
ДАРХАН-УУЛ АЙМГИЙН ГХБХБГ-Н 07 ДУГААР САРЫН 03-НЫ 
ӨДРӨӨС 07 ДУГААР САРЫН 07- НИЙ ӨДӨР ХҮРТЭЛХ 

ХИЙСЭН АЖЛЫН ТАЙЛАН 
 

2017.07.16 

Д/д Хэрэгжүүлэх арга хэмжээ Биелэлт 

1 

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

- 2017 оны 07 дугаар сарын 06 өдөр ГЭЗХХШ 
хурал хийн 23 иргэн аж ахуй нэгжийн газрын асуудлыг 
хэлэлцэн захирамжийн төсөлд илгээсэн. 

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

- 2017 оны 07-р сарын 03-ны өдрөөс 07-р сарын 
07-ны өдрийн хооронд 23 өргөдөл, 31 албан бичиг 
ирснээс 6 албан бичиг хяналтанд  бүртгэж, 19 албан 
бичиг төлөвлөж явуулсан байна. 

2 Газрын төлбөрийн талаар: 

- 2017 оны 07 дугаар сарын 06-ны өдрийн 
байдлаар газрын төлбөрт өссөн дүнгээрээ 331.6 сая 
төгрөг төвлөрч хагас жилийн төлөвлөгөөний биелэлт 
50.8%-тай байна. 2017.07.06-ны өдрийн байдлаар 
өссөн дүнгээр 67 ИААНБ-тай газрын төлбөрийн тооцоо 
нийлсэн байна. Нэхэмжлэхээр 5 аж ахуйн нэгжээр 
газрын төлбөрийг төлүүлсэн байна. 

3 
Кадастрын хэмжилт, магадлан 
хэмжилт хийсэн, кадастрын 
зургаар үйлчилсэн талаар:  

- Гэр бүлийн хэрэгцээний газраа өмчилсөн , 
эзэмших эрхийн гэрээ хийсэн, худалдсан, бэлэглэсэн,  
хуваасан нийт 43 иргэн, аж ахуй нэгжийн кадастрын 
зургийг  гаргаж өгсөн.  

4 
Мэдээлэл технологийн ажлын 
талаар: 

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

- 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 
сургалтыг амжилттай зохион байгуулсан. 

 
 
 
 
 

5 

 
 
 
 
 
 
Хот байгуулалтын талаар: 
 

- Шарын гол суманд 2017 онд “ газар эзэмших 
эрхийн төсөл сонгон шалгаруулалт”-аар олгохоор 
төлөвлөсөн 4 нэгж талбарын архитектур төлөвлөлтийн 
даалгаврыг боловсруулж, батлуулан хүргүүлсэн 

- Дархан сумын 8-р багт 2 байршилд хүүхдийн 
тоглоомын талбай байршуулж байршлын зураг хийсэн 

- ГХБХБГ-н даргын аймгийн Засаг даргатай 
байгуулсан үр дүнгийн гэрээний хагас жилийн ажлын 
биелэлт гаргасан 

- Аймгийн Засаг даргын БХБ-н сайдтай 
байгуулсан гэрээний хагас жилийн ажлын тайлан 
гаргасан 

- Барилгын ажил эхлүүлэх, үргэлжлүүлэх 
дүрмийн өөрчлөлттэй холбоотой саналыг ГЗБГЗЗГ-т 
хүргүүлсэн 

- УГТСЭШХ, Дархан дээд сургууль, Шүүхийн 
шинжилгээний албанаас ирүүлсэн албан бичгүүдийн 
хариуг судалж хариуг хүргүүлэв 



- Дархан-Уул аймгийн Дархан сум, 3-р багийн 
иргэд олноор зорчдог  замыг хэсэгчлэн засаж тэгшлэх 
зориулалтаар төсөл сонгон шалгаруулж олгох газрын 
байршлын зураг зурав. 

- Дархан Нутаг ТББ, Иргэн Б.Мөнхтөрийн 
үйлчилгээний барилга, Хасвуу ХХК-ийн Бетон шонгийн 
үйлдвэр, Иргэн Даландэлгэрийн үйлчилгээний 
барилгуудад барилга ашиглалтад оруулах комиссыг 
зохион байгуулж ажилласан. 

6 
Барилга материалын 
үйлдвэрлэлийн талаар: 

- Иргэний хэргийн анхан шатны шүүхт №344 
албан тоотын дагуу иргэн Цэрэнбалжирын талаарх 4ш 
баримтыг хүргүүлсэн 

- Гурван эрдэн цемент” ХХК-н чулуунцар 
тээрэмдэх үйлдвэрийн тусгай зөвшөөрөл сунгах 
материал болон үйлдвэрлэлийн үйл ажиллагаатай 
танилцаж тодорхойлолт гаргав 

- Байгууллагын гадна хашааны хаалга, дутуу 
хашааг гүйцээх ажлыг зохион байгуулсан 

- Барилга ашиглалтад авах комиссийн 
бүрэлдэхүүнд орж ажилласан 

7 
Инженерийн шугам сүлжээний 
ажлын талаар: 

- “ДДС” ТӨХК-с техникийн нөхцөл авах хүсэлт 
гаргасан  3 иргэн, ААНБ-д тодруулах хуудас гаргаж 
өгөв. 

- Дархан ус суваг” ХК-с техникийн нөхцөл авах 
хүсэлт гаргасан  1 иргэнд тодруулах хуудас гаргаж 
өгөв 

- “ДДС” ХК-д техникийн нөхцөл олгох хуралд 
оролцсон. 

- БХБЯ-ны сайдын гэрээний хагас жилийн 
ажлын биелэлтийн тайлан гаргав.  

- Барилга ашиглалтад авах комиссын 
бүрэлдэхүүнд орж ажилласан. 

8 
Барилга угсралт, барилгын 
техник хяналтын талаар: 

- Иргэний хэргийн анхан шатны шүүхт №344 
албан тоотын дагуу иргэн Цэрэнбалжирын талаарх 4ш 
баримтыг хүргүүлсэн. 

- Гурван эрдэн цемент” ХХК-н чулуунцар 
тээрэмдэх үйлдвэрийн тусгай зөвшөөрөл сунгах 
материал болон үйлдвэрлэлийн үйл ажиллагаатай 
танилцаж тодорхойлолт гаргав. 

- Байгууллагын гадна хашааны хаалга, дутуу 
хашааг гүйцээх ажлыг зохион байгуулсан. 

- Барилга ашиглалтад авах комиссын 
бүрэлдэхүүнд орж ажилласан. 

9 Бусад ажлын талаар:  
- Бүгд ерөнхийлөгчийн сонгуульд дахин 

оролцсон. 
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