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ажиллагааны чиглэл 
Биелэлт 

1 

Аймаг, сумын Засаг 

даргын захирамжийн 

биелэлтийг хангах 

 Аймгийн Засаг даргын 2017.12.28-ны өдрийн А/500 дугаар 

захирамжаар эзэмших эрхийн хугацаа сунгах 2 иргэнтэй, 

2017.12.28-ны өдрийн А/502 дугаар захирамжаар газар 

эзэмшүүлэх 1, 2017.12.28-ны А/503 газрын талбайн хэмжээг 

өөрчилж газар эзэмшүүлэх 2 иргэнтэй тус тус гэрээ байгуулан, 

гэрчилгээг олголоо.  

2 

Газар зохион 

байгуулалт, газар 

өмчлөлийн хүрээнд 

 Газрын эрх зүйн харилцааг хянан шийдвэрлэх хурлыг 

зохион байгуулж, байгууллагад хүлээн авсан газрын харилцаатай 

холбогдох өргөдөл хүсэлтийг хянан хэлэлцэж, аймгийн болон 

Дархан сумын засаг даргын захирамжийн төслийг бэлтгээд байна.  

 Газар өмчлүүлэх ажлын хүрээнд газар өмчлөх эрхээ бусад 

аймаг сумын нутагт эрхээ хэрэгжүүлэх хүсэлтэй 16 иргэнд 

тодорхойлолтоор үйлчлээд байна. 

3 

Кадастрын хэмжилт, 

магадлан хэмжилт, 

кадастрын зургаар 

үйлчлэх 

 Гэр бүлийн хэрэгцээний газраа өмчилсөн, эзэмших эрхийн 

гэрээ хийсэн, худалдсан, бэлэглэсэн, хуваасан нийт 66 иргэн, аж 

ахуй нэгжийн кадастрын зургийг  гүйцэтгэсэн байна.  

 13-р хороололд байршилтай “Дархан шар бүрд” ХХК-ны 

орон сууц, Өргөө багт байршилтай иргэн П.Энхтулгын оффис нийт 

2 барилгын гүйцэтгэлийн зургийг хүлээн авч, мэдээллийн санд 

орууллаа.  

 Мөн 2018 онд геодези зураг зүйн чиглэлээр сумдад хийгдэх 

ажлын төлөвлөгөө болон Хонгор сумын тариалангийн талбайн 

тооллого хийх ажлын төлөвлөгөөг гаргасан байна.  

4 Өргөдөл хүсэлт 

 Манай байгууллагад 2018.02.05-ны өдрөөс 2018.02.09-ны 

өдрийн хооронд 28 өргөдөл, 21 албан бичиг ирсэнээс 7 албан 

бичиг болон ГЭЗХХШХ-аар нийт 76 өргөдөл шийдвэрлэн, 11 

албан бичиг хяналтад бүртгэжээ /Энэ долоо хоногт хугацаа 

хэтэрсэн албан бичиг, өргөдөл, гомдол байхгүй/. Байгууллагын 

удирдлагаас 11 албан бичиг төлөвлөж явуулсанаас онцолбол:  

- Өргөдөл, хүсэлт шийдвэрлэсэн 2, 

- Лавлагаа 7,  

- Тайлан хүргүүлэх 1 тус тус асуудлыг шийдвэрлэжээ.  

5 
Хот байгуулалт 

 

 Дархан-Уул аймгийн Төрийн өмчийн газраас явуулж байгаа 

шинэчилсэн бүртгэлийн ажлын хүрээнд дараах байршлууд дээр 

байршлын зургийг гүйцэтгэв. Үүнд: 

 8 дугаар баг 23 дугаар цэцэрлэг, 

 Оюуны ирээдүй цогцолбор сургуулийн “А”, “Б” хичээлийн байр  

 Од цогцолбор сургуулийн “А”, “Б”, “В” хичээлийн байр 

 Орон нутгийн төсвөөр Дархан сумын хорооллын доторх авто 

замын нөхөөс хийх 15 байршилд зургийг тус тус гүйцэтгэжээ. 

 Мөн 11, 12, 14, 15, 16 дугаар багийн Багийн хөгжлийн төвийн 

барилгын эскиз зургийг тус тус хянаж батлав. 



