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1 
Аймаг, сумын Засаг даргын 

захирамжийн хэрэгжилт 

- 2017.04.20-нд хийгдсэн ГЭЗХХШ хурлаас 
гарсан шийдвэрийн дагуу аймгийн Засаг 
даргын газар эзэмших эрхийн гэрчилгээг 
шилжүүлэх захирамж гаргуулахаар 9 иргэн, 
хуулийн этгээдийн захирамжийн төслийг 
боловсруулан хүргүүллээ.  

- Мөн аймгийн ЗД-ын 2017 оны А/130 дугаар 
захирамжаар зарласан дуудлага худалдааг 
зохион байгуулах ажлын хэсгийн 
захирамжийг гаргууллаа  

2 Газрын төлбөр 
- 2017 оны 05 дугаар сарын 05-ны байдлаар 

газрын төлбөрт өссөн дүнгээрээ 197.1  сая 

төгрөг төвлөрсөн байна. 

3 

Тайлан, мэдээ албан бичгийн 

хариу гаргаж хүргүүлсэн, өргөдөл 

хүсэлт шийдвэрлэсэн талаар 

- Газар өмчлөх эрхээ бусад орон нутагт 
эдлэхээр Дархан сумаас газар өмчлөөгүй 
тодорхойлолт хүссэн 5 иргэнд газар 
өмчлөөгүй тодорхойлолтыг гаргаж өгсөн. 

- Дархан сумын 7-р баг Тээвэрчдийн 6-16 
тоот, 6 баг Ногоон зоорийн газарт  хээрийн 
судалгаа хийж газар дээр нь очиж 
ажилласан.  

4 

Кадастрын хэмжилт, магадлан 

хэмжилт хийсэн,кадастрын 

зургаар үйлчилсэн талаар 

- Гэр бүлийн хэрэгцээний өмчлөх , эзэмших 
эрхийн гэрээ хийсэн, худалдсан, бэлэглэсэн,  
хуваасан нийт 22 иргэн, аж ахуй нэгжийн 
кадастрын зургийг  гаргаж өгсөн. 

5 Мэдээлэл технологийн ажил 

Байгууллагын цахим болон фэйсбүүк хуудсанд  

- Газар эзэмшигч, ашиглагч иргэн, хуулийн 
этгээдийн сонорт 

- "Нэгдсэн бодлого - нэгдмэл тогтолцоо" 
газрын багц хуулийн хэлэлцүүлэг 

- Мэндчилгээ 
- Дуудлага худалдаанд оролцох хүсэлтийг 

хүлээн авч байна. 
- Барилгын ажлыг эхлүүлэх, үргэлжлүүлэх 

зөвшөөрөл олгох дүрэм, барилга 
байгууламжийг ашиглалтад оруулах дүрэм 
шинэчлэгдэн батлагдлаа. 

- Барилгын хөгжлийн төв 2017 он 
- Орхон аймаг " Хот байгуулалтын ерөнхий 

төлөвлөгөө"-гөө сайн баримтлан ажиллаж 
байна. 

- Дархан-уул аймагт 2017 онд төсвийн 
хөрөнгө оруулалтаар 18.1 тэрбум төгрөгийн 
ажил хийгдэнэ 

- Газрын харилцааны ажилтны өдөр тохиож 
байна. 

- 2017 оны 4 дүгээр сард хийсэн ажлын 
тайлан 



- 2017 оны 4-р сарын 4 дүгээр 7 хоногийн 
ажлын тайлан мэдээнүүдийг оруулсан. 

- Байгууллагын серверийг хуучин байсан 
агуулахын өрөөнөөс шилжүүлж стандартад 
нийцүүлэн суурилуулах ажлыг хийж 
гүйцэтгэсэн. 

6 Бусад ажил 

- Газрын харилцааны өдрийг угтаж УБ хотод 
зохион байгуулагдсан спортын арга хэмжээ 
болон хуулийн хэлэлцүүлэгт хамт олноороо 
оролцлоо.  

