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Д/д Хэрэгжүүлэх арга хэмжээ Биелэлт 

1 

Аймаг, сумын Засаг даргын 

захирамжийн хэрэгжилтийн 

талаар: 

- Аймгийн Засаг даргын А/225, А/226 дугаар 
захирамжуудаар  69 иргэн хуулийн этгээдтэй газар 
эзэмших гэрээ байгуулж, гэрчилгээ олгож, бүртгэл хийж 
архивт хүлээлгэн өгөхөд бэлэн болгоод байна.  

- Дархан сумын Засаг даргын А/153, А/154 дүгээр 
захирамжаар 27 иргэний өмчлөлийн бүртгэлийг хийж 
хянан баталгааны дүгнэлт, захирамжийн хуулбарыг 
иргэнд гарган өгч үйлчилсэн. 

- Дархан сумын Засаг даргын өмчлөлийн захирамж 
гаргуулахаар 29 иргэний захирамжийн төслийг 
боловсруулан хүргүүллээ.   

2 Газрын төлбөрийн талаар: 

- 2017 оны 06 дугаар сарын 02-ны байдлаар газрын 

төлбөрт өссөн дүнгээрээ 254.1  сая төгрөг төвлөрч 

гүйцэтгэл 40 хувьтай байна. 

- Газрын дуудлага худалдааны орлогоос 

2017.06.02-ны байдлаар өссөн дүнгээр 37,092 сая 

төгрөгийн орлого төвлөрүүлээд 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 15 иргэнд газар 

өмчлөөгүй тодорхойлолтыг гаргаж өгсөн. 
- Дархан сумын 3-р баг Хараагийн 4-43 тоот эзэмшлийн 

газраа дураараа сунгаж байсан иргэн Л.Мөнхбаатарт зөрчлийг 
арилгах мэдэгдэх хуудас хүргүүлэн мэдээлэл өгсөн иргэний 
гомдлыг барагдууллаа. 

- Дархан сумын  5 баг Хүнсчидийн 1-13в газарт  хээрийн 
судалгаа хийж газар дээр нь очиж ажилласан.  

- 2017 оны 05-р сарын 29-ны өдрөөс 06-р сарын 02-
ны өдрийн хооронд 25 өргөдөл, 32 албан бичиг ирснийг 
бүртгэж, 13 албан бичиг төлөвлөж явуулсан байна. 

4 

Кадастрын хэмжилт, магадлан 

хэмжилт хийсэн,кадастрын 

зургаар үйлчилсэн талаар:  

- Гэр бүлийн хэрэгцээний өмчлөх , эзэмших эрхийн 
гэрээ хийсэн, худалдсан, бэлэглэсэн,  хуваасан нийт 24 
иргэн, аж ахуй нэгжийн кадастрын зургийг  гаргаж өгсөн. 

5 
Газар ашиглалтыг сайжруулах 

талаар 

- 7 иргэнтэй газар ашиглалтын төлөвлөгөө хийлгэж 
санамж бичиг байгууллаа.  

6 
Мэдээлэл технологийн ажлын 

талаар: 

- Байгууллагын цахим болон фэйсбүүк хуудсанд 6-
н мэдээ мэдээллийг оруулж, мөн Дархан-Уул аймгийн 
тухайн жилийн газар зохион байгуулалтын төлөвлөгөөг 
сурталчлах ажлыг байгууллагын цахим хуудсаар хийж 
эхэлсэн. 

- Дархан-Уул аймгийн Орхон, Хонгор сумдын 
газрын даамлуудын ажлын байрны тодорхойлолт болон 
ГХБХБГ-ын Газрын удирдлагын хэлтсийн даргын 
баталсан сумдын даамлуудын үйл ажиллагааны 
гүйцэтгэлийн шалгуур үзүүлэлтийн дагуу байгууллагын 
Хяналт шинжилгээ үнэлгээний баг хяналт шалгалтыг 
хийж гүйцэтгэсэн. 

