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Д/д Хэрэгжүүлэх арга хэмжээ Биелэлт 

1 
Аймаг, сумын Засаг даргын 

захирамжийн биелэлт талаар 

- Аймгийн Засаг даргын  2017 оны 06 сарын 27-ны 
өдрийн А/225, А/266, А/267,  А/305 дугаар захирамжийн 
биелэлтийг хангаж 5 иргэнтэй гэрээ байгуулсан байна. 

2 Өргөдөл хүсэлтийн талаар  

       - Газрын эрх зүйн харилцааг хянан шийдвэрлэх 
комиссын хурал / Хугацаа сунгах тухай 7, Эрх шилжүүлэх 
тухай 22,  Газар эзэмших тухай 2, талбайн хэмжээ 
өөрчлөх 5, газар өмчлүүлэх тухай 7, хамтран өмчлөгч 
хасуулах 3, шинээр газар хүссэн 2 нийт 48 ИААНБ-ын 
өргөдөл материалыг/-д  шийдвэрлүүлэхээр бэлдсэн 
байна. 

-  2017 оны 08-р сарын 07-ны өдрөөс 08-р сарын 11-
ны өдрийн хооронд 17 өргөдөл, 25 албан бичиг ирснээс 
17 албан бичиг хяналтанд  бүртгэж, 15  албан бичиг 
төлөвлөж явуулсан байна. 

3 Газрын төлбөрийн талаар 
- 2017 оны 08 дугаар сарын 11-ний өдрийн 

байдлаар газрын төлбөрт өссөн дүнгээрээ 357,8 сая 
төгрөг төвлөрсөн байна. Биелэлт 54,87%-тай байна.  

4 

Кадастрын хэмжилт, магадлан 

хэмжилт хийсэн, кадастрын 

зургаар үйлчилсэн талаар 

- Гэр бүлийн хэрэгцээний газраа өмчилсөн , 
эзэмших эрхийн гэрээ хийсэн, худалдсан, бэлэглэсэн,  
хуваасан нийт 27 иргэн, аж ахуй нэгжийн кадастрын 
зургийг  гаргаж өгсөн.  

- “Гео од” ХХК-аар хэмжилт хийлгэсэн 1 иргэний 
хэмжилтийн үр дүнг актын хамт хүлээн авч мэдээллийн 
санд оруулж баталгаажуулсан.  

5 
Мэдээлэл технологийн ажлын 

талаар 

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

- 2017 оны 8 дугаар сарын 10-нд ГЗБГЗЗГ, 21-н 
аймгийн ГХБХБГ-тай цаг үеийн асуудлаар цахим видео 
хурлыг зохион байгуулсан. 

- Аймгийн Засаг даргын 2017 оны А/282 дугаар 
захирамжийн дагуу Газар эзэмшүүлэх дуудлага 
худалдааг газрын цахим биржийн програмаар зохион 
байгуулж явууллаа. 

6 Газар өмчлөлийн талаар 
- Газар өмчлөх эрхээ бусад аймаг сумын нутагт 

хэрэгжүүлэхээр хүсэлт гаргасан 14 иргэнд тодорхойлолт 
гаргаж өглөө. 

7 Хот байгуулалт 
- “Халнит” ХХК-ний 11-р багт баригдах 5 давхар 

нийтийн орон сууцны архитектур төлөвлөлтийн 
даалгавар хийсэн. 

8 
Барилга материалын 

үйлдвэрлэл 

- АМРАЛТТАЙ 

9 
Инженерийн шугам сүлжээний 

ажлын талаар 

- “ДДС” ТӨХК-с техникийн нөхцөл авах хүсэлт 
гаргасан  2 иргэн, ААНБ-д тодруулах хуудас гаргаж 
өгөв.Дархан ус суваг” ХК-с техникийн нөхцөл авах хүсэлт 
гаргасан  1 иргэнд тодруулах хуудас гаргаж өгөв. 

- MON3244 төслийн дагуу зарлагдсан тендерт 
шалгарсан гүйцэтгэгч компаниудтай аймгийн Засаг 



даргын хийсэн уулзалтад оролцож, угсралтын ажлын 
график, хугацаа санхүүжилтийн талаар хэлэлцэж, БУА-г 
эхлүүлж хамтран ажиллах талаар хэлэлцлээ. 

- Засаг даргын БХБЯ-тай байгуулсан гэрээний 
биелэлтийн хагас жилийн тайланг ирүүлсэн маягтын 
дагуу гаргаж 2017.08.04-ний өдөр 
s.doljinsuren@mcud.gov.mn, jijmaaalimaa@gmail.com хаяг 
руу  тус тус хүргүүллээ. 