 Дархан-Уул аймагт хийгдэх ажлууд дээр тендерт 

шалгарсан зургийн байгууллагуудаас ажлын явц хэдэн хувьтай 

байгаа талаар мэдээллийг хүлээн авч, нэгтгэлээ. Үүнд: 

 12, 16 дугаар багийн Багийн хөгжлийн төвийн барилгын зураг 

төсвийг гүйцэтгэгчээр “Баянтөхөм шандат” ХХК гүйцэтгэж 

байгаа ба Ажлын зураг дууссан аймгийн ЗДТГ-тай гэрээ 

хийгдээгүйн улмаас экспертээр орж амжаагүй, ажлын явц 90%-

тай явагдаж байна. 

 15 дугаар багийн “Багийн хөгжлийн төв”-ийн барилгын зураг 

төсвийг гүйцэтгэгчээр “Жаргалант хийц” ХХК гүйцэтгэж байгаа 

байгаа ажлын явц 90%-тай, ажлын зураг дууссан 02 сарын 16-

нд магадлалаар оруулж 2018.02.23-нд зураг төсвийг бэлэн 

болгоно.  

 Гэрэлтэй гудамж, Гадна фасадны гэрэлтүүлэг, Залуучууд 

театрын зогсоол, Гадна тохижилтын зураг төсвийг 

гүйцэтгэгчээр “Зууны гүүр” ХХК ажиллаж байна. Техникийн 

нөхцлийг 02 сарын 06-ны өдөр хүлээн авсан бөгөөд зураг, 

төсөв 95%-тай хийгдсэн, 02 сарын 09-нд магадлалаар 

дүгнүүлж, эцсийн байдлаар 02 сарын 16-нд дуусна. 

 “Миний монгол цэцэрлэгт хүрээлэн”-ийн зураг төсвийг “Минж 

бар” ХХК гүйцэтгэж байна. 02 сарын 09-нд өндөржилтийн болон 

үндсэн зураг бэлэн болж, 02 сарын 16-нд магадлалаар 

дүгнүүлнэ. Ажлын явц 95%-тай явагдаж байна. 

 “Хөгжлийн ерөнхий төлөвлөгөө 2020 – 2035 он” төлөвлөгөө 

боловсруулах гүйцэтгэгчээр “Арт констракшн” ажиллаж байна. 

БХБЯ-нд 2018.02.05-2018.02.06-ны хооронд хуралдаж тодорхой 

шийдлүүдэд хүрсэн ба Цагаан сарын дараа 02 сарын сүүлээр 

Дархан-Уул аймгийн ЗДТГ-т хийгдэж байгаа ажлаа 

танилцуулахаар болсон байна.   

 Дахин төлөвлөлтийн зураг төсвийг “Хангайн нар” ХХК гүйцэтгэж 

байна. Ажлын явц 80%-тай, 02 сарын 25-нд зургийн ажил 

дуусаж, магадлалаар дүгнүүлнэ. 

6 

Барилга угсралт, 

барилгын техник 

хяналт 

 Байгууллагад ирүүлсэн албан хүсэлтийн дагуу Дархан-Уул 

аймаг, Дархан сум, 5 дугаар багт байршилтай “Дашваанжил” ХХК-

ний автомашин хийгээр цэнэглэх станцын барилгын үйл 

ажиллагаатай танилцаж, зөрчлийг арилгах тухай хугацаатай 

мэдэгдэх хуудсыг хүргүүлээд байна. 

 Аймгийн Засаг даргын 2017 оны А/408 дугаар захирамжийн 

дагуу нүүлгэн шилжүүлэлт, түр байрны мэргэжлийн анги, хоргодох 

байрны мэргэжлийн ангиудын төлөвлөгөөг тус тус шинэчлэн 

баталлаа.  

 Мөн Монгол Улсын Засгийн газрын тогтоол 2015 оны 248 

дугаар тогтоолоор батлагдсан Түрээсийн орон сууцны 

хөтөлбөрийн Дархан-Уул аймаг дахь 2017 оны хэрэгжилтийн 

тайланг Барилгын хөгжлийн төвд цахимаар хүргүүлсэн байна. 

7 
Барилга материалын 

үйлдвэрлэл 

 Дархан-Уул аймгийн Үйлдвэрлэгчдийн нэгдсэн зөвлөгөөнд 

барилгын материал үйлдвэрлэл эрхэлдэг аж ахуй нэгж 

байгууллагуудыг бүрэн хамруулах ажлыг зохион байгууллаа. 
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