
ДАРХАН-УУЛ АЙМГИЙН ГХБХБГ-Н 06 ДУГААР САРЫН 19-НЫ 

ӨДРӨӨС 06 ДУГААР САРЫН 24- НИЙ ӨДӨР ХҮРТЭЛХ 

ХИЙСЭН АЖЛЫН ТАЙЛАН 

    2017.06.23 

Д/д Хэрэгжүүлэх арга хэмжээ Биелэлт 

1 Өргөдөл хүсэлтийн талаар  

- Газрын эрх зүйн харилцааг хянан шийдвэрлэх 
комиссын хуралд Хугацаа сунгах тухай 25, Эрх 
шилжүүлэх тухай 46,  Газар эзэмших тухай 7, талбайн 
хэмжээ өөрчлөх 9 нийт 87 ИААНБ-ын өргөдөл хүсэлтийг 
Газрын эрх зүйн харилцааг хянан шийдвэрлэх комиссын 
хурлаар хэлэлцүүлэн 72 ИААНБ-ын өргөдөл материалыг 
шийдвэрлүүлэхээр аймгийн засаг даргын захирамжийн 
төслийг боловсруулсан. Үлдсэн 15 ИААНБ-ын өргөдлийн 
хариуг бичгээр хүргүүлэхээр шийдвэрлэсэн байна. 

2 Газрын төлбөрийн талаар: 

- 2017 оны 06 дугаар сарын 23-ны өдрийн 
байдлаар газрын төлбөрт өссөн дүнгээрээ 284.2 сая 
төгрөг төвлөрсөн байна. Биелэлт 43.5 %-тай байна. 
2017.06.23-ны өдрийн байдлаар өссөн дүнгээр 67 
ИААНБ-тай газрын төлбөрийн тооцоо нийлсэн байна. 
Нэхэмжлэхээр 16 аж ахуйн нэгжээр газрын төлбөрийг 
төлүүлсэн байна. 

3 
Тайлан, мэдээ албан бичгийн хариу 
гаргаж хүргүүлсэн, өргөдөл хүсэлт 
шийдвэрлэсэн талаар: 

-  ХШҮ баг байгууллагын албан хаагчдын үр 
дүнгийн гэрээ болон хөдөлмөрийн гэрээг дүгнэсэн. 

- Бусад аймаг сумын нутагт газар өмчлөх 
тодорхойлолтыг  5  иргэнд гаргаж өгсөн. 

- 2017.06.23-ны өдөр аймгийн Засаг даргын 2017 
оны А/230 дугаар захирамжаар зарласан Дархан сумын 
14-р баг Дархан-50 цогцолборын баруун талд 
байршилтай 1500 м2 үйлчилгээний зориулалттай газрыг 
дуудлага худалдааг явуулж нийт 3 оролцогч оролцож 
анхны үнэ 90 сая төгрөгөөс дуудаж 305 сая төгрөгөөр 
иргэн М.Одончимэг ялагч болсон.  

- 2017 оны Газар зохион байгуулалтын 
төлөвлөгөөний дагуу зарласан төсөл сонгон 
шалгаруулалтын дүн мэдээг нийтэд мэдээлж шалгарсан 
иргэн ААНБ-д газар эзэмшүүлэх захирамжийн төслийг 
боловсруулан аймгийн Засаг даргад хүргүүллээ.  

- 2017 оны 06-р сарын 19-ны өдрөөс 06-р сарын 
23-ны өдрийн хооронд 22 өргөдөл, 35 албан бичиг 
ирснээс 18 албан бичиг хяналтанд  бүртгэж, 35 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 26 иргэн, аж ахуй нэгжийн кадастрын 
зургийг  гаргаж өгсөн.  

5 
Мэдээлэл технологийн ажлын 
талаар: 

- Байгууллагын цахим болон фэйсбүүк хуудсанд 6-
н төрлийн мэдээ мэдээллийг оруулсан. 

