
 
ДАРХАН-УУЛ АЙМГИЙН ГАЗРЫН ХАРИЛЦАА, БАРИЛГА, ХОТ БАЙГУУЛАЛТЫН ГАЗРЫН 7 ХОНОГИЙН ТАЙЛАН 

 /2019.12.16 - 2019.12.20/ 

2019.12.20                                                                                                                                                                                  Дархан хот          

№ Ажлын чиглэл Гүйцэтгэлийн үр дүн 

Барилга хот байгуулалтын хэлтэс 

1 
Барилгын 
чиглэл 

Засгийн газрын 2018 оны 317 дугаар тогтоолын дагуу 3 барилга байгууламжид ашиглалтад оруулах комиссыг зохион 
байгуулж ажилласан. Үүнд: 

 13, 14, 16-р багийн хөгжлийн төвийн барилга  
 Од цогцолборын В байрын спорт заал  
 “Нэхий агр” ХХК-ний 12 давхар зочид буудал 

Дархан сумын 12-р багт байрлалтай Хүслийн хотхоны хажуу талд 24-р цэцэрлэгийн 100 хүүхдийн өргөтгөлийн барилгад 
барилга байгууламжийн ашиглалтад оруулах дүгнэлтийг гаргаж өгсөн.  

2 

Барилгын 
материал 
үйлдвэрлэлийн 
чиглэл 

2019.12.16-нд Барилга буулгалт ба Барилгаас үүсэх хог хаягдал, түүнийг дахин ашиглах нь сэдэвт сургалтанд 
хамрагдсан. Сургалтын зорилго нь барилгын хог хаягдал, хуучин барилгын ухаалаг буулгалт, буулгалтаас үүссэн 
хаягдлыг дахин боловсруулах аргын талаар суралцлаа.. Зохион байгуулагч: Каритас Чех Репаблик ТББ. Мөн олгосон 
сертификатаар мэргэшсэн инженерийн 10 багц цаг судлах  хичээлийн Хог хаягдлын менежмент хичээл 1кр-т 
тооцогдоно.  

3 
Инженерийн дэд 
бүтцийн чиглэл 

 24-р цэцэрлэгийн өргөтгөлийн барилгын улсын комиссд оролцсон. 
 БХБС-тай байгуулсан 2019 оны гэрээний хэрэгжилтийг гаргаж ХОХБТХ хүргүүлсэн. 
 Засгийн газрын үйл ажиллагааны хөтөлбөрийн хэрэгжилт, Ус үндэсний хөтөлбөрийн хэрэгжилт, Гүйцэтгэлийн 

тайлан төлөвлөгөө, БХТ-ийн гэрээний хэрэгжилтийг гаргаж хүргүүлсэн.  

4 

Зураг төсөл 

магадлалын 

чиглэлээр 

 Хот байгуулалт кадастрын мэдээллийн санд 46 барилгын мэдээлэл оруулав 
 Жилийн эцсийн тайлан 
 Хот байгуулалт кадастрын мэдээллийн санд оруулах боловсрол, эрүүл мэндийн байгуллагын мэдээлэл 

цуглуулах 
 

Газрын удирдлагын хэлтэс 

 

1 

 

Инженер, 

хайгуул 

Мониторинги 

Газар зохион байгуулалтын чиглэлээр: 
 УБХ руу Э дугаар авахаар 2 иргэн, 7 хуулийн этгээдийн холбогдох мэдээллийг илгээж, Э дугаар ирсэн 1 иргэний 

газар эзэмших гэрээг байгуулан гэрчилгээг олгосон. 
 2019 оны жилийн гүйцэтгэлийн төлөвлөгөө болон  бичмэл тайланг бичиж, хуулийн асудал хариуцсан 

мэргэжилтэн хүлээлгэн өгсөн. 
 Байгууллагын 2019 оны авлигтай тэмцэх үйл ажиллаганы төлөвлөгөөний хэрэгжилтийг гаргаж, мөн байгууллагын 

2019 оны авлигатай тэмцэх үндэснйи хөтөлбөрийн хэрэгжилтийг гаргаж аймгийн Хууль, эрх зүйн хэлтэс, ГЗБГЗЗГ 
руу 2019.12.19-ны өдрийн 935, 936 тоот албан бичгээр тус тус хүргүүлсэн. 

2 

Газрын 

төлбөрийн 

мэдээ 

 2019.12.20-ний өдрийн байдлаар 954.6 сая төгрөгийг төвлөрүүлж, гүйцэтгэл  
      128 хувьтай явж байна. 

