
ГАЗРЫН ХАРИЛЦАА, БАРИЛГА, ХОТ БАЙГУУЛАЛТЫН ГАЗРЫН  
2018 ОНЫ 03 ДУГААР САРЫН 19-НЫ ӨДРӨӨС  

03 ДУГААР САРЫН 23-НЫ ӨДӨР ХҮРТЭЛ 
ХИЙСЭН АЖЛЫН ТАЙЛАН 

 

2018.03.23 

Д/д 
Хэрэгжүүлсэн үйл 

ажиллагааны чиглэл 
Биелэлт 

1 
Газрын төлбөр, 

татвар үнэлгээ 

 2018.03.23-ны өдрийн байдлаар газрын төлбөрийн 

орлогоор 107.4 сая төгрөгийг төвлөрүүлж, төлөвлөгөөний биелэлт 

13.5 хувьтай явж байна.  

 Төрийн байгууллагуудын хоорондын уялдаа холбоог 

сайжруулах, ажлын хариуцлагыг дээшлүүлж, газрын төлбөрийн 

орлогыг төвлөрүүлэх тухай аймгийн Засаг даргын 2018.03.19-ны 

өдрийн 1-04/02 дугаар албан даалгавар гарсан. Тус албан 

даалгаврыг хэрэгжүүлж ажиллахаар аймгийн Татварын хэлтэстэй 

хамтран ажиллах ажлын хэсэг байгуулсан. 

 Цахимжуулалтын ажлын хүрээнд 37 нэгж талбарыг 

цахимжуулсан байна.   

2 Геодези, зураг зүй 

 Аймгийн Засаг даргын орлогч Ганболдын хамт Хонгор 

сумын нутаг дэвсгэрт шар усны үерт өртсөн болон өртөж 

болзошгүй иргэн, аж ахуй нэгжийн нөхцөл байдалтай газар дээр 

нь очиж танилцав.    

 Дархан сумын 1-р багийн нутаг Пионерийн 4-35 тоот иргэн 

Хүрэлбаатарын газарт  хяналтын хэмжилт хийсэн. 

 Хувийн байшингаа хэмжүүлсэн иргэн Г.Даваа, 

Т.Оюунбаатар нарын хэмжилтийн материалыг хүлээн авч 

мэдээллийн санд оруулсан. 

 12 иргэнд кадастрын зургаар үйлчилсэн. 

3 
Хяналт мониторинг, 

Хүний нөөц 

 Байгууллагын өмч хамгаалах байнгын зөвлөлийн тушаалыг 

шинэчлэн боловсруулж, өмч хамгаалах байнгын зөвлөлийн 

ажиллах журмыг 1 дүгээр, эд хөрөнгийн хариуцлагын гэрээг 2 

дугаар, техник ашиглалтын пасспортыг 3 дугаар хавсралтаар 

батлуулахаар боловсруулсан. Мөн байгууллагын өмч хамгаалах 

байнгын зөвлөлийн 2018 оны ажлын төлөвлөгөөг гаргасан. 

 Байгууллагын албан хаагчдын цагийн бүртгэлийн тооцоог 

гаргасан. 

 Орхон сумын Газрын даамлаас захиалгат хянан баталгаа 

хийлгэх 794 иргэн, хуулийн этгээдийн судалгааг авч шарын гол 

сумын захиалгат хянан батлагааны судалгаатай нэгтгэсэн. Хонгор 

сумын газрын даамлаас захиалгат хянан баталгааны судалгааг 

авахаар хүлээгдэж байна. 

4 Мэдээлэл технологи 

 2018.03.30-ны өдөр зохион байгуулагдах нээлттэй 

хаалганы өдөрлөгийн тараах материал, гарын авлагын эх бэлтгэх 

ажлыг хийсэн. 

 Байгууллагын вэб сайтанд Төрийн байгууллагуудын 

хоорондын уялдаа холбоог сайжруулах, ажлын хариуцлагыг 

дээшлүүлж, газрын төлбөрийн орлогыг төвлөрүүлэх тухай аймгийн 

Засаг даргын албан даалгаврыг болон шүлхий өвчний тухай, шар 

усны үерийн аюулаас урьдчилан сэргийлэхтэй холбоотой 



мэдээллийг байгууллагын вэб сайт болон фэйсбүүк хуудсанд тус 

тус байршуулсан.  

 “Цахим архив – Цахим сан” уриатай жилийн ажлын тухай 

нэвтрүүлгийг  ЛХА телевизээс авч вэб сайт болон фэйсбүүк 

хуудсанд нийтэллээ. 

 Байгууллагын албан хаагчдын ажлын үнэмлэхийг хэвлэн 

гаргасан.  

5 Өргөдөл хүсэлт 

 Манай байгууллагад 2018.03.19-ны өдрөөс 2018.03.23-ны 

өдрийн хооронд 16 өргөдөл, 23 албан бичиг ирсэнээс 3 албан 

бичиг шийдвэрлэн, 14 албан бичиг, 16 өргөдөл хяналтанд 

бүртгэжээ /Энэ долоо хоногт хугацаа хэтэрсэн албан бичиг, 

өргөдөл, гомдол байхгүй/.  

 Байгууллагын удирдлагаас 16 албан бичиг төлөвлөж 

явуулсанаас онцолбол:  

- Лавлагаа, тодорхойлолт 8,  

- Мэдээлэл хүргүүлсэн 6,  

- Санал хүргүүлсэн 2 тус тус асуудлыг шийдвэрлэжээ.  

