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2018.02.23 

Д/д 
Хэрэгжүүлсэн үйл 

ажиллагааны чиглэл 
Биелэлт 

1 

Аймаг, сумын Засаг 

даргын захирамжийн 

биелэлтийг хангах 

 Аймгийн Засаг даргын 2018.02.12-ны өдрийн 01-А/33 дугаар 

захирамжаар газар эзэмших эрхийг бусдаас шилжүүлэн авсан 7 

иргэнтэй, 2018.02.12-ны өдрийн 01-А/38 дугаар захирамжаар 

газрын талбайн хэмжээг өөрчилж газар эзэмшүүлэх 4 иргэнтэй, 

2018.02.12-ны 01-А/37 дугаар захирамжаар газар эзэмших эрхийн 

хугацаа сунгах 4 иргэнтэй, 2018.02.12-ны 01-А/36 дугаар 

захирамжаар газар эзэмшүүлэх 2 иргэнтэй тус тус гэрээ 

байгуулан, гэрчилгээг олголоо.  

2 

Газар зохион 

байгуулалт, газар 

өмчлөлийн хүрээнд 

 Газар өмчлүүлэх ажлын хүрээнд газар өмчлөх эрхээ бусад 

аймаг сумын нутагт эрхээ хэрэгжүүлэх хүсэлтэй 55 иргэнд 

тодорхойлолтоор үйлчлээд байна. 

 2018.02.23-ны өдөр Дархан сумын 9 дүгээр баг, 4 дүгээр 

хороолол, Хаан банкны зүүн талд байрлалтай 0.0504 га 

цэцэрлэгийн зориулалттай газрыг эзэмшүүлэх дуудлага худалдаа 

зохион байгуулж, 30.240.000 төгрөгийн анхны үнээс дуудаж 

31.240.000  төгрөгөөр худалдаалаад байна. 

3 

Кадастрын хэмжилт, 

кадастрын зургаар 

үйлчлэх 

 Гэр бүлийн хэрэгцээний газраа өмчилсөн, эзэмших эрхийн 

гэрээ хийсэн, худалдсан, бэлэглэсэн, хуваасан нийт 42 иргэн, аж 

ахуй нэгжийн кадастрын зургийг  гүйцэтгэсэн байна.  

  

4 Өргөдөл хүсэлт 

 Манай байгууллагад 2018.02.19-ны өдрөөс 2018.02.23-ны 

өдрийн хооронд 6 өргөдөл, 26 албан бичиг ирсэнээс 6 албан 

бичиг, 6 өргөдөл хяналтад бүртгэжээ /Энэ долоо хоногт хугацаа 

хэтэрсэн албан бичиг, өргөдөл, гомдол байхгүй/. Байгууллагын 

удирдлагаас 7 албан бичиг төлөвлөж явуулсанаас онцолбол:  

- Өргөдөл, хүсэлт шийдвэрлэсэн 4, 

- Лавлагаа 17,  

- Тайлан хүргүүлэх 3, 

- Дотоод үйл ажиллагаатай холбоотой 2 тус тус асуудлыг 

шийдвэрлэжээ.  

5 
Хот байгуулалт 

 

 Дархан-Уул аймгийн Төрийн өмчийн газраас явуулж байгаа 

шинэчилсэн бүртгэлийн ажлын хүрээнд дараах байршлууд дээр 

байршлын зургийг гүйцэтгэжээ. Үүнд: 

 ЦДҮС ТӨХК-ний 6 байршил, 

 ТЭДС ТОП өрхийн эмнэлэг. 

 Орон нутгийн төсвийн хөрөнгөөр хийгдэх Гэрэлтэй гудамж, 

байрны гадна пасадны гэрэлтүүлэг, Залуучууд театрын гадна 

талбайн гэрэлтүүлэг, Залуучууд театрын урд байрлах 90 машины 

авто зогсоолын эскиз зургийг тус тус хянан баталсан. 

 Мөн 15 дугаар багийн Багийн хөгжлийн төвийн барилгад 

архитектур төлөвлөлтийн даалгавар гүйцэтгэлээ. 

