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№ Ажлын чиглэл Гүйцэтгэсэн ажил 

Барилга хот байгуулалтын хэлтэс 
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Барилгын хяналт 
шалгалтын 
чиглэл 

 Шинээр батлагдсан Засгийн газрын 212-р тогтоолын дагуу барилга ашиглалтад оруулах комиссыг 3 байршилд 
зохион байгуулж ажилласан. Үүнд: 

- Монгол Улсын засгийн газар, Бүгд найрамдах Австри Улсын Засгийн газрын хооронд байгуулсан 
гэрээний дагуу хийгдсэн Дархан-Уул аймгийн Шарын гол сум, Орхон сумын 315 ширхэг 
гэрэлтүүлэг 

- Дархан-Уул аймгаг, Орхон сум, Иргэн Наранцэцэгийн малын бой, нядалгааны барилга 
 Дархан-Уул аймаг, Дархан сум, 31-р хороололд хийгдсэн 425 айлын амины орон сууцны гадна инженерийн шугам 

сүлжээний ажлыг ашиглалт оруулах хүсэлтийн Дархан ус суваг ХК-с ирүүлсэний дагуу хянаж үзэхэд холбогдох 
барилгын техникийн бичиг баримт дутуу байсан тул боломжгүй тухай албан бичгийг хүргүүлсэн.  

 Дархан-Уул аймаг, Дархан сум, 13-р багт “Хатан дулам” ХХК-ний эмнэлэгийн зориулалттай барилгад барилгын 
эхлүүлэх зөвшөөрөл хүссэний дагуу хянаж үзэхэд газрын зориулалт худалдаа үйлчилгээний зориулалттай 
байсан тул газрын зориулалтыг эрүүл мэндийн байгууллагын зориулалттай болгосны дараа зөвшөөрлөө авах 
тухай албан бичгийг хүргүүлсэн.  

 Дархан-уул аймаг дахь захиргааны хэргийн анхан шатны шүүхээс ирүүлсэн Дархан сумын 9-р багт “Минж 
проперти” ХХК-ний газар дээр нийтийн орон сууцны барих зөвшөөрлийг олгосон талаарх мэдээллийг хүссэний 
дагуу холбогдох бичиг баримтыг албан бичгээр хүргүүлсэн.  

 
 2 

Инженер дэд 
бүтцийн чиглэл 

 Засаг даргын үйл ажиллагааны хөтөлбөрийн хэрэгжилтийг гаргаж ХОХБТХ-т хүргүүлсэн.  
 Ковид 19 цар тахалтай холбоотойгоор шинжилгээний цэгт ажилласан.  
 Захиалагчийн техник хяналтын хүрээнд 6,7-р багийн гэр хорооллын инженерийн шугам сүлжээний ажилд 

хяналтыг хэрэгжүүлж хөрөнгө оруулалтын хуралд танилцуулсан.  
 Дахин төлөвлөлтийн хүрээнд Дархан сумын 5,6-р багийн нутаг дэвсгэрт хийгдэх брак байруудын тойм зургийг 

гүйцэтгэсэн. 
 Дархан сумын 3-р баг Цэнгэлдэх хүрээлэнгийн зүүн талд багийн төв барихтай холбогдуулан ерөнхий 

төлөвлөгөөний зураглал хийж гүйцэтгэсэн.  
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Хот 
байгуулалтын 
кадастр, зураг 
төсөл магадлал 

 Архитектур төлөвлөлтийн даалгавар цахим системээр 2 гаргаж хүргүүлсэн. 
 Байршилын зураг 3  
 Дахин төлөвлөлтийн хүрээнд барилгажих боломжтой байршлын зураг Дархан суманд цахимаар хүргүүлсэн. 
 Загвар зураг 1-г судлаж баталгаажуулан хүлээлгэж өгөв. 

Газрын удирдлагын хэлтэс 

1 Газар зохион 
байгуулалт, 
өмчлөлийн 
чиглэл 

 2022 оны ТЖГЗБТ-нд санал ирсэнг нэгтгэсэн. 
 Аймгийн Цагдаагийн газар, Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх газар болон Прокурорын газарт  шалгагдаж байгаа иргэн, 

хуутгээдийн  нийт 3 албан бичгийн лавлагааг мэдээллийн сан болон газар өмчлөх захирамжаас шүүж хариуг 
хүргүүлсэн. 