7 Хот байгуулалт 

- "Нарны хүүхдүүд асрамжийн төв"  100 

хүүхдийн цэцэрлэгийн барилгын эскиз хянаж 

хэлтсийн дарга, ерөнхий архитектор руу 

хүргүүлэв 

- “Дархан-Өргөө” ХХК . Ферросилокон хайлш 

үйлдвэрлэх үйлдвэрийн эскиз хянаж 

хэлтсийн дарга, ерөнхий архитектор руу 

хүргүүлэв 

- “Дархан-Өргөө” ХХК-н  Ферросилокон хайлш 

үйлдвэрлэх үйлдвэрийн барилгад 

архитектур төлөвлөлтийн даалгавар 

боловсруулж хэлтсийн дарга хүргүүлэв 

- Байршилтын зургийн асуудлаар дулааны 

инженертэй газар дээр нь явж зөвлөлдөв 6 

байршилд 

- Цугларалтын зураг зурж байна /ОБ 

төлөвлөгөөний/  

- БАЗ-д танилцуулга бэлдэж хуралд суув 

- Ерөнхий архитектор руу судалгаа майл-ээр 

хүргүүлэв 

- ОБЕГ-с ирүүлсэн “Нийтийн орон сууц, олон 

нийтийн зориулалттай барилга 

байгууламжийн чанар, газар хөдлөлтөд 

тэсвэрлэх байдлын үзлэг шалгалт явуулах, 

ашиглалтын шаардлага хангахгүй барилгыг 

хүчитгэх, шинэчилж барих арга хэмжээ” 

удирдамжийн дагуу аймгийн МХГ-н 

мэргэжилтнүүд, хотоос ирсэн ОБЕГ-с ирсэн 

төлөөллийн хамт хамтарч ажилласан. 

- Дуудлага худалдааны бэлтгэл ажлыг 
хангасан. 

8 Барилга материалын үйлдвэрлэл 

- “Хатан хүсэл” ХХК, “Гэрэлт гартаам” ХХК-д 

барилга угсралтын ажлын тусгай зөвшөөрөл 

сунгах тодорхойлолтыг бүрдүүлсэн бичиг 

баримт, материалтай танилцаж гаргаж өгөв 

- Барилга, захиалагчийн албанд барилга 

материалын тусгай зөвшөөрөлтэй ААНБ-н 

судалгаа, мэдээллийг гаргаж хүргүүлсэн 

-  

9 Инженерийн шугам сүлжээний 
- Дуудлага худалдаанд орох газруудын 

байршилтын зурагт цахилгаан, холбоо, 



ажлын талаар дулааны шугамын тодруулалтыг дахин хийж 

танилцуулав. 

- “ДДС” ТӨХК-с техникийн нөхцөл авах хүсэлт 
гаргасан  1ААНБ-д тодруулах хуудас гаргаж 
өгөв 

- УБ хотод явсан ажлын тайлан гаргасан. 
- Мэдээллийн сан хөтлөх бэлтгэл ажил хийв. 

10 
Барилга угсралт, барилгын 

техник хяналт 

1. Дархан-Уул аймаг, Дархан сум, 8-р багт 

байршилтай Иргэн И.Түмэндэмбэрэлийн 25 

айлын нийтийн орон сууцны барилгын ажил 

эхлүүлэх, үргэлжлүүлэх зөвшөөрлийн хүсэлтийн 

дагуу барилгын техникийн бичиг баримтыг 

судалж барилга угсралтын тусгай зөвшөөрлийн 

хугацаа дууссан тул барилгын ажил 

үргэлжлүүлэх зөвшөөрөл олгох боломжгүй 

тухай хариуг албан тоотоор хүргүүлсэн.  

2. Дархан-Уул аймаг, Дархан сум, 14-р баг, 2-р 

хороололд байршилтай Иргэн Б.Мөнхтөрийн 

зоорьтой үйлчилгээний барилгыг ашиглалтад 

оруулах хүсэлтийн дагуу барилга 

байгууламжийг газар дээр нь очиж үзэхэд гадна 

тохижилт, гадна бетоны хаяавч, дээвэр зэрэг 

ажлууд дутуу  хийгдсэн тул барилга ашиглалтад 

оруулах боломжгүй гэсэн хариу албан тоотоор 

хүргүүлсэн.  

3. Дархан-Уул аймаг, Дархан сум, 5-р 
багт байршилтай Хүүхэд хөгжлийн ордны 
барилга ашиглалтад оруулах техникийн 
баримтыг  талаар заавар зөвлөгөө өгч 
ажилласан.   
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