
ДАРХАН-УУЛ АЙМГИЙН ГХБХБГ-Н 05 ДУГААР САРЫН 08-НЫ 

ӨДРӨӨС 05 ДУГААР САРЫН  12- НИЙ ӨДӨР ХҮРТЭЛХ 

ХИЙСЭН АЖЛЫН ТАЙЛАН 
 
 

           2017.05.12 

Д/д Хэрэгжүүлэх арга хэмжээ Биелэлт 

1 Газрын төлбөрийн талаар: 

- 2017 оны 05 дугаар сарын 12-ны байдлаар 

газрын төлбөрт өссөн дүнгээрээ 205.9  сая 

төгрөг төвлөрсөн байна. 

- Дархан гурил тэжээл ХХК-аас газрын 

төлбөрт 17,8сая төгрөгийг орон нутгийн 

төсөвт оруулахаар шүүхийн шийдвэр 

эцэслэн гарахаар болсон. 

2 

Тайлан, мэдээ албан бичгийн 

хариу гаргаж хүргүүлсэн, өргөдөл 

хүсэлт шийдвэрлэсэн талаар: 

- Хонгор, Шарын гол, Орхон сумдад ОНТХГ 
нутгийн судалгааг гаргаж ирүүлэх тухай 
албан бичгийг хүргүүлэв.   

3 

Кадастрын хэмжилт, магадлан 

хэмжилт хийсэн,кадастрын 

зургаар үйлчилсэн талаар:  

- Гэр бүлийн хэрэгцээний газраа өмчилсөн , 
эзэмших эрхийн гэрээ хийсэн, худалдсан, 
бэлэглэсэн,  хуваасан нийт 69 иргэн, аж ахуй 
нэгжийн кадастрын зургийг  гаргаж өгсөн. 

4 
Газар ашиглалтыг сайжруулах 

талаар 

- Газар эзэмшигч, ашиглагч иргэн, хуулийн 
этгээдийн газар ашиглалтыг сайжруулах 
зорилгоор,  удаа дараа гэрээний хугацаа 
сунгасан газруудтай ,,Харилцан ойлголцлын 
санамж бичиг байгуулж,,Газар ашиглалтын 
төлөвлөгөө,, гаргуулж аван хяналт тавьж 
байна. 

- Энэ долоо хоногт 4 иргэн, 6 аж ахуйн нэгж 
газар ашиглалтын төлөвлөгөөгөө ирүүлж, 
гэрээ байгууллаа. 

5 
Мэдээлэл технологийн ажлын 

талаар: 

- Байгууллагын цахим болон фэйсбүүк 
хуудсанд: 

- “Барилгын салбарын хүлэмжийн хийн 
ялгарлыг бууруулах үндэсний арга хэмжээ” 
төслийн нээлтийн семинар боллоо 

- “Хүн амын бие бялдрын хөгжилт 
чийрэгжилтийн түвшин тогтоох сорил” 
аймгийн ГХБХБГ-т явагдлаа 

- 2017 оны 05 дугаар сарын 1 дүгээр 7 
хоногийн ажлын тайлан 

- Барилгын ажлыг эхлүүлэх, үргэлжлүүлэх 
зөвшөөрөл олгох дүрэм, барилга 
байгууламжийг ашиглалтад оруулах дүрэм 
шинэчлэгдэн батлагдлаа зэрэг 
мэдээллүүдийг оруулсан.  

- Байгууллагын серверийг шилжүүлсэнтэй 
холбогдуулан шилэн кабель болон 
сүлжээний кабелуудыг цэгцлэх ажлыг хийж, 
хэвийн ажиллагаанд оруулсан. 

- Байгууллагын Дипломат болон албан 
/ногоон/ паспорт бүхий албан хаагчдын 
судалгаа гаргаж Төрийн захиргаа 



удирдлагын хэлтэс хүргүүлсэн. Мөн Дархан-
Уул аймгийн Хонгор, Орхон, Шарын гол 
сумдын Засаг дарга нарт сумдын 
даамлуудын ажлын байрны 
тодорхойлолтод нэмэлт оруулах тухай, 
Газрын даамлуудыг сургалтанд хамруулах 
тухай албан бичгүүдийг хүргүүлсэн. 
 

6 Бусад ажил 

- ИХАШШ-д иргэн Ш.Оюунгэрэлийн 
нэхэмжлэлтэй орц, гарцын асуудал 
шийдвэрлүүлэх хэргийн шүүх хурал 
2017.05.08-ны өдөр болж, Тэс петролиум 
ХХК шүүгчээс татгалзах хүсэлт ирүүлж түр 
хугацаагаар хойшлогдсон. 

