
ДАРХАН-УУЛ АЙМГИЙН ГХБХБГ-Н 06 ДУГААР САРЫН 06-НЫ 

ӨДРӨӨС 06 ДУГААР САРЫН  10- НИЙ ӨДӨР ХҮРТЭЛХ 

ХИЙСЭН АЖЛЫН ТАЙЛАН 
          2017.06.09 

Д/д Хэрэгжүүлэх арга хэмжээ Биелэлт 

1 
Аймаг, сумын Засаг даргын 

захирамжийн хэрэгжилтийн талаар: 

- Аймгийн Засаг даргын 2017 оны А/223 А/225, 
А/226, А/230 дугаар захирамжаар 2 иргэн , 3 ААНБ 
газар эзэмших эрхийн гэрээ хийж гэрчилгээ бичсэн 
байна.  

- Дархан суман Засаг даргын 2017 оны А/153, 
А/154 дүгээр захирамжуудаар 3 иргэний газар 
өмчлөлийн захирамж, хянан баталгааны дүгнэлтийг 
гарган өгч ажиллаа.   

2 Газрын төлбөрийн талаар: 

- 2017 оны 06 дугаар сарын 09-ны өдрийн 

байдлаар газрын төлбөрт өссөн дүнгээрээ 259,3 сая 

төгрөг төвлөрсөн байна. Биелэлт 39,7%-тай байна. 

- Аймгийн Засаг даргын 2017 оны А/210 дугаар 

захирамжаар газрын дуудлага худалдааг 6 байршилд 

зарласан ба дуудлага худалдааг 2017.06.09 өдөр 

зохион байгуулан 3 нэгж талбарыг 102,5 сая төгрөгөөр  

худалдаж орон нутгийн төсөвт оруулахаар боллоо.  

- 2017.06.09-ны өдрийн байдлаар дуудлага 

худалдааны орлогын дансанд 44,742 сая төгрөг 

төвлөрөөд байна.    

3 

Тайлан, мэдээ албан бичгийн хариу 

гаргаж хүргүүлсэн, өргөдөл хүсэлт 

шийдвэрлэсэн талаар 

- Бусад аймаг сумын нутагт газар өмчлөх 
тодорхойлолтыг 19  иргэнд гаргаж өгсөн. 

- 2017 оны 06-р сарын 06-ны өдрөөс 06-р сарын 
09-ны өдрийн хооронд 26 өргөдөл, 41 албан бичиг 
ирснээс 28 албан бичиг хяналтанд  бүртгэж, 23 албан 
бичиг төлөвлөж явуулсан байна. 

4 

Кадастрын хэмжилт, магадлан 

хэмжилт хийсэн, кадастрын зургаар 

үйлчилсэн талаар:  

- Гэр бүлийн хэрэгцээний газраа өмчилсөн , 
эзэмших эрхийн гэрээ хийсэн, худалдсан, бэлэглэсэн,  
хуваасан нийт 48 иргэн, аж ахуй нэгжийн кадастрын 
зургийг  гаргаж өгсөн.  

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 2 иргэн, 3 аж ахуйн нэгж 
газар ашиглалтын төлөвлөгөөгөө ирүүлж, гэрээ 
байгууллаа. 

6 
Мэдээлэл технологийн ажлын 

талаар: 

- Байгууллагын цахим болон фэйсбүүк хуудсанд 
4-н мэдээ мэдээллийг оруулсан.  

7 Бусад ажлын талаар 

- Орхон, Хонгор, Шарын гол сумдын газрын 
даамлуудын үйл ажиллагаанд байгууллагын ХШҮ баг 
хяналт-шинжилгээ хийлээ.Тайланг хавсаргав. 

- Байгууллагын 20 жилийн ойг угтаж 
байгууллагын гадна талбайг тохижуулах ажил 
хийгдлээ. Уг ажлын хүрээнд  

- Дугуй зогсоол 
- Явган хүний зам 



- Угтах үйлчилгээний ажилтны ажлын байрыг 
бэлэн болгосон 

- Фото мониторингийн аргаар бэлчээрийн даац, 
ургац, шинж чанарыг тодорхойлох сургалтанд 3 сумын 
даамлыг хамруулан ХААИС багш нартай хамтарсан 
сургалтанд хамрагдлаа.  

- Байгууллагын ажилтан албан хаагчдын 2017 
оны хагас жилийн ажлын тайлан болон үр дүнгийн 
гэрээний биелэлтийг дүгнэх ажил хийгдэж байна. 

- Байгууллагын албан хаагчдад “Архив,албан 
хэрэг хөтлөлт сургалт” зохион байгууллаа. 

 Хот байгуулалт 

- Дархан сумын  8-р баг дахь шинэ авто замын 

дагуу олгогдсон газруудыг цэгцэлж  төлөвлөгөөний 

хувилбар боловсруулсан. 