6 
Хот байгуулалт 

 

 Дараах байршлуудад байршлын зураг зурав. Үүнд: 

 Дархан сумын 5-р багийн залуучуудын гудамжны 5.3 

дугаар худгийн баруун талд хүүхдийн тоглоомын талбай 

байгуулах, 

 Тус багийн 20 дугаар хорооллын 1-60 айл, Хараагийн дарь 

эхийн сүм хоѐрын дунд Мини сагсны талбай байгуулах,  

 Дархан сум 13-р баг, Нэгдсэн эмнэлэгийн зүүн урд талд “М 

СИ ЭС КОКА КОЛА” ХХК-д “Үйлчилгээ” барих  

зориулалтаар 0,25 га газар олгосон ба тус байршилд,  

 Барилга хот байгуулалтын сайдын 2018 оны 03 дугаар 

сарын 07-ны өдрийн 03/800 тоот албан даалгаврыг боловсруулж 

хүргүүлсэн. 

 Мөн ашиглаж байгаа барилга байгууламжийг 

паспортжуулах ажлын хэсэг байгуулах захирамжийн төсөлд санал, 

дүгнэлт, зөвлөмж өгөх хуудсыг хяналт тавих албан 

тушаалтнуудаар тойруулж, 2018 оны 03 дугаар сарын 22-ны өдөр 

батлуулан Засаг даргын захирамжийг гаргуулсан.   

 Дараах байршлуудад Архитектор төлөвлөлтийн даалгавар 

боловсруулсан. Үүнд:   

 Дархан сум, 11-р баг, 6-р хороолол 2, 3 дугаар байрны голд 

баригдах “цэцгийн дэлгүүр” 

 Дархан сум Малчин багт Төсөл сонгон шалгаруулалтаар 

олгогдсон “Арьс шир боловсруулах үйлдвэр”-ийн байршилд 

 Дархан сумын 6-р багийн үндсэн тосгоны 61, 62, 63 дугаар 

байруудыг буулгаж дахин төлөвлөлтөнд орж байгаа 

байршлуудад тус тус Архитектур төлөвлөлтийн даалгавар 

боловсруулсан. 

 Мөн Дархан-Уул аймгийн Хонгор сумын Зулзагын гол 

амралтын бүсэд ЗДТГ-н төрийн албан хаагчдын зуслангийн 

байшин барих 2.5 га-д “Зургийн ажлын даалгавар” боловсруулж 

өгөв. 

7 

Барилга угсралт, 

барилгын техник 

хяналт 

 Барилга, хот байгуулалтын сайдын 2017 оны 12 дугаар 

сарын 08-ны өдрийн 03 дугаар албан даалгаврын дагуу “Ашиглаж 



байгаа барилга байгууламжийн паспортжуулах ажлын хэсэг 

байгуулах тухай” захирамжийн төслийг аймгийн засаг даргаар 

батлуулж, албан даалгаврын хэрэгжилтийг хүргүүллээ.  

 Барилга, нийтийн аж ахуйн салбарын удирдах ажилтны 

зөвлөгөөн-2018 оролцох хүмүүсийн  жагсаалтыг гаргаж Барилгын 

хөгжлийн төвд хүргүүлсэн.  

 Мөн Дархан-Уул аймгийн Татварын хэлтсийн хүсэлтийн 

дагуу “Борхойн далай” ХХК-ний талаарх мэдээллийг хүргүүлсэн.  

8 
Барилга материалын 

үйлдвэрлэл 

  “Барилгын ажлын аюулгүй ажиллагааны журам” 

үлгэрчилсэн загварыг судлан, аймгийн хэмжээнд мөрдөн ажиллах 

холбогдох журмын төслийг боловсруулж, Дархан-Уул аймгийн 

Засаг даргын тамгын газрын Хөрөнгө оруулалт хөгжлийн бодлого 

төлөвлөлтийн хэлтэс, Онцгой байдлын газар, Мэргэжлийн 

хяналтын газар, Хөдөлмөр, халамжийн үйлчилгээний хэлтэс, 

Дархан-хот байгуулалт, барилга захиалагчийн газар ОНӨААТҮГ-

аас санал авахаар уламжлаад байна.  

 Байгууллагын удирдлагад Дархан-Уул аймгийн барилгын 

материал үйлдвэрлэлийн талаарх судалгаа, мэдээлэл, 

танилцуулга бэлтгэв. 

9 

Инженерийн шугам 
сүлжээний ажлын 
талаар 
 

 2018 оны дуудлага худалдаа төсөл сонгон шалгаруулалтай 

холбоотой 10 байршлын зурагт инженерийн хангагч 

байгууллагуудтай зөвшилцсөн.  

 Аймгийн Тагнуулын хэлтсээс дэвсгэр зураг гаргах эрхийг 

авч Дархан хотын хөгжлийн ерөнхий төлөвлөгөө боловсруулж буй 

“Арт констракшн” ХХК-д дэвсгэр зургийг хүргүүлсэн. 

 2 аж ахуй нэгжид дулааны тодруулах хуудсаар үйлчилсэн 

байна. 

10 Бусад 

 Нэгж талбарын хувийн хэргийг цахимжуулах ажлын 

хүрээнд ажлын нэгдүгээр үе шат болох нэгж талбарын хувийг 

хэргийн тооллогоор 745 иргэний зориулалттай, 666 аж ахуй нэгж 

байгууллагын зориулалттай, 901 амьны орон сууцийн 

зориулалттай, 1339 гаражийн зориулалттай, 153 хүчингүй, 175 

төрийн байгууллагад олгогдсон тус тус нэгж талбарын хувийн 

хэргийг тооллоо. Мөн 57 нэгж талбарын хувийн хэргийг скайн 

хийсэн.  

 

 

 

ТАЙЛАН НЭГТГЭСЭН:                   Ц.ЦЭНД-АЮУШ 


