
ДАРХАН-УУЛ АЙМГИЙН ГХБХБГ-Н 06 ДУГААР САРЫН 12-НЫ 

ӨДРӨӨС 06 ДУГААР САРЫН  17- НИЙ ӨДӨР ХҮРТЭЛХ 

ХИЙСЭН АЖЛЫН ТАЙЛАН 

2017.06.16 

Д/д Хэрэгжүүлэх арга хэмжээ Биелэлт 

1 Газрын төлбөрийн талаар: 

- 2017 оны 06 дугаар сарын 15-ны өдрийн 

байдлаар газрын төлбөрт өссөн дүнгээрээ 272.5 сая 

төгрөг төвлөрсөн байна. Биелэлт 41.7 %-тай байна. 

2017.06.15-ны өдрийн байдлаар өссөн дүнгээр 62 

ИААНБ-тай газрын төлбөрийн тооцоо нийлсэн байна. 

Нэхэмжлэхээр 12 аж ахуйн нэгжээр газрын төлбөрийг 

төлүүлсэн байна. 

2 

Тайлан, мэдээ албан бичгийн 

хариу гаргаж хүргүүлсэн, өргөдөл 

хүсэлт шийдвэрлэсэн талаар: 

- Бусад аймаг сумын нутагт газар өмчлөх 
тодорхойлолтыг 7  иргэнд гаргаж өгсөн. 

- 2017 оны 06-р сарын 12-ны өдрөөс 06-р сарын 
16-ны өдрийн хооронд 41 өргөдөл, 26 албан бичиг 
ирснээс 117 албан бичиг хяналтанд  бүртгэж, 15 албан 
бичиг төлөвлөж явуулсан байна. 

3 

Кадастрын хэмжилт, магадлан 

хэмжилт хийсэн, кадастрын 

зургаар үйлчилсэн талаар:  

- Гэр бүлийн хэрэгцээний газраа өмчилсөн , 
эзэмших эрхийн гэрээ хийсэн, худалдсан, бэлэглэсэн,  
хуваасан нийт 40 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 3 иргэний газар ашиглалтын төлөвлөгөөгөө 
ирүүлж, гэрээ байгууллаа. 

5 
Мэдээлэл технологийн ажлын 

талаар: 

- Байгууллагын цахим болон фэйсбүүк хуудсанд 
7-н төрлийн мэдээ мэдээллийг оруулж, мөн Дархан-
Уул аймгийн 2018 оны газар зохион байгуулалтын 
тухайн жилийн төлөвлөгөөний саналыг  цахимаар 
зохион байгуулахаар 23-н асуулгыг програмд оруулж 
цахимаар санал авах ажил эхэлсэн.  

6 Бусад ажлын талаар  

- Иргэн Эрдэнэбаатар нь 2-р баг Октябрь 6-р 
гудамжинд зөвшөөрөлгүй хашаа барьсныг чөлөөлөх 
шаардах хуудас хүргүүлсэн.  

- 2017-06-09-нд болсон дуудлага худалдааны 
ялагч Монсуль ХХК-тай ялагчийн гэрээ байгуулсан. 

- 2017-06-12-нд аймгийн Засаг даргын А/210 
дугаар захирамжаар байгуулагдсан ажлын хэсэг төсөл 
сонгон шалгаруулалтыг зохион байгуулж 24 төсөл 
ирүүлснийг шалгаруулан дүнг гаргалаа. 

- Газрын удирдлагын хэлтсийн бүх 
мэргэжилтнүүд хагас жилийн ажлын тайлангаа 
тайлагнаж дууслаа. 

7 
Хот байгуулалт 
 

- Хоёр нэгж талбарын /иргэн И.Батболд, “Шүтэн 

уул” ХХК/  байршилтыг хот байгуулалтын шаардлагын 

дагуу шилжүүлсэн. 

- Шинээр 2 байршилт / шүүхийн шинжилгээний 

оффис барих, Хараа Ерөө голын захиргааны барилга 

барих/ тодорхойлж шийдвэрлэсэн.  

- Эх загвар зураг 3ш хянаж баталсан. Үүнд: 



 Дархан сум 8-р багт авто үйлчилгээний 

барилга 

 Дархан сум. Өмнөд үйлдвэрийн районд 

баригдах           авто үйлчилгээний барилга 

 Дархан сум. Өмнөд үйлдвэрийн районд 

баригдах    “Ганбат тулга” ХХК-н  үйлдвэрлэл, 

үйлчилгээний барилга 

- Хагас жилийн үр дүнгийн гэрээний биелэлт 

гаргасан. 