 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 төв”-ийн барилгын зураг 

төсвийг гүйцэтгэгчээр “Баянтөхөм шандат” ХХК гүйцэтгэж 

байгаа ба ажлын зураг 100% дууссан, 2018.02.26-нд экспертэд 

хүргүүлнэ. 

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

төсвийг гүйцэтгэгчээр “Жаргалант хийц” ХХК гүйцэтгэж байгаа 

байгаа бөгөөд ажлын зураг дууссан, 2018.02.26-нд экспертэд 

хүргүүлнэ. 

 Гэрэлтэй гудамж, Гадна фасадны гэрэлтүүлэг, Залуучууд 

театрын зогсоол, Гадна тохижилтын зураг төсвийг 

гүйцэтгэгчээр “Зууны гүүр” ХХК ажиллаж байна. Зургийн ажил 

100% дууссан, 2018.02.26-нд экспертэд хүргүүлнэ. 

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

бар” ХХК гүйцэтгэж байна. Зургийн ажил 100% дууссан, 

2018.02.28-нд экспертэд хүргүүлнэ. 

 “Хөгжлийн ерөнхий төлөвлөгөө 2020–2035 он” төлөвлөгөө 

боловсруулах гүйцэтгэгчээр “Арт констракшн” ажиллаж байна. 

Барилга, хот байгуулалтын яаманд 2018.02.05-2018.02.06-ны 

хооронд зохион байгуулагдсан хурлын шийдвэр одоогоор 

ирээгүй. Иймд мэргэжлийн байгууллагын дүгнэлт гарсны дараа 

буюу 2018 оны 03 дугаар сард Дархан-Уул аймгийн ЗДТГ-т 

ажлын явцыг танилцуулна.  

 Дахин төлөвлөлтийн зураг төсвийг “Хангайн нар” ХХК гүйцэтгэж 

байна. Зургийн ажил 100% дууссан, 2018.02.27-нд экспертэд 

хүргүүлнэ. 

6 

Барилга угсралт, 

барилгын техник 

хяналт 

 Дархан-Уул аймгийн Дархан сумын 11 дүгээр багт 

байрлалтай 1911009113 тоот улсын бүртгэлтэй 4252829 

регистрийн дугаартай “Карьер” ХХК-ний тусгай зөвшөөрөл сунгах 

хүсэлтийн дагуу Монголын барилгын үндэсний ассоциацид 

тодорхойлолтыг хүргүүллээ.  

 Барилга хот байгуулалтын яамнаас “Япон улсын нийгэмлэг 

/ ЖАЙКА / хамтын ажиллагааны Дархан-Уул аймгийн Нэгдсэн 

эмнэлгийн барилгад газар хөдлөлтийн тэсвэрлэх чадварт үнэлгээ 

хийж, турших шаардлагатай” гэсэн хүсэлтийн дагуу Нэгдсэн 

эмнэлгийн эрхлэгч Н.Эрдэнэтулгатай уулзалт зохион байгуулж, 

барилгын зургийг төсөл хэрэгжүүлэгч байгууллагад хүргүүлээд 

байна. 

7 
Барилга материалын 

үйлдвэрлэл 

 Барилга хот байгуулалтын сайдын 2017 оны 194 дугаар 

тушаалаар баталсан “Хуулийн этгээдэд тусгай зөвшөөрөл олгох 

ажлын төрөл, суурь нөхцөл, шааардлага”-ыг барилгын үйл 

ажиллагаа эрхэлдэг аж ахуй нэгж, байгууллагуудад  сурталчилах 

ажлыг зохион байгуулж байна. 

8 
Инженерийн шугам 

сүлжээ 

 Аймгийн байр зүйн зурагт бохир усны шугамын 

хамгаалалтын зурвас тогтоох ажил хийгдэж байна. 

9 Бусад 
 Байгууллагын нийт албан хаагчидтай 2018 оны төрийн 

албан хаагчийн үр дүнгийн гэрээ байгуулав.  

 

ТАЙЛАН НЭГТГЭСЭН:                   Ц.ЦЭНД-АЮУШ 


