
 

ДАРХАН-УУЛ АЙМГИЙН ГХБХБГ-Н 03 ДУГААР САРЫН 27-НЫ 

ӨДРӨӨС 03 ДУГААР САРЫН  31- НИЙ ӨДӨР ХҮРТЭЛХ 

ХИЙСЭН АЖЛЫН ТАЙЛАН 

 

    2017.03.31 

Д/д Хэрэгжүүлэх арга хэмжээ Биелэлт 

1 
Аймаг, сумын Засаг даргын 
захирамжийн хэрэгжилтийн 
талаар: 

 
- Газрын эрх зүйн харилцааг хянан шийдвэрлэх комиссын 

хурлаар газар эзэмших эрхийн гэрчилгээний хугацаа сунгах, 
газар эзэмших эрхийг бусдад шилжүүлэх, хуучин эзэмшлийн 
газраа баталгаажуулах, ашиглах зэрэг нийт 56 ИААНБ-аас 
ирүүлсэн өргөдөл хүсэлтийг хэлэлцлээ. 

- Сумдын Засаг дарга, газрын даамалуудыг мэргэжил арга 
зүйгээр хангах, төрийн байгууллагуудын хоорондын уялдаа 
холбоог сайжруулах, хамтран ажиллах, газрын төлбөрийн 
орлогыг орон нутгийн төсөвт бүрэн төвлөрүүлэх ажлын хүрээнд 
Сумдын засаг дарга, Газрын даамал, аймгийн ЗДТГ-ын санхүү 
төрийн сангийн хэлтэс, Татварын хэлтэс, ГХБХБГ-ын холбогдох 
мэргэжилтэнүүдийг хамарсан сургалт, зөвлөлгөөнийг 2017.03.28-
ны өдөр зохион байгууллаа.  

2 Газрын төлбөрийн талаар: 
- 2017 оны 03 дугаар сарын 31-ны байдлаар газрын 

төлбөрт өссөн дүнгээрээ 148,3 сая төгрөг төвлөрсөн байна. 

3 

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

- Дархан сумын ИТХ-ын Тэргүүлэгчдийн хурлаар иргэн 
О.Ганжууржав, “Болор ган” ХХК-ны  үл хөдлөх эд хөрөнгийг хаягжуулах 
материалыг оруулж хэлэлцүүлэн тогтоол гаргуулав. / 2017.03.29 №24 / 

- Шүүхийн шийдвэрийн лавлагаа 4 гаргаж хүргүүлэв. 
- Тариалангийн бүс нутаг, түүний хил заагийг тогтоох асуудлыг 

Аймгийн ИТХ-аар хэлэлцүүлэх ажлын хүрээнд “  Газар тариалан, 
эрчимжсэн мал аж ахуй хосолсон тариалангийн төв бүс нутаг “,“ Мал аж 
ахуй, газар тариалан хосолсон бүс нутаг “ гэсэн 2 ангилалаар бүс нутаг 
тогтоох саналыг оруулахаар зураг төслийг хийж Хөгжлийн бодлогын 
хэлтсийн мэргэжилтэн Отгончимдэд хүргүүлллээ. 

- 2017 оны 03-р сарын 27-ны өдрөөс 03-р сарын 31-ны 

өдрийн хооронд 20  өргөдөл, 19 албан бичиг ирсэнийг бүртгэж, 

24 албан бичиг төлөвлөж явуулсан байна. Үүнээс 14 албан бичиг 

нь хариутай албан бичгийн хариуг хүргүүлсэн. 

- Өссөн дүнгээр албанд нийт 283 албан бичиг ирсэний 112 
албан бичгийг хяналтанд авч 235 албан бичиг төлөвлөн 
явуулсан байна. 198 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 , эзэмших эрхийн гэрээ 
хийсэн, худалдсан, бэлэглэсэн,  хуваасан нийт 28 иргэн, аж ахуй 
нэгжийн кадастрын зургийг  гаргаж өгсөн.  

-  Тусгай зөвшөөрөлтэй эрх бүхий компианаар эзэмшлийн 
газар болон үл хөдлөх хөрөнгөө хэмжүүлсэн 4 иргэний 
материалыг хүлээн авч кадастрын зурагт орууллаа. 