- Байгууллагын орчны тохижилтын зураг төсөл 
гаргасан. 

8 Барилга материалын үйлдвэрлэл 

- “Дархан дуулга” ХХК-с ирсэн 2017.06.12-ний 

17/12 тоот албан бичгийн дагуу Дархан сум 13-р 

хороололд баригдаж байгаа цэцэрлэгтэй 50 айлын 

орон сууцны барилгын ажил эхлүүлэх, үргэлжлүүлэх 

зөвшөөрөл авахад бүрдүүлсэн тухайн үеийн баримт 

материалыг хавсралтаар хуулбарлан хүргүүллээ. 

- Барилгын хөгжлийн төвөөс ирсэн 2017.05.31-

ний 1/1232  тоот албан бичгийн дагуу Дархан-уул 

аймагт барилга материалын үйлдвэрлэлийн чиглэлээр 

үйл ажиллагаа явуулж байгаа ААНБ-уудын судалгаа 

мэдээллийг хүснэгтээр хүргүүлсэн. 

- Барилга материалын үйлдвэрлэл эрхлэгч 

байгууллагуудад бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэлт, 

борлуулалтын улирлын тайлан мэдээг тогтмол 

хугацаанд ирүүлж байх тухай албан бичиг хүргүүлсэн 

- БХБЯ-с ирүүлсэн албан бичгийн дагуу 

Хөгжлийн банкнаас зээл авсан ААНБ-н талаарх 

мэдээллийг гаргахын тулд ирүүлсэн хүснэгтийн дагуу 

гаргаж тайлан ирүүлэх тухай албан бичгийг  ААНБ-

уудад явуулсан. 

- Дархан сумын хуучин Дарханд байрлалтай 
барилгуудын тоо хэмжээ, судалгааг гаргах ажлыг 
эхлээд байна. 

9 
Инженерийн шугам сүлжээний 

ажлын талаар 

- “ДДС” ТӨХК-с техникийн нөхцөл авах хүсэлт 

гаргасан  2 ААНБ-д тодруулах хуудас гаргаж өгөв 

- Дархан-Эрдэнэтийн уулзварт шинээр хийх 4 км 

авто замын гэрэлтүүлэг, тойрог уулзвараас урагш 

3,3км авто замын гэрэлтүүлэг, тойрог уулзвараас 

урагш Хонгор сумын цайдам хүртэлх авто замын 

гэрэлтүүлгийн зураг хянаж, санал өгсөн. 

- Хууль тогтоомжийн биелэлтийн тайлан, “Эрүүл 

хот” дэд хөтөлбөрт өгөх ажлын саналуудыг нэгтгэн 

холбогдох байгууллагуудад хүргүүлсэн 

- Дархан сумын хуучин Дарханд байрлалтай 
барилгуудын тоо хэмжээ, судалгааг гаргах ажлыг 
эхлээд байна. 

10 
Барилга угсралт, барилгын техник 

хяналт 

- Дархан-Уул аймгийн Онцгой байдлын газраас 

зохион байгуулсан Гамшгаас хамгаалах тухай 

/шинэчилсэн найруулга/ хуулийн дагуу 2 цагийн 

сургалтад суусан.  

- Дархан-Уул аймаг, Дархан сум 5-р багт 



байршилтай Хараагийн дарь эх ламын 

Гэцогдаржаалин хийдийн шинээр баригдах барилгын 

техникийн бичиг баримтыг хянаж үзэн барилгын ажил 

эхлүүлэх зөвшөөрлийг олгосон.  

- Барилгын ажил эхлүүлэх зөвшөөрөл аваагүй 

өмнөд үйлдвэрийн раойнд байршилтай М-Ойл ШТС, 

HSMG ХХК-ны гадна бохир шугамын ажил, “Баргил 

Тех” ХХК-ны шохойн үйлдвэрт хугацаатай мэдэгдэх 

хуудас болон мэргэжил арга зүйн зөвлөгөөг өгч  

ажилласан.   

- Дархан сумын шинэ Дарханд байрлалтай 
барилгуудын тоо хэмжээ, судалгааг гаргах ажлыг 
эхлээд байна. 

 

 

ТАЙЛАН НЭГТГЭСЭН    С.БАТБИЛЭГ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


