
ДАРХАН-УУЛ АЙМГИЙН ГХБХБГ-Н 04 ДУГААР САРЫН 10-НЫ 

ӨДРӨӨС 04 ДУГААР САРЫН  14- НИЙ ӨДӨР ХҮРТЭЛХ 

ХИЙСЭН АЖЛЫН ТАЙЛАН 
 

         2017.04.14 

Д/д Хэрэгжүүлэх арга хэмжээ Биелэлт 

1 

Аймаг, сумын Засаг даргын 

захирамжийн хэрэгжилтын 

талаар: 

- Аймгийн засаг даргын 2017 оны А/127, А/128, А/129, 

А/130, А/131, А/132, А/134 дугаартай захирамж шийдвэрээр 

11 иргэнтэй 2 хуулийн этгээдтэй газар эзмших  гэрээ 

байгуулж улсын бүртгэлд бүртгэсэн байна.  

-  Дархан сумын Засаг даргын 2017.04.14-ны А/108 

дугаар хамтран өмчлөгч хасуулах захирамжаар 5 иргэнийн 

бүртгэлийг мэдээллийн санд өөрчлөлтийг оруулан 

захирамжийг гаргаж өгсөн. 

2 Газрын төлбөрийн талаар: 

- 2017 оны 04 дугаар сарын 14-ны байдлаар газрын 

төлбөрт өссөн дүнгээрээ 165.7 сая төгрөг төвлөрсөн байна. 

3 

Тайлан, мэдээ албан бичгийн 

хариу гаргаж хүргүүлсэн, 

өргөдөл хүсэлт шийдвэрлэсэн 

талаар: 

- Дархан сумын ИТХ-аар  Дархан сумын төв гудамжны 

нэр нэршлийг өөрчлах асуудлыг оруулж хэлэлцүүлсэн. Мөн 

иргэн Б.Мөнхнасангийн хүсэлтийн дагуу хаяг дугаар олгуулах 

асуудлыг оруулж №28 тоот тогтоол гаргуулав.  

- Газар өмчлөх эрхээ бусад орон нутагт эдлэхээр 

Дархан сумаас газар өмчлөөгүй тодорхойлолт хүссэн 35 

иргэнд газар өмчлөөгүй тодорхойлолтыг гаргаж өгсөн. 

- Дархан суманд шинээр газар эзэмших 2 иргэн, 

шинээр болон эзэмшил газраа  өмчлөх 10 иргэн, 0-18 насны 

хүүхэд газар өмчлөх 3, газар эзэмших эрхийн гэрчилгээний 

хугацаа сунгуулах 2, хамтран өмчлөх эрхээсээ татгалзах 

хүсэлт ирүүлсэн 7 нийт 23 иргэн 1 хуулийн этгээдийн 

өргөдөл хүсэлтийг судлан шийдвэр гаргуулахаар албан 

тоотоор Дархан сумын Засаг даргад хүргүүлсэн. 
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Кадастрын хэмжилт, магадлан 

хэмжилт хийсэн,кадастрын 

зургаар үйлчилсэн талаар:  

- “Ёлт сүрвэй” ХХК-аар иргэн З.Бүжинлхамын 

хийлгэсэн хувийн орон сууцны хэмжилтийн материалыг 

хүлээн авч мэдээллийн санд оруулав.  

- Гэр бүлийн хэрэгцээний өмчлөх , эзэмших эрхийн 

гэрээ хийсэн, худалдсан, бэлэглэсэн,  хуваасан нийт 27 

иргэн, аж ахуй нэгжийн кадастрын зургийг  гаргаж өгсөн.  

5 
Мэдээлэл технологийн ажлын 

талаар: 

- Байгууллагын цахим болон фэйсбүүк хуудсанд: 

- Газар эзэмших эрхийн гэрчилгээний дуудлага 

худалдаанд урьж байна. 

- Зөвлөмжийн дагуу ажлын хэсэг хонгор суманд 

ажиллаж байна. 

- Газар эзэмших эрхийн гэрчилгээний дуудлага 

худалдааны зар газрын цахим биржид тавигдлаа. 

- "Газрын харилцаа 2017" эрдэм шинжилгээний бага 

хурал 

- 2017 оны 4 дүгээр сарын 1 дүгээр 7 хоногийн ажлын 

тайлангуудыг байршуулсан.  

- Байгууллагын хүний нөөцийн хөтөлбөр, хөтөлбөрийг 

хэрэгжүүлэх үйл ажиллагааны төлөвлөгөө, Ашиг сонирхлын 

зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх ёс зүйн дүрэм, авлигатай 

тэмцэх, шударга ёс, ил тод байдлыг хангах үйл ажиллагааны 

төлөвлөгөөг боловсруулж  газрын даргын тушаалаар 

батлуулсан. 



- Газар эзэмших эрхийн гэрчилгээний дуудлага 

худалдааны зарын эхийг бэлдэж Өдрийн сонины өнөөдрийн 

дугаарт хэвлүүлэхээр явуулсан. Мөн дуудлага худалдааны 

зарыг А3 форматаар 35 ширхэгийг хэвлэж олон нийтийн 

газруудад наахад бэлэн болгосон. Газрын цахим биржид 

газрын дуудлага худалдааны зарыг байршуулж, ГЗБГЗЗГ 

болон Дархан-Уул аймгийн төрийн байгууллагуудын албан 

хаагчдад мэдээлэл өгөх дуудлага худалдааны зарыг Able 

удирдлагын системийн програмд онцлох зар болгож 

байршуулсан.  

6 Бусад ажил 

- Байгаль орчны ажилтны зөвлөгөөнд оролцсон.Мөн 

хяналт шалгалтаар 12-р багт байрлах 2 хүү дэлгүүрийн 

өргөтгөл  барьж байгаа барилгын ажлыг зогсоох буулгах 

тухай  шаардлага хүргүүллээ. 

