил - Дархан-Уул аймгийн гэр хороололд шинээр хийгдэхээр 
төлөвлөж байгаа гэрэлтүүлгийн ажилд хэрэглэх тойм зургийг 
аймгийн хөрөнгө оруулалт, хөгжлийн бодлого төлөвлөлтийн 
хэлтэст 13 ширхэг зураг хүргүүлэв. 

- Дархан-Уул аймгийн Шарын гол, Орхон сумдын гэр 
хороололд төслийн хүрээнд гэрэлтүүлэг хийхдээ 
холбогдуулан гэрэлтүүлэг хийх гудамжны чиглэлийг Инженер 
хайгуул мониторингийн асуудал хариуцсан мэргэжилтэн 
Ц.Базарсадын, Орхон сумын Засаг даргын орлогч 
н.Түмэнцогт, Газрын даамал н.Халиун нарын хамт гаргасан. 

- 58 иргэн хуулийн этгээдийн нэгж талбарын хувийн 
хэргийг бүртгэж архивт хүлээлгэн өгөхөөр бэлэн болгосон 
байна.   

 