- Бэлчээрийн газрын өөрчлөлтийг фото 
мониторингийн аргаар үнэлэх, мэдээлэл боловсруулах 
тайлан гаргах сургалтыг зохион байгуулахтай 
холбогдуулан хурлын танхимын асуудлаар аймгийн 
Засаг даргын тамгын газар, Мэдээлэл технологийн алба, 
мөн сумдын Засаг дарга нарт Газрын даамлуудыг 
сургалт хамруулах тухай албан бичгүүдийг хүргүүлсэн.  



6 Газрын зөрчил маргаан 

- 14-р баг, 2-р хороолол, А.Эрдэнэчимэгийн 
гаргасан гомдлын дагуу иргэн Ирээдүйн газрын хаалгыг 
буулгаж гарцыг чөлөөлсөн тул Ирээдүйтэй холбоотой 
газрын орц гарцны асуудал байхгүй болсон. Нийт 3 
айлын гарц гаргасан. 

- 10-р баг Ди Би ЭС ХХК-ний зүүн хойд талд Буд-
Өргөө ХХК-ний барилгын түр хашаа барьж байгааг газар 
дээр нь очиж мэдэгдэл өгсөн. Улаан шугамыг зөв 
тавьсан эсэх дээр хяналтын хэмжилтийг кадастрын 
мэргэжилтэнтэй газар нь очиж зөрчлийг арилгуулсан 
байна. 

- 12-р баг Дашваанжил ХХК-ний ар талд иргэн 
Халиунаагийн үйлчилгээний зориулалттай барилга 
эхлүүлснийг барилгын хэлтсийн мэргэжилтэнтэй газар 
дээр нь очиж тус үйл ажиллагааг зогсоож барилга барих 
зөвшөөрөл бусад бичиг баримтыг бүрдүүлэх талаар 
шаардлага тавьсан. 

7 
Хот байгуулалт 

 

- Эх загвар зураг 1ш хянаж баталсан. Үүнд: 

- Орхон сум Энхтал  багт Дархан шандас трейд  

үйлчилгээний барилга 

- Газрын харилцааны хянан шийдвэрлэх хуралд 

оролцсон. 

- Шарын гол сумын 150 хүүхдийн дотуур байрны 

талаар Энигма” ХХК, БАРИЛГЫН ХӨГЖЛИЙН ТӨВ-н 

хяналтын инженерүүдтэй хамтарсан хурал хийж, уг 

барилгын ажлын явцын талаар хэлэлцлээ 

- Эхний хагас жилийн үр дүнгийн гэрээний 
биелэлтийн тайланг дуусгаж тайлангаа хамгаалав 

8 Барилга материалын үйлдвэрлэл 

- БХБЯ-д хөгжлийн банкнаас барилга материалын 

үйлдвэрлэлийн чиглэлээр зээл авсан “Эко ноос” ХХК, 

“Дархан трейд” ХХК-н мэдээллийг хүснэгтийн дагуу 

гаргаж хүргүүллээ. 

- Аймгийн Захирагчийн албанд байгууллагынхаа 
гадна тохижилтын ажлын тухай тайлан хүргүүллээ. 

- Эхний хагас жилийн үр дүнгийн гэрээний 

биелэлтийн тайланг дуусгаж тайлангаа хамгаалав 

- Дархан сумын үйлдвэрийн районд байрлалтай 

барилгуудын тоо хэмжээ, судалгааг гаргах ажлыг 

үргэлжлүүлэн хийж, 21 үйлдвэрийн барилгад судалгаа 

авах тухай албан бичиг хүргүүлээд байна. Үүнээс: 

1. “Эйч Эс Эм Жи” ХХК 

2. Магнай трейд ХХК 

3. Материал техник хангамжийн бааз 

4. “Энсадатракрон” ХХК 

5. Сод монгол нефтийн агуулах 

6. Авто машин механизмын бааз 

7. Чин удам 

8. Эрдэс хөвөнгийн үйлдвэр 

9.Байшин үйлдвэрлэх комбинат 

10. Керамзитын үйлдвэр 

11. Дундын авто машин механизмын бааз зэрэг 

газруудад Газар хөдлөлтийн гамшгаас урьдчилан 

сэргийлэх байнгын ажиллагаатай зөвлөлөөс аж ахуй  

нэгж байгууллагуудад  харъяалалын  



барилга,байгууламжийн мэдээллийг нэг бүрчлэн гаргаж 

өгөх судалгааг төлөвлөн биеэр хүргэж өгсөн. 