- Аймгийн иргэний танхимаас Дархан сумын 

багуудад зохион байгуулсан хэлэлцүүлэгт 3 удаа 

оролцсон. 

- Байгуулагын гадна зам талбайн тохижилтын 

зураг төслийг хийж гаргасан. 

- Засгийн газрын үйл ажиллагааны тайлан 
гаргасан. 

 Барилга материалын үйлдвэрлэл 

- Байгуулагынхаа гадна 78,3м2 явган зам 

талбайн тохижилт хийх ажлыг зохион байгуулж хяналт 

тавьж ажиллав 

- Эхний хагас жилийн үр дүнгийн гэрээний 

биелэлт, Засгийн газрын үйл ажиллагааны ажлын 

тайланд өөрийн хариуцсан ажлаар тайлан гаргаж 

өгөв. 

 
Инженерийн шугам сүлжээний 

ажлын талаар 

- “ДДС” ТӨХК-с техникийн нөхцөл авах хүсэлт 

гаргасан  3 ААНБ-д тодруулах хуудас гаргаж өгөв 

-  Засгийн газрын 2017-2020 оны үйл 

ажиллагааны хөтөлбөрийн тайланг 2017 оны хагас 

жилийн байдлаар гаргаж нэгтгэн хүргүүлсэн. 

- Жижүүрийн ерөнхий төлөвлөгөөний хөтлөлт 1 

барилгад хийлээ. 

- ХХБ-с ирсэн албан бичгийн дагуу ерөнхий 

төлөвлөгөөний зургийг олж хуулбарлан хүргүүллээ. 

- Хар төмөрлөгийн үйлдвэрийн дулааны 
шугамын зургийн даалгаврыг хянасан, 

 
Барилга угсралт, барилгын техник 

хяналт 

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

байршилтай Иргэн О.Мөнхцэцэгийн үйлчилгээ, орон 

сууцны зориулалттай барилгад барилга ашиглалтад 

оруулах хүсэлтийн  дагуу барилгын техникийн бичиг 

баримтыг хянаж үзэхэд барилга байгууламжийн зураг 

төслийн экспертизийн ерөнхий дүгнэлт дутуу байсан 

иймд баригдсан барилгадаа норм, дүрмийн дагуу 

баригдсан эсэх хөндлөнгийн дүгнэлт гаргуулах тухай 

албан тоотыг хүргүүлж ажилласан.  

- Дархан-Уул аймаг, Дархан сум 16-р баг, 1-р 

хороолол байршилтын Голомт банкны үйлчилгээний 

зориулалттай барилгад барилгын ажил эхлүүлэх 

хүсэлтийн дагуу барилгын техникийн бичиг баримтыг 



хянаж үзэн барилгын ажил эхлэх зөвшөөрлийг 

олгосон.  

- Дархан-Уул аймаг, Дархан сум, 7-р багт 

байршилтай Иргэн Г.Эрдэнэчимэгийн авто 

үйлчилгээний зориулалттай барилгад барилгын ажил 

эхлүүлэх зөвшөөрөл хүссэний дагуу барилгын 

техникийн бичиг баримтыг хянаж үзэн барилгын 

техникийн бичиг баримт дутуу  байсан тул бичиг 

баримтын бүрдэлтийг ханган дахин хүсэлтээ гаргах 

тухай албан тоотыг хүргүүлж ажилласан.  

- Дархан Сэлэнгийн цахилгаан түгээх сүлжээ 

ХК-ны хүсэлтийн дагуу Дархан-Уул аймаг, Дархан сум, 

5-р багт байршилтай “Горгаз” ХХК нь автомашин 

хийгээр цэнэглэх станцын газар шорооны ажил 

гүйцэтгэж байх явцдаа цахилгааны кабель 

гэмтээснийг холбогдох удирдлагуудад мэдэгдэж 

зөрчлийг арилгуулсан тухай албан тоотыг хүргүүлж 

ажилласан.  

- Зураг төслийн “ЗТК” ХХК-ны тусгай 

зөвшөөрлийн хугацаа сунгах тухай хүсэлтийн дагуу 

техникийн бичиг баримтыг хянаж үзэн БХТ-д 

тодорхойлолтыг гаргаж өгч ажилласан.  

- Байгууллагын хяналт шинжилгээ үнэлгээний 
багт барилга, хот байгуулалтын хэлтсийн  ажлын 
байрны тодорхойлолтын дагуу хяналт шинжилгээ 
үнэлгээ хийх үзүүлэлтийн гаргаж өгч ажилласан.   

 

 

 

ТАЙЛАН НЭГТГЭСЭН    С.БАТБИЛЭГ 