5 
Мэдээлэл технологийн ажлын 
талаар: 

-  Байгууллагын цахим болон фэйсбүүк хуудсанд: 
- Шилдэг эссэ, илтгэл шалгаруулах уралдаан 
- Хайрын цэцэрлэгт хүрээлэн ТББ аймгийн ГХБХБГ-аас 

хүлцэл өчлөө. 
- “монгол улсын хүн амын нутагшилт, суурьшлын төсөл 

боловсруулахад эрдэмтэд, судлаачид мэргэжилтнүүдийн 
оролцоо” хэлэлцүүлэг боллоо. 

- 2017 оны 3 дугаар сард хийсэн ажлын тайлан 
- 2017 оны 3-р сарын 3 дугаар 7 хоногийн ажлын тайлан 
- Байгууллагын хяналт шинжилгээ, үнэлгээний баг ажлын 

байрны тодорхойлолтын дагуу хяналт, шалгалт хийхдээ 
холбогдуулан Газрын удирдлагын хэлтсийн албан хаагчид 
болон, Ахлах нягтлан бодогч, Архив бичиг хэргийн эрхлэгчийн 
ажлын байрны тодорхойлолтыг нэгтгэн стандартад оруулж 
албан хаагчдын ажлын байрны тодорхойлолтын дагуу хяналт 
шалгалтыг хийсэн.  



 
- Мөн байгууллагын хүний нөөцийн хөтөлбөр болон хүний 

нөөцийн хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх үйл ажиллагааны төлөвлөгөөг 
боловсруулж Газрын удирдлагын хэлтсийн дарга 
А.Нармандахад танилцуулж санал солилцсон.  

- Аймгийн ИТХ-д хаягжилтын тогтоолын төсөл орохтой 
холбогдуулан хаягжилтын тухай танилцуулгыг 11 хувь хэвлэж, 
мөн аймгийн ИТХ-ын нарийн бичиг болон Айгийн ЗДТГ-ын 
Төрийн захиргаа удирдлагын хэлтсийн мэргэжилтэнд тогтоолын 
төсөл, хавсралт, танилцуулгын хамт цахимаар хүргүүлсэн.  

- Төрийн өмчийн хорооноос үндсэн хөрөнгө актлахтай 
холбогдуулан нярав У.Энхбатын хамт актлах жагсаалтанд орсон 
61 нэр төрлийн 129 сая төгрөгийн үндсэн хөрөнгүүдийг 
жагсаалтын дагуу бэлдэж өмч хамгаалах байнгын зөвлөлийн 
хуралд танилцуулахад бэлэн болгосон. 

6 Бусад ажил 

-  Залуу малчдыг дэмжих аяны хүрээнд УИХ-ын гишүүн 
Д.Гантулгын хийсэн “Төрийн албан хаагчдын манлайлал ур 
чадварыг дээшлүүлэх” сэдэвт сургалтанд хамрагдсан. 

-  

7 Хот байгуулалт чиглэлээр 

 УБ-Дарханы хоорондох авто замын өргөтгөл шинэтгэлийн 

ажлын хүрээнд Дарханы аюулгүйн тойргоос Хонгор сумын 

Цайдам хүртэлх 30км авто замын трасс тогтоох ажлын хэсэгт 

ажилласан.. 

 Барилга, байгууламжийн хувийн хэрэг хөтлөх ажлыг 

эрчимжүүлэх арга хэмжээний төлөвлөгөөг шинэчилж батлуулан 

холбогдох 8 байгууллагад хүргүүлсэн. 

 Газрын харилцааны эрх зүйн байдлыг хянан шийдвэрлэх 

хуралд оролцсон 

 2017 онд төсөл сонгон шалгаруулалтар олгох газрын 

байршилтын зургуудыг хийж эхэлсэн. 
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Барилга материалын 
үйлдвэрлэл чиглэлээр 

 “Бурхан Халдун” группийн 7 давхар оффисийн барилгын 

ажил эхлэх зөвшөөрлийн техникийн бичиг баримттай танилцаж 

бүрдүүлэх шаардлагатай материалыг албан бичгээр хүргүүлэв. 

