
ДАРХАН-УУЛ АЙМГИЙН ГХБХБГ-Н 05 ДУГААР САРЫН 15-НЫ 

ӨДРӨӨС 05 ДУГААР САРЫН  19- НИЙ ӨДӨР ХҮРТЭЛХ 

ХИЙСЭН АЖЛЫН ТАЙЛАН 

 

Д/д Хэрэгжүүлэх арга хэмжээ Биелэлт 

1 
Аймаг, сумын Засаг даргын 

захирамжийн хэрэгжилтийн талаар: 

- 2017.05.18-нд ГЭЗХХШ комиссын хурлаар нийт 
81 иргэн хуулийн этгээдийн газар эзэмшил, 
өмчлөлтэй холбоотой асуудлаар хуралдаж 
аймгийн Засаг даргын захирамжийн төсөлд 47 
иргэн, хуулийн этгээд, Дархан сумын Засаг 
даргын захирамжинд 11 иргэний захирамж 
гаргуулахаар төслийг бэлтгээд байна.  

- Дархан суманд  хамтран өмчлөгч хасуулсан 18 
иргэн, газар өмчилсөн 25 иргэнд захирамж 
гарсан талаар мэдээлэл хүргэж ажиллаа.  

- Дархан сумын Засаг даргын захирамжаар 
Дархан суманд газар өмчилсөн 6 иргэний 
бүртгэлийн мэдээллийн санд бүртгэн УБХ-д 
бүртгүүлэхээр материалыг иргэнд гарган өгч 
үйлчилсэн.  

2 Газрын төлбөрийн талаар: 
- 2017 оны 05 дугаар сарын 19-ны байдлаар 

газрын төлбөрт өссөн дүнгээрээ 217.8 сая төгрөг 

төвлөрсөн байна.  

3 

Тайлан, мэдээ албан бичгийн хариу 

гаргаж хүргүүлсэн, өргөдөл хүсэлт 

шийдвэрлэсэн талаар: 

- Бусад аймаг сумын нутагт газар өмчлөх эрхээ 
эдлэхээр хүсэлт гаргасан 27 иргэнд Дархан 
суманд газар өмчлөөгүй лавлагааг гаргаж 
үйлчилсэн.  

- 2017 оны 05-р сарын 15-ны өдрөөс 05-р сарын 

19-ны өдрийн хооронд 25 өргөдөл, 19 албан 

бичиг ирснийг бүртгэж, 26 албан бичиг төлөвлөж 

явуулсан байна.  

- Өссөн дүнгээр албанд нийт 505  албан бичиг 
ирсний 226 албан бичгийг хяналтад авч үүнээс 
201 албан бичгийн хариуг хүргүүлсэн байна.  

4 

Кадастрын хэмжилт, магадлан 

хэмжилт хийсэн,кадастрын зургаар 

үйлчилсэн талаар:  

- Гэр бүлийн хэрэгцээний газраа өмчилсөн , 
эзэмших эрхийн гэрээ хийсэн, худалдсан, 
бэлэглэсэн,  хуваасан нийт 34 иргэн, аж ахуй 
нэгжийн кадастрын зургийг  гаргаж өгсөн. 

- Иргэн Нарангэрэл, Эма трейд ХХК, Насанжаргал 
нарын гаргасан өргөдөл хүсэлт, гомдлын дагуу 
газар дээр нь хяналтын хэмжилт хийж тодруулга 
хийлээ.  

5 
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 1 иргэн, 2 аж ахуйн нэгж газар 
ашиглалтын төлөвлөгөөгөө ирүүлж, гэрээ 
байгууллаа. 

6 
Мэдээлэл технологийн ажлын 

- Хэрэглэгчийн сэтгэл ханамжийн судалгааны 15 
санал асуулгыг боловсруулж байгууллагын 



талаар: цахим хуудас болон facebook хуудсаар 
дамжуулан 45 хоногийн хугацаанд  авч эхлээд 
байна.  

7 Бусад ажил 

- Аймгийн ХШҮ дотоод аудитын газраас хийгдсэн 
сургалтанд байгууллагын ХШҮ баг сургалтанд 
хамрагдсан  

- Улаанбаатар хотын авто машингүй өдрийг 
тохиолдуулан хамт олноороо дугуйн аялалыг 
амжилттай зохион байгуулсан. Энэхүү арга 
хэмжээг ГХБХБГ-ын 20 жилийн ойд зориулан 
төрийн байгууллагын ажилчдын дунд санаачлан 
зохион байгуулахаар төлөвлөж байгаа тул та 
бүгдийг идэвхтэй оролцохыг уриалж байна. 

