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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 болон 

2018.02.22-ны өдрийн 01-А/54 дугаар захирамжаар газар эзэмших 

эрхийг бусдад шилжүүлэх, 2018.02.12-ны 01-А/36 дугаар 

захирамжаар газар эзэмшүүлэх нийт 7 иргэн, аж ахуй нэгжтэй 

гэрээ байгуулан, гэрчилгээг олголоо.  

 Мөн Дархан сумын 9 дүгээр баг, 4 дүгээр хороолол, Хаан 

банкны зүүн талд байрлалтай 504 м2 талбай бүхий цэцэрлэгийн 

зориулалттай газрыг 2018.02.23-ны өдрийн дуудлага 

худалдаагаар худалдан авсан 1 иргэнтэй аймгийн Засаг даргын 

2018.03.02-ны 01-А/66 захирамжийн дагуу газар эзэмших гэрээ 

байгууллаа. 

2 

Газар зохион 

байгуулалт, газар 

өмчлөлийн хүрээнд 

 Газар өмчлүүлэх ажлын хүрээнд газар өмчлөх эрхээ бусад 

аймаг сумын нутагт эрхээ хэрэгжүүлэх хүсэлтэй 185 иргэнд 

тодорхойлолтоор үйлчлээд байна. 

 Аймгийн ИТХ-ын тэргүүлэгчдийн хурлаар Дархан-Уул 

аймгийн 8 бахархал, Аялал жуулчлалыг хөгжүүлэх мастер 

төлөвлөгөө болон орон нутгийн тусгай хэрэгцээнд авах газруудыг 

төлөвлөн танилцууллаа. 

3 

Кадастрын хэмжилт, 

кадастрын зургаар 

үйлчлэх 

 Гэр бүлийн хэрэгцээний газраа өмчилсөн, эзэмших эрхийн 

гэрээ хийсэн, худалдсан, бэлэглэсэн, хуваасан нийт 38 иргэн, аж 

ахуй нэгжийн кадастрын зургийг  гүйцэтгэсэн байна.  

4 Өргөдөл хүсэлт 

 Манай байгууллагад 2018.02.26-ны өдрөөс 2018.03.02-ны 

өдрийн хооронд 12 өргөдөл, 33 албан бичиг ирсэнээс 10 албан 

бичиг шийдвэрлэн, 19 албан бичиг, 6 өргөдөл хяналтанд 

бүртгэжээ /Энэ долоо хоногт хугацаа хэтэрсэн албан бичиг, 

өргөдөл, гомдол байхгүй/. Байгууллагын удирдлагаас 20 албан 

бичиг төлөвлөж явуулсанаас онцолбол:  

- Өргөдөл, хүсэлт шийдвэрлэсэн 4, 

- Лавлагаа, тодорхойлолт 10,  

- Тайлан, мэдээлэл хүргүүлэх 6 тус тус асуудлыг шийдвэрлэжээ.  

5 
Хот байгуулалт 

 

 Дараах байгууллагуудад байршлын зургийг гүйцэтгэжээ. 

Үүнд: 

 Дархан сум, 13-р баг, Бид эмнэлгийн зүүн урд талд байрлах 

иргэн Н.Отгонбаярын "Үйлчилгээ, Ахмадын сувилал"-ны 

зориулалтаар олгогдсон газарт, 

 Дархан сум, 13-р баг, Дархан-Уул аймаг дахь Анагаах ухааны 

сургуулийн "Сургуулийн байр", 

 Дархан сум, 13-р баг, Дархан-Уул аймаг дахь Анагаах ухааны 

сургуулийн "Оюутны байр", 

 Дархан сум, 8-р баг, Дархан-Уул аймгийн Төвлөрсөн номын 

сангийн "Номын сангийн архивын фондны байр", 

 Дархан-Уул аймаг, Дархан сум, 13-р баг, ХААИС-ийн баруун 



талд байрлах “Дархан өргөө Политехникийн коллеж”,  

 Дархан-Уул аймгийн Дархан сумын Малчин багт байрлах 

“Тэс петролум” ХХК-ны авто машин хийгээр цэнэглэх далд сав 

байршуулах эскиз зургийг баталлаа. 

 Дархан-Уул аймгийн Дархан суманд 2018-2020 он хүртэл 

хийгдэх Ногоон байгууламжийн төлөвлөгөөг гүйцэтгэж, аймгийн 

засаг даргын Захирагчийн албанд хүлээлгэн өглөө.  

6 

Барилга угсралт, 

барилгын техник 

хяналт 

 Азийн хөгжлийн банкны зээлийн хөрөнгөөр хэрэгжүүлж буй 

“Дархан хотын Бохир усны менежменийн МОН 3244/3245 төсөл”-

ийн захиалагчийн хүсэлтийн дагуу барилгын ажил үргэлжлүүлэх 

зөвшөөрлийг, Дархан сумын 8-р багт байршилтай зоорьтой 3 

давхар 2 блок бүхий үйлчилгээний зориулалттай барилгад 

“Камдер” ХХК-ний хүсэлтийн дагуу барилгын ажил эхлүүлэх 

зөвшөөрлийг тус тус олголоо.  

 Дархан-Уул аймгийн барилга угсралтын тусгай зөвшөөрөл 

хүссэн “Мөнх-Од цацрал” ХХК, “Хашцамхаг” ХХК, “ЗТК” ХХК-ний 

хүсэлтийн дагуу холбогдох техникийн бичиг баримтыг хянан, 

Монголын барилгын үндэсний ассоциацид тодорхойлолтыг 

уламжиллаа.  

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 

 Дархан сумын хуучин Дархан хэсгийн Бохир усны шугамын 

хамгаалалтын зурвас тогтоох ажил хийгдэж байна. 

 Мөн байгууллагын ялтсан бойлоорыг засварлахаар ажлын 

зургийг гүйцэтгэж байна. 

9 Бусад 

 Ил тод байдлын тухай хуулийн дагуу байгууллагын цахим 

хаягт 2017 оны байгууллагын үйл ажиллагааны хэрэгжилт; 

ГЗБГЗЗГ-ын дарга болон аймгийн засаг даргатай байгуулсан 

ГХБХБГ-ын даргын үр дүнгийн гэрээ буюу 2018 оны байгууллагын 

үйл ажиллагааны төлөвлөгөө; ГХБХБГ-ын 2018 оны 1, 2 дугаар 

сарын санхүүгийн болон үйл ажиллагааны тайланг байршуулжээ.  

 Мөн салбартай холбогдох хууль, дүрэм журмыг сурталчилах 

ажлын хүрээнд Барилга, хот байгуулалтын сайдын 2017.11.30-ны 

өдрийн 194 дугаар тушаалаар батлагдсан “Барилга 

байгууламжийн төвөгшлийн ангилалыг зориулалт, хүчин чадлаар 

нь тогтоох дүрэм”-ийг байгууллагын вэйб хуудас болон фэйсбүүк 

хаягаар дамжуулан иргэд олон нийтэд мэдээлэл хүргэлээ. 

 2019 оны төсвийн хүрээний мэдэгдэл болон нийт албан 

хаагчдаас ажил үүрэг, шинээр төлөвлөсөн ажлуудтай нь 

уялдуулан төсвийн саналыг хүлээн авч 2020-2021 оны 

байгууллагын төсвийн төсөөллийг гарган ГЗБГЗЗГ-т хүргүүллээ. 

 2018 оны 02 сарын 26-ны өдөр 15 албан хаагчийн 

бүрэлдэхүүнтэйгээр байгууллагын ойр орчмын цас цэвэрлэгээний 

ажлыг хийж гүйцэтгэсэн. 
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