- Эзэмшил газраа өмчлөх хүсэлт гаргаж байгаа 2 

иргэний газрыг газар дээр нь очиж үзэж тодруулах ажил 

хийлээ.  

- Дархан сумын 1,2,3,4,5,6,7 дугаар багууд дээр 

байршиж байгаа ШТС-ын судалгааг гаргаж өгсөн 

- Ажлын байрны тодорхойлолтын дагуу ажлын 

төлөвлөгөө гарган Газрын удирдлагын хэлтсийн даргаар 

баталгаажууллаа. 
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Хот байгуулалт 

-         2017 онд шинээр олгогдох газруудын байршилтын 

зургийг аймгийн ерөнхий архитектороор хянуулж  өгсөн 

зөвлөмжийн дагуу засварлаж дахин хянуулахаар явуулсан 

болно. Үүнд: 

 төсөл сонгон шалгаруулалтаар олгогдох газрын 

байршилтын зураг – 32ш 

 дуудлага худалдаагаар олгогдох газрын байршилтын 

зураг – 10ш 

-          Мөн эдгээр байршлууд дээр баригдах орон сууц, 

үйлдвэр, үйлчилгээний барилгуудын архитектур 

төлөвлөлтийн даалгавар /42ш/-уудыг ерөнхий 

архитекторын өгсөн саналын дагуу дахин боловсруулан 

ерөнхий архитекторт явуулсан. 

-          Шинээр баригдах барилгын эскиз зураг 4ш хянаж 

шалгасан. Үүнд: “Горгаз” ХХК-н ШТС,”Юнигаз” ХХК-н 

АХЦС, тосгонд баригдах 2ш жижиг дэлгүүр. 

-          Нийт 4ш албан бичиг хянаж шалган холбогдох 

байгууллагуудад нь хүргүүлсэн. 

- УБ хотод ОБГ-ын “Сендайн үйл ажиллагааны хүрээ 

баримт бичгийг орон нутгийн төвшинд хэрэгжүүлэх нь 

сургалтад хамрагдсан /2 өдөр/ 

- Архитектур төлөвлөлтийн даалгавар боловсруулж: 

1. “Ижий трейд” ХХК-н  Үйлчилгээний барилгын 2 байршилд 

2ш даалгавар 

2 “Юни газ” ХХК-н АМХЦС-н байгууламжид 1ш даалгавар 

бичиж хянуулахаар хүргүүлсэн 
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Барилга материалын 

үйлдвэрлэл 

- Аймгийн ЗДТГ-н ХОХБТХ-т барилга, хот 

байгуулалтын салбарын суурь судалгаа, мэдээллийг 

хүснэгт1,8-н дагуу гаргаж өгсөн. 

- БСШУЯ-д “Жиди” ХХК нь Засгийн газрын 2012 оны 

151 дүгээр тогтоолын 4.12.7 заалтын дагуу хугацаанд нь 

зомиссийн актыг баталгаажуулаагүй тул барилга ашиглалтад 

авах комиссийг дахин ажиллуулах тухай албан бичиг 

хүргүүлсэн 

- Бурхан халдун” группт барилгын ажил эхлэх, 

үргэлжлүүлэх зөвшөөрөл олгоход шаардлагатай техникийн 

бичиг баримтууд дутуу байгаа тухай албан бичиг хүргүүлсэн. 

- Улсын төсвийн хөрөнгө оруулалтаар баригдсан Да 

ШУТИС-н өргөтгөлийн барилгын гүйцэтгэгч “Жиди” ХХК, 

ашиглагч ШУТИС-н удирдлагуудтай уулзаж, барилга 

ашиглалтад оруулах техникийн бичиг баримтуудыг бэлтгэж, 

комиссийн бүрэлдхүүнийг 2017.04.17-ны өдрийн 13 цагт 

ажиллуулахаар комиссийн гишүүдэд мэдэгдэл тараав 
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Инженерийн шугам сүлжээний 

ажлын талаар 

 

- НАА-н салбарын 2017 оны удирдах ажилтны 

зөвөлгөөн зохион байгуулагдахтай холбогдуулан аймгийн 

НААҮГ, “Дархан ус суваг” ХК, “ДДС” ХК-с  НАА-н үйл 

ажиллагааны чиглэлээр тавих санал хүсэлтийг хүлээн авч 

нэгтгэн ГЗБГЗЗГ-т албан бичгээр хүргүүлсэн. 

- “ДДС” ТӨХК-с техникийн нөхцөл авах хүсэлт гаргасан 

1 иргэн,  3 ААНБ-д тодруулах хуудас гаргав 

- “Дархан ус суваг”” ТӨХК-с техникийн нөхцөл авах 

хүсэлт гаргасан  2 ААНБ-д тодруулах хуудас гаргав 

- Дархан сум.14-р баг 1-р хороололд барих Хүүхдийн 

номын ордоны ерөнхий төлөвлөгөөний зургийг хянаж хотын 

төв цэвэр усны шугамын хамгаалалтын зурваст хэт ойрхон 

байрлуулж зурсаныг анхааруулж шугамын хамгаалалтын 

бүсийг гаргаж төлөвлөн дахин хянуулах үүрэг даалгавар 

өгсөн. 
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Бусад 

- АЗДТГ-с зохион байгуулсан “Хүн амын бие бялдрын 

хөгжилт, чийрэгжилтийн түвшин тогтоох сорил”-н аяны 

хүрээнд зохион байгуулсан сургалтад хамрагдсан. 

/Аймгийн хурлын танхимд 14:50-16:50/ 

 

 

ТАЙЛАНГ НЭГТГЭСЭН                                     С.БАТБИЛЭГ 