9 
Инженерийн шугам сүлжээний 
ажлын талаар 

- “ДДС” ТӨХК-с техникийн нөхцөл авах хүсэлт 

гаргасан  4 иргэн, ААНБ-д тодруулах хуудас гаргаж өгөв. 

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

хүсэлт гаргасан  2 иргэнд тодруулах хуудас гаргаж өгөв. 

- Дархан-Улаанбаатар хотын хооронд тавигдах 30 

км авто замын зураг батлахад оролцож, замын доорхи 

шугам сүлжээний зургуудыг дуусахлаар авчирч хянуулах 

тухай санал өгсөн. 

- Дархан сумын хуучин Дарханд байрлалтай 

барилгуудын тоо хэмжээ, судалгааг гаргах ажлыг 

үргэлжлүүлэн хийж  байна. 

- Эхний хагас жилийн үр дүнгийн гэрээний 

биелэлтийн тайланг хамгаалав. 

- Аймгийн ЗДТГ-т албан хаагчдыг сургаж 
хөгжүүлэх сургалтын төлөвлөгөөний дагуу хийгдсэн  
ажлын тайланг  хүргүүллээ /Анхбаярын хамт гүйцэтгэв/. 

10 
Барилга угсралт, барилгын техник 
хяналт 

- Дархан-Уул аймаг, Дархан сум, Малчин багт 

байршилтай “Юнигаз” ХХК-ний автомашин хийгээр 

цэнэглэх станцын барилгын ажил эхлүүлэх хүсэлтийн  

дагуу барилгын техникийн бичиг баримтыг хянаж үзэхэд 

барилга байгууламжийн зураг төслийн экспертизийн 

ерөнхий дүгнэлт дутуу байсан тул барилгын техникийн 

бичиг баримтаа бүрдүүлсний дараа барилгын ажил 

эхлүүлэх зөвшөөрлөө дахин хүсэх тухай албан бичгийг 

өгч ажилласан.  

- Шарилжгүй Дархан хөтөлбөрийн хүрээнд 12 

иргэн, аж ахуй нэгж байгууллагад албан бичиг өгсний 

дагуу 10 иргэн аж ахуйн нэгж байгууллага барилгын түр 

хашаан доторх шарилжаа устгаж фото зургаар 

баталгаажуулж өгсөн. Дархан сумын 11-р багт 

байршилтай Иргэн С.Байгалмаа, С.Галсандоржийн 

барилгын түр хашаан доторх шарилжийг удаа дараа 

цэвэрлэх шаардлагыг тавьсан боловч шарилжаа 

цэвэрлээгүй байна.  

- Дархан-Уул аймаг, Дархан сум 11-р баг, 9-р 

сургуулийн хажууд Иргэн Д.Загарын зоорьтой 7-н давхар 

барилгын техникийн бичиг баримтыг хянаж үзэн 

барилгын ажил эхлүүлэх зөвшөөрлийг олгосон. 

11 Бусад ажлын талаар 

- Байгууллагын гадна тохижилтын ажлаар 2 хос 
арсланг шинээр хийлгэж байршуулсан. 

- Улаанбаатар Дархан чиглэлийн хатуу хучилттай 
авто замын их засвар шинэчлэлтийн 30 км авто замын 
зургийг батлуулсан. Мөн дээрх замын нээлтийн үйл 
ажиллагаанд байгууллагаараа оролцсон. 

 

ТАЙЛАН НЭГТГЭСЭН    С.БАТБИЛЭГ 