8 Хот байгуулалтын талаар: 

- “Тогтвортой амьжиргаа-3” төслийн хүрээнд хийж 

байгаа  Дархан сумын 1.2.3-р багт гэр хорооллын 

дунд дахь  гудамжинд  сайжруулах авто зам,  

4.8.10-р багийн орон сууцны дундах авто 

зогсоол, явган замын байршилтын зураг хийж 

хэлтсийн даргаар хянуулсан 

- “Гор Газ” ХХК-ны  Хонгор сум, Дархан сумуудад 

барих АХЦС-н барилгад  Архитектур 

төлөвлөлтийн даалгавар боловсруулж 

хянуулахаар өгсөн. 

- Газар хөдлөлтийн гамшгаас урьдчилан сэргийлэх 
БАЗ-өөс ирсэн судалгааны талаар ИШС-ны 
байгууллагатай хурал зохион байгуулж судалгааг 
цуглуулж байна 

9 
Барилга материалын үйлдвэрлэлийн 

талаар: 

- “Мөнх од цацрал” ХХК-ийн мэдээллийн дагуу 

МХГ-ын барилга техник хяналтын улсын 

байцаагч С.Цэвэлравжаатай хамтран “Өсөх баян 

бүрд хаус” ХХК-ийн замын хавтан, тохижилтын 

хийцийн үйлдвэртэй танилцаж зөрчлийг арилгах 

хүртэл ажлын актаар зогсоох шийдвэр гаргаж 

ажиллав 

- Монголын барилга материалын үйлдвэрлэгчдийн 

холбоотой зөвлөлдсөний дагуу Удирдах 

зөвлөлийн мэргэжилтнүүд  Дархан-Уул аймагт 

вакуум цонх, зам хавтан тохижилтын хийц, төмөр 

бетон үйлдвэрлэл эрхэлж байгаа 7 ААНБ-ын 

ажил байдал, технологитой танилцаж газар дээр 

нь зөвлөгөө өгч ажиллахаар тохиролцлоо. 

- “Гасба” ХХК-ийн Барилга угсралтын 03.2.3 
заалтын дагуу бүрдүүлсэн техникийн бичиг 
баримт хийж гүйцэтгэсэн ажлын тайланг 
үндэслэн Эрчим хүчний хөгжлийн төвд 
тодорхойлолт гаргаж өгөв 



 

 

ТАЙЛАН НЭГТГЭСЭН                           С.БАТБИЛЭГ 

10 
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 

- Иргэн Цэцгээгийн “ Маргад” худалдааны төвийн 

барилгын 0,4кВ кабель  шугамын гүйцэтгэлийг 

хүлээн авч байр зүйн зурагт оруулсан 

- Шарын гол суманд баригдаж байгаа 150 

хүүхдийн дотуур байрны угсралтын ажлыг үзэж, 

угсралтын ажлыг гүйцэтгэгчид танилцуулсан 

шалтгаанаар зогсоож, тайлан гаргав 

- Инженерийн шугам сүлжээний байгууллагууд, 
Захирагчийн ажлын албанд албан бичиг 
хүргүүлсэн 

11 
Барилга угсралт, барилгын техник 

хяналтын талаар: 

- “Болор Эрхэст цамхаг” ХХК-ны шинээр барилга 

угсралтын тусгай зөвшөөрөл хүссэний дагуу 

барилгын техникийн бичиг баримтыг судалж үзэн 

БХТөвд тодорхойлолт гаргаж өгсөн.  

- Дархан-Уул аймаг, Дархан сум, 8-р багт Иргэн 

О.Мөнхцэцэгийн үйлчилгээний зориулалттай 

барилгын өргөтгөлийн барилга, Дархан-Уул 

аймаг, Дархан сум Өмнөд үйлдвэрийн районд 

байршилтай Хүдэр баяжуулах үйлдвэр “HSMG” 

ХХК нь  барилгын ажил эхлүүлэх зөвшөөрөл 

авалгүй барилга угсралтын явуулсан тул 

мэдэгдэх хуудас өгч хугацаатай үүрэг даалгавар 

өгч ажилласан.  

- Шарын гол суманд баригдаж байгаа 150 
хүүхдийн дотуур байрны угсралтын ажлыг үзэж, 
угсралтын ажлыг гүйцэтгэгчид танилцуулсан 
шалтгаанаар зогсоож, тайлан гаргаж БХТ-д 
хүргүүлэв 


