
ДАРХАН-УУЛ АЙМГИЙН ГХБХБГ-Н 03 ДУГААР САРЫН 13-НЫ 

ӨДРӨӨС 03 ДУГААР САРЫН  18- НИЙ ӨДӨР ХҮРТЭЛХ 

ХИЙСЭН АЖЛЫН ТАЙЛАН 

 

Д/д Хэрэгжүүлэх арга хэмжээ Биелэлт 

1 
Аймаг, сумын Засаг даргын 
захирамжийн хэрэгжилтын талаар: 

- Аймгийн засаг даргын 2016 оны А/248, А/84, 

А489 дүгээр газар эзэмших эрхийн гэрчилгээний 

хугацаа сунгах тухай захирамжаар 4 иргэнтэй, 2017 

оны А/85  газар эзэмших эрхийн гэрчилгээг бусдад 

шилжүүлэх тухай захирамжаар 2 иргэн, 2016 оны 

А/490 талбай хэмжээ өөрчлөх тухай захирамжаар 1 

иргэн нийт 7 иргэнтэй газар эзмших  гэрээ байгуулж 

улсын бүртгэлд бүртгэсэн байна.   

2 Газрын төлбөрийн талаар: 

- Газрын төлбөрийн орлогоос 2017 оны 

3 дугаар сарын 17 -ны өдрийн байдлаар ........ сая  

төгрөг орсон байна. 

3 
Тайлан, мэдээ албан бичгийн хариу 
гаргаж хүргүүлсэн, өргөдөл хүсэлт 
шийдвэрлэсэн талаар: 

- Аймгийн Засаг даргын 03 сарын 10-ны өдрийн А/84, 

А/85, А/86, А/87, А/88 дугаар захирамжуудыг 9, 10, 11, 12, 

15, 16 дугаар багуудаас өгсөн өргөдлийн дагуу утсаар 

мэдэгдсэн.  

- Аймгийн засаг даргын цохолттой иргэн Энхтүвшин, 

Эрдэнэчимэг нарын өргөдлийн хариуг хугацаанд гаргаж 

өгсөн байна.   

- Дархан сумын ИТХ-ын Тэргүүлэгчдийн хурлаар 

2016 оны ГЗБТөлөвлөгөөний хэрэгжилт,  2017 оны газар 

зохион байгуулалтын төлөвлөгөө, Гудамж, зам, талбай, үл 

хөдлөх эд хөрөнгийг хаягжуулах журмын 5 дугаар зүйлийн 

5.1-д заасны дагуу гудамж, зам талбайн хуучин нэрлэгдэж 

байсан болон шинээр нэрлэгдэх нэршлийг  хэлэлцүүлж 

баталуулав.  

- 2017 оны 03-р сарын 13-ны өдрөөс 03-р сарын 

17-ны өдрийн хооронд 8 өргөдөл, 34 албан бичиг 

ирсэнийг бүртгэж, 22 албан бичиг төлөвлөж явуулсан 

байна. Үүнээс 16 албан бичиг нь хариутай албан 

бичгийн хариуг хүргүүлсэн. 

- Өссөн дүнгээр албанд нийт 241  албан бичиг 

ирсэний 94 албан бичгийг хяналтанд авч 192 албан 

бичиг төлөвлөн явуулсан байна. 154 өргөдөл хүсэлт 

ирсэнийг бүртгэж 115 өргөдөл хүсэлтийг  аймгийн 

Засаг даргын захирамжаар шийдвэрлэсэн байна. 

4 
Кадастрын хэмжилт, магадлан 
хэмжилт хийсэн,кадастрын зургаар 
үйлчилсэн талаар:  

-  Гэр бүлийн хэрэгцээний өмчлөх 26 иргэн, , 

эзэмших эрхийн гэрээ хийсэн 3 иргэн, хуулийн этгээд, 

худалдсан, бэлэглэсэн 4, хуваасан 4 иргэний 

кадастрын зургийг тус тус гаргаж өгсөн.  Шүүхийн 

шийдвэрийн лавлагаа 6 гаргаж өглөө. 

- 45 иргэнийг хүлээн авч зөвөлгөө өгсөн. 

5 
Мэдээлэл технологийн ажлын 
талаар: 

- Байгууллагын цахим болон фэйсбүүк 

хуудсанд: 

- Өнгөрсөн 7 хоногийн ажлын тайланг 

байршуулсан. 

- Байгууллагын 2017-2020 оны хооронд 

хэрэгжих хүний нөөцийн хөтөлбөр, мөн сургалтын 

төлөвлөгөөг боловсруулах ажлыг хийж эхлээд байна. 

- Байгууллагын мэдээлэл, зөвлөгөө өгөх 

70376471 дугаартай нээлттэй утас ажиллуулахаар 



шинээр сүлжээний утасыг үйлчилгээний заал руу 

татаж, мөн 70376483 утасыг нягтлангийн өрөө руу 

салаалуулах ажлыг хийж гүйцэтгэсэн. 

- Байгууллагын дээврээс ус дотор хэсэг руу 

гойжиж байгаатай холбогдуулан дээврийн цасыг 

буулгах ажлыг санаачлан нярав У.Энхбат, жижүүр 

Ч.Батболд нарын хамт цайны өрөө, санхүүгийн өрөө, 

коридорын дээд талын дээврийн цасыг буулгах ажлыг 

хийсэн.  