3 
Геодези, зураг 
зүйн чиглэлээр 

Дархан сумын 8 иргэн, 11 аж ахуйн нэгжид  кадастарын зураг гаргаж үйлчилсэн.  
Шинэчилсэн хаягийн зургийн дагуу 2 иргэн, 5 аж ахуйн нэгжид  хаяг дугаар  олгосон.  
Геодези, зураг зүй, кадастрын зураглалын ажил үйлчилгээ эрхлэх тусгай зөвшөөрөлтэй “Гео Глоб Мэп ” “Гео од”  “Ёлт 
сүрвэй” -ийн хийж гүйцэтгэсэн доорхи ажлыг шалгаж хүлээн авсан. Үүнд: 

 Дархан-Уул аймаг Дархан сум 15 дугаар баг 3,4,5-р хэсэгт баригдсан 1.3 км, 9-р хэсэгт баригдсан 1.38 км 



хатуу хучилттай авто замын гүйцэтгэлийн зураг  

 Дархан сум 15 дугаар баг “Од” цогцолбор сургуулийн спорт заалны барилгын гүйцэтгэлийн зураг  

 Дархан сум 12-р баг 24-р цэцэрлэгийн өргөтгөлийн барилгын гүйцэтгэл 

 Дархан сум 13-р баг ӨҮР “Чуань Мон Арматур” ХХК-ний үйлдвэрийн барилгын гүйцэтгэл 
2019 оны Гүйцэтгэлийн төлөвлөгөөний биелэлт, бичмэл тайланг гаргасан. 

  

3 

Газар зохион 

байгуулалтын 

төлөвлөлт, 

өмчлөлийн 

чиглэл 

 Аймгийн Цагдаагийн газар, Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх газар болон Прокурорын газарт  шалгагдаж байгаа иргэн, 
хуутгээдийн  нийт 17 албан бичгийн лавлагааг мэдээллийн сан болон газар өмчлөх захирамжаас шүүж хариуг 
хүргүүлсэн. 

 Дархан сумын нутаг дэвсгэрт гэр бүлийн хэрэгцээний зориулалтаар газар өмчилж аваагүй тухай лавлагааг нийт 
14 иргэнд гаргаж өгсөн.  

 Аймгийн Засаг даргын 2019 оны 01-А/355 дугаар захирамжийн дагуу Газар эзэмшүүлэх эрхийн гэрчилгээний 

дуудлага худалдааг танхимаар зохион байгуулахаар бэлтгэл ажил хангагдсан  

 2019 оны жилийн эцсийн гүйцэтгэлийн тайлан бичсэн.  

 Газрын эрх зүйн харилцааг хянан шийдвэрлэх хурлаар нийт 90 иргэн, хуулийн этгээдийн хугацаа сунгах, эрх 
шилжүүлэх, талбай хэмжээ өөрчлөх, газрын зориулалт өөрчлөх, газар эзэмшүүлэх захирамж гарсанг тухайн 
иргэдэд мэдэгдсэн. 

 Эзэмшиж байгаа газраа өмчлөх хүсэлт гаргасан 36 иргэний өмчлөх захирамжийн төслийг сумын Засаг даргад 
хүргүүлсэн. 

  

Захиргаа аж ахуйн чиглэл 

2 
Хүний нөөц, 

дотоод асуудал 

Дотоод ажил: 

1. Байгууллагын албан хаагчдын 2019 оны гүйцэтгэлийн төлөвлөгөө, хөдөлмөрийн гэрээний хэрэгжилтийн үр дүнг 
үнэлэн, Даргын дэргэдэх орон тооны бус зөвлөлөөр хуралдан хэлэлцэж байгууллагын шилдэг мэргэжилтэнг 
тодруулж, урамшуулал олгохоор газрын даргын тушаал гарсан.  

2. Иргэн Д.Дуламсүрэнгийн аймгийн Засаг даргад хандсан өргөдлийн хариуг  судлан 2019 оны 12 дугаар сарын 18-

ны өдөр албан тоотоор хүргүүллээ. 

3. Байгууллагын албан хаагчдын 2019 оны гүйцэтгэлийн төлөвлөгөө, хөдөлмөрийн гэрээг ХШҮ-ний багаар 

үнэлүүлэн газрын даргад танилцуулж төрийн албаны тухай хууль, журмын дагуу зарим албан хаагчдад төрийн 

захиргаа болон төрийн үйлчилгээний албан хаагчдын ур чадвар, албан тушаалын шатлалыг  даргын тушаалаар 

нэмэгдүүлсэн.  

4. Хяналт шинжилгээ үнэлгээний багаар 2019 оны авлигтай тэмцэх үйл ажиллаганы төлөвлөгөөний хэрэгжилт, 

Авлигатай тэмцэх үндэсний хөтөлбөрийн хэрэгжилтийг дүгнэсэн.  

 

Тайлан боловсруулсан: 

Хуулийн асуудал хариуцсан мэргэжилтэн                              Б.Золбаясах 

Хянасан: 

                                                ГУХ-ийн дарга                            Г.Нямдорж 



 

                                                                                                                                                                                           

 


