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1 

Аймаг, сумын Засаг даргын 

захирамжийн хэрэгжилтын 

талаар: 

- Аймгийн засаг даргын 2017 оны А/127 дугаартай  Газар 
эзмших эрхийн гэрчилгээг бусдад шилжүүлэх тухай захирамжаар 2 
иргэн, А/86, А/87 дугаартай захирамжаар 2 хуулийн этгээд нийт 4 
иргэн, хуулийн этгээдтэй газар эзмших  гэрээ байгуулж улсын 
бүртгэлд бүртгэсэн байна.   

- Дархан сумын Засаг даргын 2016 оны А/171, А/172  дугаар 
захирамжаар 3 иргэний өмчлөлийн газрын гэрээ үүсгэн УБХ-т 
гэрчилгээ гаргуулахаар иргэнд материалыг гаргаж өгсөн.  

2 Газрын төлбөрийн талаар: - 2017 оны 03 дугаар сарын 31-ны байдлаар газрын төлбөрт 

өссөн дүнгээрээ 148,3 сая төгрөг төвлөрсөн байна. 

3 

Тайлан, мэдээ албан 

бичгийн хариу гаргаж 

хүргүүлсэн, өргөдөл хүсэлт 

шийдвэрлэсэн талаар: 

- Газрын эрх зүйн харилцааг хянан шийдвэрлэх 2017 оны 03 
дугаар сарын 30-ний өдрийн комиссын хуралд Хугацаа сунгах 
тухай 9 , Эрх шилжүүлэх тухай 10, Газар эзэмших тухай 6, Газрын 
байршил өөрчлөх тухай 1, Газрын зориулалт өөрчлөх тухай 1 нийт 
27 иргэний өргөдөл хүсэлттэй танилцаж  2017 оны 03 сарын 30-ны 
өдрийн хурлаар хэлэлцүүлэн 22 иргэн,ААНБ-ын материалыг 
шийдвэрлүүлж засаг даргын захирамжийн төсөлд хүргүүлсэн. 
Үлдсэн 5 иргэний материалыг шийдвэрлэх боломжгүй хариуг 
хүргүүлсэн байна.  

- Аймгийн Засаг даргын 04 сарын 06-ны өдрийн  А/127, 
А/128, А/129, А/130, А/131, А/132, А/134 дугаар захирамжуудыг 
Аймгийн хууль эрх зүйн хэлтэс, ЗДТГ-ын холбогдох хэлтсийн 
дарга, аймгийн Засаг даргын орлогч нараар хянуулж дээрх 
захирамжийг хянуулж дээрх захирамжуудыг гаргуулсан байна.   

- Газрын удирдлагын хэлтсийн 2017 онд хийх 
календарчилсан төлөвлөгөөний 1-р улирлын хэрэгжилтийг 
гаргасан. 

- Газар өмчлөх эрхээ бусад аймаг сумын нутагт 
хэрэгжүүлэхээр Дархан сумаас газар өмчилж аваагүй лавлагааг  
13 иргэнд гаргаж өгсөн.  

4 

Кадастрын хэмжилт, 

магадлан хэмжилт 

хийсэн,кадастрын зургаар 

үйлчилсэн талаар:  

- Дархан сум 10-р баг 25-р хороолол 5-р хэсэг 2 тоот 
Ө.Өлзиймаагын эзэмшлийн газрын улаан шугам тавьсан.  

- Дархан сумын төв гудамжны нэр нэршлийг 
баталгаажуулах, шинээр нэр өгөх ажлын гүйцэтгэлийг Аймгийн 
ИТХ-ын тэргүүлэгчдийн хурлаар оруулсан.    

5 
Мэдээлэл технологийн 

ажлын талаар: 

Байгууллагын цахим болон фэйсбүүк хуудсанд  
- Байгууллагынхаа гадна орчны цэвэрлэгээг хийлээ. 
- Зөвлөгөөн зохион байгууллаа. 
- Төрийн байгууллагууд зуны цагийн хуваарьт энэ сарын 10-