 Цахим системд нийт 2 өргөдөл ирсэн. Өргөдлийн хариуг хүргүүлсэн 
 Аймгийн Засан даргын 2021-11-02 өдрийн газар эзэмших хугацаа сугах, эрх шилжүүлэх, талбайн хэмжээнд 

өөрчлөлт орж захирамж гарсан нийт 12 иргэн, хуулийн этгээдэд мэдэгдсэн. 

Захиргаа, аж ахуй хэлтэс 
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Хүний нөөц, 
хууль эрх зүй 

 Тайлан: 
 Аймгийн ЗД-ын 2021-2024 оны үйл ажиллагааны хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх арга хэмжээний төлөвлөгөөний эхний 

хагас жилийн хэрэгжилтийг заалт бүрээр тайлагнан аймгийн ХОХБТХэлтэст хүргүүлсэн. 
 Тус байгууллагаас өндөр насны тэтгэвэрт гарсан ахмад албан хаагчдын судалгааг аймгийн Нийгмийн бодлогын 

хэлтэст хүргүүлсэн.  
 Давхар ажил эрхлэлттэй холбоотой судалгаа аймгийн ХЭЗХэлтэст 2021/11/04-ний өдрийн 669 албан тоотыг 

цахимаар хүргүүлсэн.  
Шүүх: 

 Гуравдагч этгээдийн /Ласти интернашн ХХК/ оролцогчын бие даасан шаардлагын хүрээнд “ Улсын комиссын 
актыг хүчингүй болгуулах” нэхэмжлэлтэй Захиргааны хэргийн хариуцагчаар Газрын даргын итгэмжлэгдсэн 
төлөөлөгч Б.Золбаясах, С.Ундрах нарт холбогдох хэрэгт Захиргааны хэргийн шүүхийн хурал 2021/11/02-нд 
болсон. Шүүхээс Гуравдагч этгээдийн бие даасан шаардлагыг хэрэгсэхгүй болгосон. 

Үүрэг даалгавар: 
 2021 оны 11 дүгээр сарын 01-07 хооронд 7 хоногийн хугацаатай  ГХБХБГ-аас ковидын шинжилгээний төлбөр, 

бүртгэл дээр суух албан хаагчдын хуваарийг баталж, тухайн өдрүүдэд томилогдсон албан хаагчид үүргийг 
гүйцэтгэж ажилласан.  

 3-р тунд хамрагдах албан хаагчдын судалгааг гаргаж Дархан сумын ЗДТГ-т хүргүүлсэн. 
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Мэдээллийн 
технологи, нярав 

 Мэдээлэл: 
1. 70376471 нээлттэй утсаар 4 иргэний асуултанд хариулт өгөв. 
2. Байгууллагын фэйсбүүк хуудсанд ирсэн 6 иргэний асуултанд хариулав. 
3. АЗДТГ-аас зохион байгуулсан “Олон нийтийг соён гэгээрүүлэхэд ТБ-аас түгээх мэдээлэл, сурталчилгааны 

нөлөөлөл” сэдэвт сургалтанд хамрагдлаа.    
Мэдээллийн технологи: 

1. Байгууллагын цахим хуудсан дээрх 6 мэдээлэлд засвар хийж, Орхон суманд газар эзэмшүүлэх цахим дуудлага 
худалдааны зарыг байрлуулав. 

2. Байгууллагын фэйсбүүк хуудсан дээр Орхон суманд газар эзэмшүүлэх цахим дуудлага худалдааны зар, 
хүмүүжлийн эерэг аргыг түгээе аянд ГХБХБГ нэгдсэн тухай мэдээллийг байрлуулав.  

3. Шинээр ирсэн тоног төхөөрөмжүүдийг хүлээн авч шалган, мэргэжилтнүүдэд хүлээлгэн өгч хэвлэгч, сканерыг 
таниулж өгөв.  

Нярав:  
1. 10-р сарын үнэт цаас, бараа материалын зарцуулалтын тайланг гаргаж ня-бо-д өгөв.  
2. Шаардах хуудсаар 2 төрлийн 5 ширхэг бараа материал олгов.     

 
Тайлан боловсруулсан:  Захиргаа, хуулийн асуудал хариуцсан мэргэжилтэн                     Б.Золбаясах 

                                                                  Хянасан:   Газрын удирдлагын хэлтсийн дарга                                                  Г.Нямдорж 

 



 

 
 