- Аймгийн ХШҮ дотоод аудитын газраас 
ирүүлсэн зөвлөмжийн дагуу дотооддоо 
хяналт шалгалт хийж, үр дүнг хүргүүлсэн. 

7 Хот байгуулалт 

- Биеийн тамирын шалгалт, сорил авсан дүнг  

нэгтгэж soril.mn сайтад зааврын дагуу шивж 

байршуулсан 

- “Тэс петролиум” ХХК –н Хонгор сум 3-р баг 

Салхит тосгонд,  Хонгор сум 1-р баг 

Эрдэнэтийн уулзвар, постын цаана 

байрлалтай шатахуун түгээх станцын 

барилгуудад  архитектур төлөвлөлтийн 

даалгавар бичиж хянуулахаар хүргүүлсэн 

- Дархан сумын 3-р багийн 2-р гудамж,  2-р 

багийн 7-р гудамж,  Дархан сум 10-р багт 

байрлалтай авто зогсоолын байршилтын 

зураг хийж, хэлтсийн даргаар хянуулсан  

- ГЗБГЗЗГ-т  ерөнхий төлөвлөгөөний 

судалгааг CD-гээр хүргүүлэв  

- БХБЯ, ГЗБГЗЗГ,  Газар хөдлөлтийн 

гамшгаас урьдчилан сэргийлэх БАЗ-өөс 

ирсэн судалгааг хийж байна 

- Тогтвортой амьжиргаа-3 төслийн хүрээнд 
бүх багуудад хийгдэх /гэр хороололд/ 
тохижилт засварын ажлын байршилтыг 
тодорхойлж зураг /14ш/  хийж өгсөн. 

8 Барилга материалын үйлдвэрлэл 

- Барилгын хөгжлийн төв, БСШУЯ, гүйцэтгэгч 
“Хатиган болор” ХХКд Дархан сумын 1-р багт 
баригдсан цэцэрлэгийн барилгын уурын 
зуухны тогоог засварлах тухай албан бичиг 
хүргүүлсэн 

- “Газрын удирдлагын хэлтсийн даргад 2012-
2017 онд баригдсан барилгуудын судалгаа, 
мэргэжилтэн Анхбаярт нийтийн орон сууцны 
барилгын судалгаа тус тус гаргаж өгсөн 

- Сүүлийн 5 жилд ашиглалтад орсон 47 
барилгын гадна тохижилтын ажлыг хийж 
дуусгасан талаарх мэдээллийг боловсруулж 
эхэлсэн. Гүйцэтгэл-65% 

- Засгийн газрын 2017 оны 68-р тогтоолтой 
танилцсан 



9 
Инженерийн шугам сүлжээний 

ажлын талаар 

- “ДДС” ТӨХК-с техникийн нөхцөл авах хүсэлт 
гаргасан  2 ААНБ-д тодруулах хуудас гаргаж 
өгөв 

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

- “ЦДҮС” ХК-с ирүүлсэн албан бичгийн дагуу 
газар зохион байгуулагч, геодезийн 
инженертэй хамтран  Бурхант ба  Давхар 
дэд станцуудын газар дээр нь очиж нөхцөл 
байдалтай танилцлаа. 

- Хабитат, Мангиртын гэр хороололд орон 
нутгийн хөрөнгөөр хийгдсэн гудамжны 
гэрэлтүүлгийн шугамын гүйцэтгэлийг хүлээн 
авч байр зүйн зурагт оруулсан 

- Дархан сум. 14-р баг 2-р хороололд 
баригдсан иргэн Болдбаатарын хашаа 
байшин, гадуур нь явсан дулааны шугамын 
трассыг хэмжилт хийлгэн байр зүйн зурагт 
орууллаа. 

- Дархан сум. 8-р багт баригдсан 6-р 
цэцэрлэгийн барилгын мэдээллийг байр 
зүйн зурагт гадна инженерийн шугам 
сүлжээний зураг төслийг үндэслэн оруулж 
өгөв 

- Дархан сум. 14-р баг иргэн 
Ж.Батцолмонгийн авто засвар үйлчилгээний 
барилгын ерөнхий төлөвлөгөөний зурагт 
хяналт хийсэн. 

- Инженерийн шугам сүлжээний мэдээллийн 
сангийн хөтлөлт  хийх ажил түр хойшлогдов 
/сүлжээ холбогдох хүртэл/ 

10 Бусад ажил 
- ГЗБГЗЗГ-аас ирсэн шалгалтад бүгд 

хамрагдсан 
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