- MON3244 төслийн ажлын хүрээнд гүйцэтгэгч 
компаниуд, төслийн хэрэгжилтэд дэмжлэг үзүүлэх дэд 
ажлын хэсэгт оролцогч хуулийн этгээдүүд оролцсон 
хурал болж, төсөл хэрэгжих явцад хийх хяналт шалгалт, 
ажлын график, санхүүжилтэд хийгдэх хяналтын тухай 
хэлэлцэв. 

- ГЗБГЗЗГ-с зохион байгуулсан 21 аймгийн цахим 
видео хуралд оролцсон. 

- “М-ОЙЛ” ХХК-н ШТС-н барилгын гадна цахилгаан 
хангамжийн зураг төсөлд хяналт хийсэн. 

10 

Барилга угсралт, барилгын 
техник хяналт 

- Дархан-Уул аймаг, Дархан сум, 7-р баг Шинэ 
орчин төвийн урд байрлах худалдаа, үйлчилгээний 
зориулалттай 8-н аж ахуйн нэгж байгууллагын 
автомашины орц, гарцыг төв замтай холбох тухай албан 
бичгийг хянаж үзэн холбогдох мэргэжил арга зүйн 
зөвлөгөөг өгч албан бичгээр хариуг өгч ажилласан. 

- “Жинсийн орой” ХХК-ний хүсэлтийн дагуу 
Дархан-Уул аймаг, Дархан сум, 5-р багт байршилтай 
концессын гэрээгээр баригдсан 100 хүүхдийн ортой 25-р 
цэцэрлэгийн барилга угсралтын ажил нь 2016 оны 08 
дугаар сарын 05-ны өдрөөс 2017 оны 01 дүгээр сарын 
13-ны өдөр хүртэл захиалагчийн техник хяналтыг хийж, 
ашиглалтад орсон тухай тодорхойлолтыг хүргүүлж 
ажилласан.  

- “Жаанар” ХХК-ний хүсэлтийн дагуу Говь-алтай 
аймгийн ЗДТГ-ын орон нутгийн өмчийн газарт Дархан-
Уул аймгийн тогтмол барилга угсралтын үйл ажиллагаа 
явуулж байгаа тухай тодорхойлолтыг гаргаж өгч 
ажилласан.  Үүнд: 

- Дархан-Уул аймаг, Дархан сум 12-р багт 

байршилтай “Олон улс” худалдааны төв 

- Дархан-Уул аймаг, Дархан сум 9-р багт 

байршилтай “Жигүүр” худалдааны төв  

- Дархан-Уул аймаг, Дархан сум 13-р багт 

байршилтай Иргэн О.Ганбаатар, Ц.Бат-Эрдэнэ нарын 

25/50-н айлын нийтийн орон сууц 

- Дархан-Уул аймаг, Дархан сум 16-р багт 

байршилтай” Дархан-50 цогцолбор”-ын бүтээн 

байгуулалтын ажил  

- Дархан-Уул аймаг, Дархан сум 3-р багт 

байршилтай 4-р сургуулийн спорт заалны барилга  

- Дархан-Уул аймаг, Дархан сум 13-р багт 

байршилтай “Апполло” худалдааны төв 

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

байршилтай Дархан-Уул аймгийн ГХБХБГ-ын 

өргөтгөлийн барилга  

- Дархан-Уул аймаг, Дархан сум 13-р багт 
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байршилтай “Мандухай” зоогийн газрын их засварын 

ажлыг тус тус гүйцэтгэсэн болно.  

- МОН3244/3245 төслийн хүрээнд хэрэгжиж байгаа 

Дархан-Уул аймгийн бохир усны шугам сүлжээний 

өргөтгөл шинэчлэл, төв цэвэрлэх байгууламжийн гадна 

дулаан, дулааны насосны станц-3 шинэчлэлийн ажлын 

барилгын техникийн бичиг баримтыг хянаж үзэн 

барилгын ажил эхлүүлэх зөвшөөрлийг тус тус олгож 

ажилласан. 

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

байршилтай “Хунт Улз” ХХК-ний барилга угсралтын 

тусгай зөвшөөрлийн хугацаа сунгах хүсэлтийн дагуу 

техникийн бичиг баримтыг хянаж үзэн Барилгын 

хөгжлийн төвд тодорхойлолт гаргаж ажилласан.  

- Дархан-Уул аймаг, Орхон сум, Энхтал багт 

байршилтай “Хасвуу” ХХК-ний  хүсэлтийн дагуу төмөр 

бетон эдлэлийн үйлдвэрийн тоног төхөөрөмж, ажлын 

байрыг очиж үзэн холбогдох мэргэжил арга зүйн 

зөвлөгөөг өгч Монголын барилгын материал 

үйлдвэрлэгчдийн холбоонд тодорхойлолтыг гаргаж өгч 

ажилласан. 
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