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Д/д Хэрэгжүүлэх арга хэмжээ Биелэлт 

1 
Аймаг, сумын Засаг даргын 
захирамжийн биелэлтийн 
талаар: 

- Аймгийн Засаг даргын  2017 оны 06 сарын 27-
ны өдрийн А/266, А/267 дугаар Хугацаа сунгах, Эрх 
шилжүүлэх тухай шийдвэрийг үндэслэж 16 ИААНБ-тай 
гэрээ байгуулсан байна. 

2 

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

- ДУА ЗДТГ-ын Төрийн захиргаа, Удирдлагын 
хэлтэст өргөдөл хүсэлтийн тайлан, захирамжийн 
хэрэгжилтийн тайлангуудыг хугацаанд нь хүргүүлсэн. 

- 2017 оны 06-р сарын 26-ны өдрөөс 06-р сарын 
30-ны өдрийн хооронд 19 өргөдөл, 29 албан бичиг 
ирснээс 11 албан бичиг хяналтанд  бүртгэж, 23албан 
бичиг төлөвлөж явуулсан байна. 

3 Газрын төлбөрийн талаар: 

- 2017 оны 06 дугаар сарын 30-ны өдрийн 
байдлаар газрын төлбөрт өссөн дүнгээрээ 326.6 сая 
төгрөг төвлөрч хагас жилийн төлөвлөгөөний биелэлт 
50%-тай байна. 2017.06.30-ны өдрийн байдлаар өссөн 
дүнгээр 67 ИААНБ-тай газрын төлбөрийн тооцоо 
нийлсэн байна. Нэхэмжлэхээр 5 аж ахуйн нэгжээр 
газрын төлбөрийг төлүүлсэн байна. 

4 
Кадастрын хэмжилт, магадлан 
хэмжилт хийсэн, кадастрын 
зургаар үйлчилсэн талаар:  

- Гэр бүлийн хэрэгцээний газраа өмчилсөн , 
эзэмших эрхийн гэрээ хийсэн, худалдсан, бэлэглэсэн,  
хуваасан нийт 24 иргэн, аж ахуй нэгжийн кадастрын 
зургийг  гаргаж өгсөн.  

5 
Мэдээлэл технологийн ажлын 
талаар: 

- Байгууллагын цахим болон фэйсбүүк хуудсанд 
5-н төрлийн мэдээ мэдээллийг оруулж мөн байнгын 
ажиллагаатай станцын интернет доголдож орохгүй 
болсонтой холбогдуулан газар дээр нь очиж шалган 
интернетийн асуудлыг зохион байгуулж хэвийн 
ажиллагааг хангаж ажилласан. 

- Бэлчээрийн газрын өөрчлөлтийг фото 
мониторингийн аргаар үнэлэх, мэдээлэл боловсруулах 
тайлан гаргах сургалтыг зохион байгуулахтай 
холбогдуулан сургалтын заалны асуудлыг 
шийдвэрлэж сургалт зохион байгуулах болон 
сургалтанд оролцох Сэлэнгэ аймгийн ГХБХБГ-ын 
инженерийн хайгуул, мониторингийн асуудал 
хариуцсан мэргэжилтэн н.Алтанцэцэгт болон, Хонгор, 
Орхон, Шарын гол сумдын газрын даамлуудад сургалт 
болох цагийн хуваарь болон газрын байршлын зургийг 
хүргүүлсэн. 

6 Газар өмчлөлийн талаар: 

- Гэр бүлийн хэрэгцээний зориулалтаар газар 
өмчлөх хүсэлт ирүүлсэн 12 иргэний газарт очиж  үзэж 
ГЭЗХХШ-ийн хурлаар оруулахаар болоод байна. 

- Газар өмчлөх эрхээ бусад аймаг сумын нутагт 
хэрэгжүүлэхээр хүсэлт гаргасан 15 иргэнд 
тодорхойлолт гаргаж өглөө. 

- Дуудлага худалдаа, төсөл сонгон 
шалгаруулалтаар газар авсан 16 иргэн, хуулийн 
этгээдэд газар эзэмшүүлэх тухай аймгийн Засаг даргын 
захирамжийн төслийг бэлтгэн гаргууллаа. 



 
 
 
 
 
 
7 

Хот байгуулалтын талаар: 
 

- Газрын даргын дэргэдэх орон тооны бус 
зөвлөлийн бүрэлдэхүүнд ажиллаж, ажилтнуудын 
эхний хагас жилийн тайланг хэлэлцэн дүгнэлт гаргав. 

- 2018 оны төсөвт тусгах зорилгоор Дархан 
сумын 7,14,30-р хорооллын хэсэгчилсэн ерөнхий 
төлөвлөгөө, Орхон Хонгор сумдын төвийн хөгжлийн 
ерөнхий төлөвлөгөөг хийлгэх төсөвт өртгийн тооцоо 
гаргав 

- Дархан сумын 8-р багт хүүхдийн тоглоомын 
талбайн 2ш, Малчин баг  Хөтөл хороололд хүүхдийн 
тоглоомын талбайн 1ш байршлын зураг гаргав . 

- Иргэн Т.Түвшинжаргалын өргөдөл, УГТСЭШХ-с 
ирүүлсэн хүсэлтийг судалж албан бичгээр хариу өгсөн. 

- “Эйч Эс Эм Жи” ХХК, “Дархан өргөө” ХХК 
хуучнаар Авто машин механизмын бааз-с ирсэн 
барилга, байгууламжийн судалгааг нэгдсэн мэдээлэлд 
бүртгэж, судалгааны хариу ирүүлээгүй ААНБ-руу 
албан тоотын хариуг шаардсан.  

- Мөн байгууллагын нярвын ажлыг давхар 
гүйцэтгэж шаардлагатай үнэт цаасыг холбогдох 
баримтыг үндэслэн олгосон.    