ны өдрөөс шилжинэ. 
- 2017 оны 3-р сарын 4 дүгээр 7 хоногийн ажлын тайлан 

зэргийн оруулсан. 
       Газар эзэмшүүлэх дуудлага худалдаа, төсөл сонгон 
шалгаруулалтын зарыг бэлдэж хэвлэхэд бэлэн болгосон.  
       Төрийн өмчийн бодлого зохицуулалтын газрын 2016 оны 200 
дугаар тогтоолын дагуу байгууллагын үндсэн хөрөнгийг актлах 
ажлыг зохион байгуулж Өмч хамгаалах байнгын зөвлөлд 
танилцуулж 8 нэр төрлийн үндсэн хөрөнгийг эргэлтийн хөрөнгөнд 
бүртгэх, бусад үндсэн хөрөнгүүдийг актлах шийдвэрийг гаргасан. 
       Газрын удирдлагын хэлтсийн дарга А.Нармандах, Инженерийн 
байгууламж хариуцсан мэргэжилтэн Х.Туул нарын 
компьютеруудыг форматлаж хэвийн ажиллагаанд оруулж бүртгэл 
хөтөлсөн. Мөн байгууллагын хэмжээнд ашиглагдаж буй 
компьютерийг үзүүлэлтүүдээр бүртгэж бүртгэлийн дэвтэр 
хөтөлсөн.  



6 Бусад ажил 

- Аймгийн захиргааны хэргийн анхан шатны шүүхийн 
шүүхийн шийдвэртэй 20 иргэн, аж ахуй нэгж байгууллагын 
судалгааг гаргаж ГХБХБГ-ын удирдлагын хэлтсийн даргад гаргаж 
хүргүүлсэн. 

Нэг цонхны үйлчилгээнээс мэдээлэл авсан иргэд  
- Газар өмчлөл, нэр шилжүүлэх, 20 иргэн  
- Шинээр газрын  өмлөх гэрчилгээ авах талаар 5 иргэн  
- Шинэ хувийн  сууцанд гэрчилгээ авах талаар 6 иргэн  
- Гээж үрэгдүүлсэн гэрчилгээг дахин авах 2 иргэн нийт 33 

иргэнд зөвөлгөө өглөө. 
- Аймгийн ЗДТГ Архивын тасагаас зохион байгууласан 

“Архив, албан хэрэг хөтлөлтийн стандарт” сургалтанд 4 цагийн 
хичээлд сууж “Батламж “ гардаж авсан  

7 Хот байгуулалт 

- 2017 онд шинээр олгогдох газруудын байршилтын зургийг 

хийж дуусган аймгийн ерөнхий архитекторт хянуулахаар  өгч 

явуулсан болно. Үүнд: 

-төсөл сонгон шалгаруулалтаар олгогдох газрын байршилтын 

зураг – 32ш 

- дуудлага худалдаагаар олгогдох газрын байршилтын зураг – 

10ш 

- Мөн эдгээр байршлууд дээр баригдах орон сууц, үйлдвэр, 

үйлчилгээний барилгуудын архитектур төлөвлөлтийн даалгавар 

/42ш/-уудыг боловсруулан ерөнхий архитекторт хянуулахаар 

явуулсан.  

- 4 сарын 10-11 –ний өдрүүдэд 

8 
Барилга материалын 

үйлдвэрлэл 

- Барилгын тусгай зөвшөөрөл сунгах хүсэлт гаргасаны дагуу 

барилга материалын үйлдвэрлэл эрхэлдэг “Дэбүт” ХХК, барилга 

угсралтын “Сигма ЭС” ХХК-д баримт бичгийн иж бүрдлийг нь 

шалган тодорхойлолт гаргаж өгөв. 

- Барилга материалын үйлдвэрлэлийн мэдээллийн сан 

хөтөлж эхэлсэн. Гүйцэтгэл -70%. 

- 1-р улиралд хийсэн ажлын тайланг гаргасан. 

9 
Инженерийн шугам 

сүлжээний ажлын талаар 

- Хотын жижүүрийн ерөнхий төлөвлөгөөний хөтлөлтөд: 1 
барилгын мэдээлэл  Дархан сум 13-р багт баригдсан “Найрамдал 
төв”-н Үйлчилгээний  барилга орууллаа. 

- НАА-н салбарын 2017 оны удирдах ажилтны зөвөлгөөн 
зохион байгуулагдахтай холбогдуулан аймгийн НААҮГ, “Дархан ус 
суваг” ХК, “ДДС” ХК-с  НАА-н үйл ажиллагааны чиглэлээр санал 
хүсэлт  ирүүлэх талаар мэдэгдэж саналыг хүлээн авч байна 

- 2017 онд шинээр олгогдох газрын байршилтын зураг 
хийсэн. Үүнд: 

-төсөл сонгон шалгаруулалтаар олгогдох газрын байршилтын 
зураг – 11ш 

- Дуудлага худалдаагаар олгогдох газрын байршилтын зураг 
– 3ш 
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