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1 
Аймаг, сумын Засаг даргын 

захирамжийн хэрэгжилтын талаар: 

- Аймгийн засаг даргын 2017 оны А/85 дугаар  газар 
эзмших эрхийн гэрчилгээг бусдад шилжүүлэх тухай 
захирамжаар 5 иргэн, 2016 оны А/84 газар эзэмших эрхийн 
гэрчилгээний хугацаа сунгах тухай шийдвэрээр 1 ААНБ нийт 
6 ИААНБ-тай газар эзмших  гэрээ байгуулж улсын бүртгэлд 
бүртгэсэн  

- Аймгийн Засаг даргын 03 сарын 10-ны өдрийн А/84, А/85, 
А/86, А/87, А/88 дугаар захирамжуудаар  9, 10, 11, 12, 15, 16 дугаар 
багийн иргэдээс өгсөн өргөдлийн дагуу газар эзэмшүүлэх гэрээ 

хийж гэрчилгээг олгож дууссан..   

2 Газрын төлбөрийн талаар: - 2017 оны 03 дугаар сарын 24-ны байдлаар газрын 

төлбөрт өссөн дүнгээрээ 112,6 сая төгрөг төвлөрсөн байна.  

3 

Тайлан, мэдээ албан бичгийн хариу 

гаргаж хүргүүлсэн, өргөдөл хүсэлт 

шийдвэрлэсэн талаар: 

- Дархан сумын ИТХ-ын тэргүүлэгчдийн хурлаар Гудамж, 
зам, талбай, үл хөдлөх эд хөрөнгийг хаягжуулах журмын 5 дугаар 
зүйлийн 5.1-д заасны дагуу гудамж, зам талбайн хуучин нэрлэгдэж 
байсан болон шинээр нэрлэгдэх нэршлийг  хэлэлцүүлж тогтоол 
гаргуулав. 

-  Дархан сумын төв гудамжнуудын нэршлийг №20 тоот 
тогтоолоор  дэмжсэн, 7, 15-р багуудын гудамжны нэрийн 
өөрчлөлтийг №22 тоот тогтоолоор баталсан. 

- 2017 оны 03-р сарын 20-ны өдрөөс 03-р сарын 24-ны 

өдрийн хооронд 19  өргөдөл, 16 албан бичиг ирсэнийг 

бүртгэж, 14 албан бичиг төлөвлөж явуулсан байна. Үүнээс 8 

албан бичиг нь хариутай албан бичгийн хариуг хүргүүлсэн. 

- Өссөн дүнгээр албанд нийт 259 албан бичиг ирсэний 
101 албан бичгийг хяналтанд авч 209 албан бичиг төлөвлөн 
явуулсан байна. 177 өргөдөл хүсэлт ирсэнийг бүртгэж 115 
өргөдөл хүсэлтийг  аймгийн Засаг даргын захирамжаар 
шийдвэрлэсэн байна. 

4 

Кадастрын хэмжилт, магадлан 

хэмжилт хийсэн,кадастрын зургаар 

үйлчилсэн талаар:  

- Гэр бүлийн хэрэгцээний өмчлөх 11 иргэн, , эзэмших 
эрхийн гэрээ хийсэн 11 иргэн, хуулийн этгээд, худалдсан, 
бэлэглэсэн 4, хуваасан 2 иргэний нийт 28 иргэн, хуулийн 
этгээдэд кадастрын зургийг тус тус гаргаж өгсөн.  Шүүхийн 
шийдвэрийн 7 иргэнийн  лавлагаа гаргаж өглөө. 

- 40 иргэнийг хүлээн авч зөвөлгөө өгсөн.  