8 
Барилга материалын 
үйлдвэрлэлийн талаар: 

- Дархан сумын үйлдвэрийн районд байрлалтай 
барилгуудын тоо хэмжээ, судалгааг гаргах ажлыг 
үргэлжлүүлэн хийж, 21 үйлдвэрийн барилгад судалгаа 
авах тухай албан бичиг хүргүүлr 4 ААНБ-с хариу 
хүлээж авсан 

- 2018 оны төсөвт тусгуулах шаардлагатай 
байгаа лабораторийн нэмэгдэл тоног төхөөрөмжийн 
жагсаалт /29,4 сая төг/ гаргаж ня-бо-д өгсөн 

- Байгууллагынхаа гадна хашааг будах ажлыг 
зохион байгуулсан 

9 
Инженерийн шугам сүлжээний 
ажлын талаар: 

- “ДДС” ТӨХК-с техникийн нөхцөл авах хүсэлт 
гаргасан  6 иргэн, ААНБ-д тодруулах хуудас гаргаж 
өгөв 

- Дархан сумын хуучин Дарханд байрлалтай 
барилгуудын тоо хэмжээ, судалгааг гаргаж дуусган 
ерөнхий тайланд өгч нэгтгэсэн. 

- “Баргил тех” ХХК-н гадна цахилгаан 
хангамжийн шугамын 6кВ шугам, 7-р багт тавигдсан 
хатуу хучилттай авто замын гүйцэтгэлийн зургийг 
хүлээн авч хотын байр зүйн зурагт оруулсан. 

- Дархан сум 16-р баг. Иргэн Энхээгийн 
худалдаа үйлчилгээний барилгын гадна цахилгааны 
0,4кВ кабель шугамын зургийг хянасан. 

10 
Барилга угсралт, барилгын 
техник хяналтын талаар: 

- Барилга угсралтын ажил эхлүүлэх 
үргэлжлүүлэх зөвшөөрлийг бүрдүүлсэн техникийн 
бичиг баримтыг хянаж үзэн дараах барилга 
байгууламжид олгосон. Үүнд: 

1. Дархан-Уул аймаг, Дархан сум, 14-р багт 
байршилтай 2200 хүний суудалтай спорт, соѐл 
үйлчилгээний цогцолбор  

2. Дархан-Уул аймаг, Дархан сум Малчин баг 3-н 
шарын урд “Юнигаз” ХХК-ны өргөтгөл 

3. Дархан-Уул аймаг, Дархан сум 7-р багт 
байршилтай   “ВВЭН” ХХК-ны авто үйлчилгээний  
барилга  

- Барилга угсралтын ажлын тусгай зөвшөөрөл 
авах, сунгах хүсэлт гаргасан 2 компанид техникийн 



бичиг баримтыг хянаж үзэн Барилгын хөгжлийн төвд 
тодорхойлолт гаргаж ажилласан. Үүнд: 

1. Дархан-Уул аймаг, Дархан сумын 14-р багт 
байрлалтай 1911017110 тоот улсын бүртгэлтэй, 
4265122 регистрийн дугаартай “Уран Хараат” ХХК-ний  
барилга угсралтын нэмэлтээр  2.2.2, 2.2.6 заалт 

2. Дархан-Уул аймаг, Дархан сумын 10-р багт 
байрлалтай 1911017150 тоот улсын бүртгэлтэй, 
4265866 регистрийн дугаартай “Төгс Иксора” ХХК-ний 
барилга угсралтын тусгай зөвшөөрлийн хугацаа сунгах  

-  Дархан-Уул аймаг, Шарын гол суманд улсын 
төсвийн хөрөнгө оруулалтаар баригдаж байгаа 150 
хүүхдийн дотуур байрны барилга угсралтын явцад 
гаргасан зөрчлийн талаар БХТ-ийн хяналтын инженер 
Б.Түмэн-Өлзий, Б.Оюунсувд, Дархан-Уул аймгийн 
МХГ-ын барилга угсралтын улсын байцаагч 
С.Цэвэлравжаа, ГХБХБГ-ын БХБХ-ийн дарга 
Х.Олонбаяр, мэргэжилтэн Х.Туул, С.Ундрах болон 
гүйцэтгэгч  “Энигмо констракшн” ХХК-н дэд захирал 
Бямбажаргал, инженер Б.Эрдэнэболд Хонгорзул нар 
оролцсон хурал хийж ярилцсаны эцэст барилгын 
бетоны хийц бүрээс дээж авч итгэмжлэгдсэн 
лабораториор шинжлүүлж дүгнэлт гаргуулах 
шаардлагатай гэж дүгнэж шийдвэрлэсэн.  

- Дархан-Уул аймаг, Дархан сум, 9-р  багт 
байршилтай “Дархан Өүлэн Эх” ХХК-ний зочид буудал, 
үйлчилгээний барилгын ажил үргэлжлүүлэх хүсэлтийн  
дагуу барилгын техникийн бичиг баримтыг хянаж 
үзэхэд газар эзэмших эрхийн хугацаа дууссан, барилга 
байгууламжийн өөрчлөлтийн экспертизийн дүгнэлт 
дутуу байсан тул барилгын техникийн бичиг баримтаа 
бүрдүүлсний дараа дахин хүсэлтээ гаргах тухай албан 
бичгийг хүргүүлж ажилласан.  

11 Бусад ажлын талаар:  

- 2018 оны төсвийн төсөөлөлд төлөвлөгөөний 
зардлыг тусгаж өгсөн. 2017.06.29-нд 2018-2020 оны 
төсвийн төсөөллийг мэргэжилтнүүдийн саналыг хүлээн 
авч тусган боловсруулж хүргүүллээ. 
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