7 Бусад ажил 

- 2017.06.01-нд Эх үрсийн баярын арга хэмжээнд 
Миний монгол цэцэрлэгт хүрээлэнгийн “Хонины орд”-нд 
хүүхэд багачуудын дунд тэмцээн зохион байгуулан “Хогоо 
витаминаар сольѐ” арга хэмжээг БОАЖ газартай хамтран 
зохион байгууллаа.  

 Хот байгуулалт 
- Дархан сумын 7.14.30-р хорооллын хэсэгчилсэн 

ерөнхий төлөвлөгөөний ажлын даалгавар боловсруулж 

эхэлсэн. 



- Дархан сумын 9-р багт баригдах үйлчилгээний 
барилга, 8-р баг дахь шинэ замын дагуу баригдах 
үйлчилгээний барилгуудын ажилтай ерөнхий 
архитектортой газар дээр нь танилцаж ерөнхий 
төлөвлөлтөд нь өөрчлөлт оруулан шийдвэрлэлээ. 

 Барилга материалын үйлдвэрлэл 

- Дархан суманд улсын төсвийн хөрөнгө 

оруулалтаар авто зам засвар, шинэчлэлтийн ажилд 

хэрэглэгдэж байгаа авто замын бордюрийг “Чанар 

баталгаажуулсан гарал үүслийн гэрчилгээ, 

лабораторын батламжтай байх” шаардлага хангасан 

бүтээндэхүүн хийц эдлэлийг авч байх тухай албан 

тоотыг “Сэлэнгэ АЗЗА”, “Дархан АЗЗА”, “ОДНД” ХХК-

уудад хүргүүлж ажиллалаа 

- Дархан сумын 12-р баг. 14-р хороололд 

байрлалтай “Мираклленд” ХХК-н 9 давхар орон сууцны 

барилгын ажил эхлүүлэх техникийн бичиг 

баримтуудтай танилцаж, 54 айлын 9 давхар орон 

сууцны барилгын ажил эхлүүлэх зөвшөөрлийг олгов. 

- Олон улсын хүүхдийн эрхийг хамгаалах өдөр 
“Байгаль орчин аялал жуулчлалын газар”-ын хамт 
олонтой хамтран “Миний Монгол” цэцэрлэгт хүрээлэнд 
хүүхдүүдийн дунд хөгжөөнт тоглоом, уралдаан тэмцээн 
зохион байгуулж явууллаа 

 
Инженерийн шугам сүлжээний 

ажлын талаар 

- “ДДС” ТӨХК-с техникийн нөхцөл авах хүсэлт 

гаргасан  1 ААНБ-д тодруулах хуудас гаргаж өгөв 

- Аймгийн Засаг даргын 2017-2020 оны үйл 

ажиллагааны хөтөлбөрийн тайланг 2017 оны хагас 

жилийн байдлаар гаргаж нэгтгэн хүргүүлсэн. 

- Дархан сумын 3,31-р хорооллын инженерийн 

зарим шугам сүлжээний урьдчилсан тооцоог хийж 

гаргасан 

- “Бориг тэс” ХХК-н хийсэн ажлын тухай 
инженерийн шугам сүлжээний 2 байгууллагаас хариу 
албан бичиг хүлээн авсан. 

 
Барилга угсралт, барилгын техник 

хяналт 

- Аймгийн хэмжээнд хэрэгжиж буй “Шарилжгүй 

Дархан” аяны хүрээнд барилга барьж байгаа түр 

хашаан доторх шарилж, ойр орчмын 50м газраа 

цэвэрлэх талаар 4  ААНБ-д хугацаатай албан бичгийг 

хүргүүлж ажилласан.  

- Дархан-Уул аймаг, Дархан сум 9-р багт 

байршилтай Иргэн Р.Совинбаярын нийтийн орон 

сууцны зориулалттай барилгын техникийн бичиг 

баримтыг хянаж үзэн барилгын ажил эхлүүлэх 

зөвшөөрлийг олгосон.  

-  Дархан-Уул аймаг, Дархан сум 5-р баг, Хонгор 
сумын 1-р багт байршилтай “Горгаз” ХХК-ны 
автомашин хийгээр цэнэглэх станцын барилгын 
техникийн бичиг баримтыг хянаж үзэн барилгын ажил 
эхлүүлэх зөвшөөрлийг олгосон. 
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