5 
Мэдээлэл технологийн ажлын 

талаар: 

- Байгууллагын цахим болон фэйсбүүк хуудсанд: 
- Аймгийн ГХБХБГ хууль сурталчлах ажлын хүрээнд 

сургалт хийлээ. 
- Аймгийн ГХБХБГ 7037-6471 дугаартай нээлттэй утас 

ажиллуулж эхэллээ. 
- 2017 оны 3-р сарын 2 дугаар 7 хоногийн ажлын 

тайлангуудыг байршуулсан.  
- Санал хүсэлт хүлээн авах журам,  7037-6471 

дугаартай утсаар өргөдөл гомдол хүлээн авах дэвтэр болон 
жижүүрийн хуваарыг гаргаж байгууллагын даргаар батлуулж 
хэрэгжилтэнд нь хяналт тавин ажиллаж байна.  

- Хэвлэл мэдээллийн хэрэгслээр сонсгох ажиллагаа 
явуулахдаа холбогдуулан орон нутгийн телевизүүдэд энэ 
талаар мэдэгдэж Ди би эс, ЛХА телевизүүд хүрэлцэн ирж 
Газрын удирдлагын хэлтсийн дарга А.Нармандахаас сонсгох 



ажиллагаатай холбоотой асуудлаар мэдээлэл авсан. Мөн 
нээлттэй утас ажиллаж эхэлсэн талаар холбогдох 
мэдээллийг телевизүүдэд бэлдэж өгсөн. 

- Байгууллагын албан хаагчдыг ABLE удирдлагын 
системийг хэрэглүүлэхтэй холбогдуулан хуучин эрхийг 
шинэчлэж уг системд бүрэн хамруулсан.  

6 Бусад ажил 

-  Гудамж, зам, талбайн зам талбайн хуучин 
нэрлэгдэж байсан болон шинээр нэрлэгдэх нэршлийг батлах 
асуудлыг Аймгийн ИТХ-ын тэргүүлэгчдын хурлаар 
хэлэлцүүлж тогтоол гаргуулж  өгхийг хүссэн алба бичгийг 
Төрийн захиргаа удирдлагын хэлтэст хүргүүлэв.   

- 74 иргэнд 2017 оны 03 сарын 24-д болох сонсох 
ажиллагааны талаар мэдэх хуудасыг утсаар мэдээлэл өгсөн. 

- Байгууллагын дээврийн цас болон байгууллагын 
орчны цэвэрлэгээний ажлыг зохион байгууллаа 

7 
Барилга, хот байгуулалтын 

чиглэлээр  

- Архитектур төлөвлөлтийн даалгавар:  Иргэн 
Даваасамбуугын Амины орон сууцны хотхоны барилгад АТД 
боловсруулж өгсөн.  

- Эмэгтэйчүүдийн ордны өмнөх талбайн цэцэрлэгт 
хүрээлэн байгуулах төлөвлөлтийн зураг хийсэн. 

-  “Гамшгийн аюулын тухай зарлан мэдээллийн 
дохио”-г ажиллах сургалт дадлагад хамрагдан дохиогоор 
ажилласан тайланг Онцгой байдлын газарт  3 сарын 24-нд 
албан бичгийн хариуг хааж хүргүүлсэн.. 

- Дархан-Уул аймгийн Байгаль орчин, аялал 
жуулчлалын газарт  Дархан суманд баригдсан 
зөвшөөрөлтэй, төвлөрсөн дулаан хангамжид холбогдсон 
гаражуудын судалгаа гаргаж хүргүүлэв 

- Төмөр бетон шонгийн үйлдвэрлэл эрхэлдэг “Си Эм 
Пи Ай”ХХК-д барилгын материал үйлдвэрлэлийн 3.5.1 заалт, 
барилга угсралтын “Бурхант орд”ХХК-д барилга угсралтын 
2.1.1.,2.1.2,2.2.2, 2.2.1 төрлийн заалтаар тус тус тусгай 
зөвшөөрлийн сунгах материалуудтай танилцаж 
тодорхойлолт гаргаж өгөв 

- Хэлэлцүүлгийн бэлтгэл ажилд оролцсон. 
- Гамшгийн төлөвлөгөөний зураг дээр ажиллаж байна. 
- Компьютер сольж форматлуулав. /Ундрах, 

Эрдэнэбаатар/ 
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