 Газар хөдлөлийн гамшгаас урьдчилан сэргийлэх байнгын 

ажиллагаатай зөвлөлөөс манай аймагт баригдсан барилга 

байгууламжийн чанар, газар хөдлөлт тэсвэрлэх байдлыг 

шалгаж, паспортжуулах ажлыг 2017 онд дуусгах хугацаатай 

үүрэг даалгавар өгөгдсөний дагуу Сумдын ЗДТГ, аймгийн БСГ, 

ЭМГ, МХГ, Захирагчийн алба, “ДСЦТС” ХК-д албан тоот 

хүргүүлж хамтарсан хурал хийхээр зар тараах ажлыг зохион 

байгуулсан. 

 Монгол банкны Дархан дахь салбар хэлтэст орон сууцны 

эрэлт нийлүүлэлтийн мэдээлэл, Барилгын хөгжлийн төвд 2017 

онд ашиглалтад орсон орон сууцны мэдээллийг тус тус гаргаж 

хүргүүлсэн 

 Барилгын тусгай зөвшөөрөл сунгах хүсэлт гаргасны дагуу 

“Бурхант орд” ХХК-д баримт бичгийн иж бүрдлийг шалган 

тодорхойлолт гаргаж өгөв. 

9 
Инженерийн шугам сүлжээний 
ажлын талаар 

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

 Хотын жижүүрийн ерөнхий төлөвлөгөөний хөтлөлтөд 1 
барилгын мэдээлэл  “Минж проперти” ХХК-н 80 айлын  сууцны 
барилга орууллаа. 

 УБ-Дарханы хоорондох авто замын өргөтгөл шинэтгэлийн 

ажлын хүрээнд Дарханы аюулгүйн тойргоос Хонгор сумын 

Цайдам хүртэлх 30км авто замын трасст орсон шугам сүлжээг 

тодотгох ажлын хэсэгт ажилласан.. 

 3-р улирлын ажлын тайлан гаргав. 

                     

 

 



 
 

3-р сард хийсэн шинэлэг онцлог ажил 

 

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. 

70376471 дугаартай нээлттэй утсаар иргэдийн санал хүсэлт, өргөдлийг хүлээн 

авч  уг утастай ажиллах журмыг дотооддоо боловсруулан батлуулж, хуваарьт жижүүр 

гарган ажиллаж байна.  

 

 

 

 

 

2. Байгууллагын дээврээс ус барилгын  дотор хэсэг руу гойжиж байгаатай 

холбогдуулан дээврийн цасыг буулгах ажлыг зохион байгуулж цэвэрлэгээний ажлыг 

хийлээ. Мөн байгууллагын эргэн тойроны хог хаягдалыг цэвэрлэх ажил хийгдсэн. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ТАЙЛАНГ НЭГТГЭСЭН                                 Ө.МЯГМАРСҮРЭН 

 

               

 
 
 

3.  Сумдын Засаг дарга, газрын даамалуудыг мэргэжил арга зүйгээр хангах, 

төрийн байгууллагуудын хоорондын уялдаа холбоог сайжруулах, хамтран ажиллах, 

газрын төлбөрийн орлогыг орон нутгийн төсөвт бүрэн төвлөрүүлэх ажлын хүрээнд 

Сумдын засаг дарга, Газрын даамал, аймгийн ЗДТГ-ын санхүү төрийн сангийн хэлтэс, 

Татварын хэлтэс, ГХБХБГ-ын холбогдох мэргэжилтэнүүдийн хамтарсан сургалт, 

зөвлөлгөөнийг 2017.03.28-ны өдөр ГХБХБГ-т зохион байгууллаа. 



 

 

 

 

 

 

 

  

 4. Дархан-Уул аймагт баригдсан барилга байгууламжийг хувийн хэрэгжүүлэх 

ажлыг эрчимжүүлэх “1 сарын аян”-г аймгийн Онцгой байдлын газартай хамтран 

хэрэгжүүлэхээр төлөвлөгөө гарган аймгийн Газар хөдлөлтийн гамшгаас урьдчилан 

сэргийлэх байнгын ажиллагаатай зөвлөлийн даргаар батлуулаад байна.  

 
 
 
 
 

Тайланг нэгтгэсэн                                 Ө.Мягмарсүрэн 

 


