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Д/д Хэрэгжүүлэх арга хэмжээ Биелэлт 

1 Өргөдөл хүсэлтийн талаар  

- 2017 оны 07-р сарын 31-ны өдрөөс 08-р 
сарын 04-ны өдрийн хооронд 22өргөдөл, 14 албан 
бичиг ирснээс 10 албан бичиг хяналтанд  бүртгэж, 
10  албан бичиг төлөвлөж явуулсан байна. 

2 
Кадастрын хэмжилт, магадлан 
хэмжилт хийсэн, кадастрын 
зургаар үйлчилсэн талаар:  

- Гэр бүлийн хэрэгцээний газраа өмчилсөн , 
эзэмших эрхийн гэрээ хийсэн, худалдсан, 
бэлэглэсэн,  хуваасан нийт 12 иргэн, аж ахуй 
нэгжийн кадастрын зургийг  гаргаж өгсөн.  

- “Гео од” ХХК-аар хэмжилт хийлгэсэн 2 иргэн, 
“Ёлт сүрвэй” ХХК-аар хэмжилт хийлгэсэн 2 иргэ 
хэмжилт хийлгэсэн 2 иргэний хэмжилтийн үр дүнг 
актын хамт хүлээн авч мэдээллийн санд оруулж 
баталгаажуулсан.  

3 
Мэдээлэл технологийн ажлын 
талаар: 

- -    Байгууллагын цахим болон фэйсбүүк хуудсанд 7 
хоногийн тайланг байршуулсан. 

- -          Байгууллагын номын сангийн бүртгэл хөтлөх 
дэвтэр, серверийн өрөөний аюулгүй байдлын 
бүртгэл хөтлөх дэвтрийн загварыг боловсруулж 
бүртгэлийг өдөр бүр хөтлөн ажиллаж байна. 
- Аймгийн Хууль, эрх зүйн хэлтсийн ЭБАТ-нд 
байгууллагын мэдүүлэг гаргагч албан 
тушаалтнуудын судалгааг гаргаж цахимаар 
хүргүүлсэн. 

4 Газар өмчлөлийн талаар 

- 2017 оны 07-р сарын 31-ны өдрөөс 08-р 
сарын 04-ны өдрийн хооронд Дархан сумаас газар 
өмчлөөгүй тухай тодорхойлолт нийт 20 иргэн 
гаргасан авсан байна. 

5 Барилга материалын үйлдвэрлэл 
- АМРАЛТТАЙ 

6 
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. 
- MON3244/3245 төслийн удирдах нэгжээс 
зохион байгуулсан 7-р сард хийгдсэн ажлын 
тайлангийн хуралд оролцов. Энэ хурлаар төслийн 
нэгжийн багийнхан 7-р сард хийсэн ажлын тайланг 
хэлэлцэж, ирэх сард хийх ажлын төлөвлөгөөг 
батлав. Ирэх 8 сараас сонгон шалгаруулалт 
хийгдсэн ажлуудын угсралтын ажил эхэлнэ. 
-  2018 онд  Дархан-Уул аймагт хийхээр 
төлөвлөсөн төсөл арга хэмжээний ажлын 
мэдээлийг дэлгэрэнгүй болгож, тодотгон БХБЯ руу 
ирүүлсэн мэйл хаягаар нь хүргүүллээ. 
- Дархан-Улаанбаатарын хооронд хийгдэх 
авто замын дагуух холбооны шинэчлэгдэж байгаа 
шугамын ажлын зургийн трасст хяналт  хийж, 



эзэмшил газар дээгүүр явж байгаа хэсгийн газрыг 
чөлөөлж трасс сонгох зөвлөгөө өгч трассыг 
шилжүүлэн байршуулав. 
- Дархан сум 9-р баг. Иргэн Загарын 
үйлчилгээний барилгын гадна инженерийн шугам 
сүлжээний зургийг хянав /цахилгаанаас бусад/. 

7 
Хот байгуулалт 

 

- Мэргэжилтэн С.Ундрахтай хамт спорт 
цогцолборын барилга, ДСЦТС-ний ажилчдын орон 
сууцны барилгуудын ажлын явцтай танилцсан. 

8 
Барилга угсралт, барилгын 
техник хяналт 

- Дархан-Уул аймгийн МХГ-н барилга 

угсралтын техник хяналтын улсын байцаагч 

Ч.Батбулган, Хөдөлмөр аюулгүй байдал хариуцсан 

улсын байцаагч н.Энхжин нартай хамтран аймгийн 

хэмжээнд барилгын ажил эхлүүлэх, үргэлжлүүлэх 

зөвшөөрөл авч барилга угсралтын ажил гүйцэтгэж 

байгаа доорх нэр бүхий 7 барилгуудын барилга 

угсралтын ажлын явцад хяналт хийж, хөдөлмөр 

хамгаалал, аюулаас урьдчилан сэргийлэх, 

барилгын угсралт технолзогийн талаар холбогдох 

заавар зөвлөгөөг өгч ажилласан.  Үүнд:  

- Дархан сум 9-р багт байршилтай “Дархан 

Өүлэн эх” ХХК-ний зочид буудал, үйлчилгээний 

барилга 

- Дархан сум 5-р багт байршилтай “Горгаз” 

ХХК-ний автомашин хийгээр цэнэглэх станц 

- Дархан сум 11-р багт байршилтай Иргэн 

Загарын үйлчилгээний барилга  

- Дархан сум 14-р багт байршилтай “Минж 

проперти” ХХК-ний нийтийн орон сууцны барилга  

- Дархан сум 12-р багт байршилтай “ДСЦТС” 

ХК-ний нийтийн орон сууцны барилга  

- Дархан сум 5-р багт байршилтай Хараагийн 

дарь эх ламын гэцогдаржаалин хийдийн 2 давхар 

барилга  

- Дархан сум 5-р багт байршилтай “Ойн бирж” 
ХХК-ний ШТС, автомашин хийгээр цэнэглэх станц 

9 Бусад ажлын талаар  

- АРБЕЛ АЛТАЙ ХХК-ний хийж байгаа 
Улаанбаатар-Дархан хот хүртэлх 30 км хатуу 
хучилттай авто замын дагуух шинэчлэгдэж 
холбооны кабелийн трассыг зөвшилцөж хамтран 
ажиллаа. 
- Байгууллагын өмнөх явган модыг засаж 
хэлбэржүүлэв. 
- Байгууллагын 50м доторх хог, шарилжийг 
цэвэрлэв. 
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