6 Бусад ажил 

-  Аймгийн засаг даргын 2017 оны А/84 дүгээр 

газар эзэмших эрхийн гэрчилгээний хугацаа сунгах 

тухай шийдвэрээр Говь-Яшилт ХХК-тай газар эзэмших 

гэрээ байгуулж улсын бүртгэлд бүртгэсэн байна. 2017 

оны 03 сарын 16-ны өдөр аймгийн шүүхийн шийдвэр 

гүйцэтгэх алба, иргэдийн өргөдөл, албан бичгийн 

дагуу ГХБХБГ-ын хурлын зааланд Говь-Яшилт ХХК-

ний газар эзэмших эрхийн гэрчилгээг тэмдэглэл 

хөтлөн аймгийн шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх албанд 

хүлээлгэн өгөх ажлыг ГУХ-ийн дарга 

Ц.Чулуунцэцэгтэй хамтран зохион байгуулж ажиллаа. 

- Дархан, Шарын гол, Хонгор сумыг холбосон 

хатуу хучилттай авто замын захирамж гэрээ, 

гэрчилгээг аймгийн хөгжлийн бодлогын хэлтэст 

хүргүүлж ажиллаа. 

7 Хот байгуулалтын чиглэлээр  

- Аймгийн газар хөдлөлтийн гамшгийн эрсдэл, 

барилга байгууламжийн дэд бүтцийн өнөөгийн байдал, 

гамшгийн үед авах арга хэмжээний талаар төлөвлөгөө 

боловсруулж аймгийн байнгын ажиллагаатай онцгой 

комисст танилцуулсан. 

- Барилга, байгууламжийн хувийн хэрэг хөтлөх 

ажлыг эрчимжүүлэх арга хэмжээний төлөвлөгөө 

боловсруулж нэгтгэсэн 

- Архитектур төлөвлөлтийн даалгаварыг  Иргэн 

Загарын худалдаа үйлчилгээний барилга, иргэн 

Эрдэнэ-Очирын ШТС-н барилгад боловсруулж өгсөн 

- Дархан сумын ЗД-н захирамжаар олгогдсон 

газрыг хот байгуулалтын шаардлагад нийцүүлэн 

байршуулсан /”Баяр” ХХК, “Баяр Өгөөж” ХХК /. 

8 
Барилга материалын 
үйлдвэрлэлийн чиглэлээр  

- Дархан сум. 5-р баг 20-р хороололд 

концессийн гэрээгээр баригдсан 100 хүүхдийн 

цэцэрлэгийн барилгын  ашиглалтад авах комиссоос 

өгөгдсөн үүрэг даалгаврын биелэлтийг шалгаж 

баталгаажуулсан. 

- БХТ-д 2017.03.14-ний өдрийн байдлаар 

барилгын материалын үнийн мэдээллийг гаргаж 

хүргүүлсэн 

- Аймгийн БОАЖГ-т 2012-2017 онд ашиглалтад 

орсон нийтийн орон сууцны барилгын судалгааг гаргаж 

өгөв 

9 
Инженерийн шугам сүлжээний 
ажлын талаар 

- “ДДС” ХК дээр очиж техникийн нөхцөл олгох 
хуралд оролцож 4 асуудал хэлэлцэн 3 барилгад 
техникийн нөхцөл олгогдов 

- Аймгийн Захирагчийн албаны мэргэжилтэнг 
болон манай мэргэжилтэнүүд оролцон  25-р 
хороололд баригдах амины орон сууцны барилгын 
асуудлыг хэлэлцэн 3-р сарын сүүлээр тус хорооллын 



иргэдийг цуглуулан мэдээлэл, зөвөлгөө өгч 
ажиллахаар шийдвэрлэсэн. 

- “ДДС” ТӨХК-с техникийн нөхцөл авах хүсэлт 
гаргасан 3 иргэн, 1ААНБ-д тодруулах хуудас гаргаж 
өгөв 

- “Дархан ус суваг” ХК-с техникийн нөхцөл авах 
хүсэлт гаргасан 1 иргэн, 1ААНБ-д тодруулах хуудас 
гаргаж өгөв 

- Хотын жижүүрийн ерөнхий төлөвлөгөөний 
хөтлөлтөд ашиглалтад орсон барилгын мэдээг 
оруулах ажлыг үргэлжлүүлэн хийж 3 барилгын 
мэдээлэл / “Ласти интернейшнл” ХХК-н 144 айлын 
орон сууц, “Сакура” авто угаалгын газар, “Дархан шар 
бүрд” ХХК-н орон сууцны барилга/ орууллаа. 

10  
Барилга угсралт, барилгын 
техник хяналт 

- Тусгай зөвшөөрөл авах хүсэлт гаргасан доорхи 
компаниудад бүрдүүлсэн материалыг нь хянан 
тодорхойлолт гаргаж өгсөн. ҮҮнд:  

- “Дархан шарын гол” ХК 
- “Хос гэрэгэ”ХХК 
- -“Ноён өндөр констракшн” ХХК 

 

 

 

         

 

 

 

ТАЙЛАНГ НЭГТГЭСЭН                                      Ө.МЯГМАРСҮРЭН 


