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Д/д Хэрэгжүүлэх арга хэмжээ Биелэлт 

1 
Аймаг, сумын Засаг даргын 

захирамжийн биелэлт 

  Аймгийн Засаг даргын  2017 оны 06 сарын 27-ны 

өдрийн А/266, А/267, А/304, А/305, А/306 дугаар 

захирамжийн биелэлтийг хангаж 9 иргэн 12 ИААНБ-тай 

гэрээ байгуулсан байна. 

2 Өргөдөл хүсэлтийн талаар  

2017 оны 07-р сарын 17-ны өдрөөс 07-р сарын 21-ны 

өдрийн хооронд 9 өргөдөл,12 албан бичиг ирснээс 4 

албан бичиг хяналтанд  бүртгэж, 5 албан бичиг төлөвлөж 

явуулсан байна. 

3 Газрын төлбөрийн талаар: 
           -2017 оны 07 дугаар сарын 21-ны өдрийн 

байдлаар газрын төлбөрт өссөн дүнгээрээ 337,7 сая 

төгрөг төвлөрсөн байна. Биелэлт 51.9 %-тай байна 

4 

Кадастрын хэмжилт, магадлан 

хэмжилт хийсэн, кадастрын зургаар 

үйлчилсэн талаар:  

- Гэр бүлийн хэрэгцээний газраа өмчилсөн , 
эзэмших эрхийн гэрээ хийсэн, худалдсан, бэлэглэсэн,  
хуваасан нийт 32 иргэн, аж ахуй нэгжийн кадастрын 
зургийг  гаргаж өгсөн.  

- “Ёлт сүрвэй” ХХК-аар хэмжилт хийлгэсэн 4 
иргэний хэмжилтийн үр дүнг актын хамт хүлээн авч 
мэдээллийн санд оруулж баталгаажуулсан.  

- “Ойн бирж”, “Сибкабель энержи” ХХК-ийн 
эзэмшлийн газрын улаан шугамын тавьж актаар 
хүлээлгэн өглөө. 

5 
Мэдээлэл технологийн ажлын 

талаар: 

- Байгууллагын цахим болон фэйсбүүк хуудсанд 5 
мэдээ мэдээллийг оруулсан. 

- Серверийн өрөөний температур хэт халуун 
байгаатай холбогдуулан хуучин үүдэнд байсан 
хөргүүрийг шилжүүлж  серверийн өрөөнд суурилуулан 
ферон шахах ажлыг зохион байгуулахаар ажиллаж 
байна. 

- 2017 оны 4-н сард худалдан авалт хийсэн Цахим 
хурлын камерийг турших ажлыг 7 сарын 17-нд 
амжилттай зохион байгуулж хийлээ.  

- Дархан-Уул аймгийн Хонгор суманд ажиллаж 
Газрын даамалд Лэнд менежер програм дээр кадастрын 
өөрчлөлтийг хэрхэн хийх талаар зааварчилгаа өгсөн.   

-  

6 Газар өмчлөлийн талаар 

- Гэр бүлийн хэрэгцээний зориулалтаар газар 
өмчлөх хүсэлт ирүүлсэн 22 иргэний захирамжийн 
төслийн боловсруулан захирамж гаргуулахаар Дархан 
сумын Засаг даргад хүргүүлээ. 

- Газар өмчлөх эрхээ бусад аймаг сумын нутагт 
хэрэгжүүлэхээр хүсэлт гаргасан 15 иргэнд тодорхойлолт 
гаргаж өглөө. 

- Газраа өмчилж авсан 25 иргэний бүртгэлийг 
улсын бүртгэлд бүртгэж архивт хүлээлгэн өгөх ажил 
хийгдсэн. 

- Дуудлага худалдаа, төсөл сонгон 
шалгаруулалтаар газар авсан 14 иргэн, хуулийн этгээдэд 



газар эзэмшүүлэх тухай аймгийн Засаг даргын захирамж 
гарсан тул хэрэгжилтийг хангаж гэрээ, гэрчилгээг бичлээ. 

7 Бусад ажлын талаар  
- 2018 оны төсвийн төсөөлөлд төлөвлөгөөний 

зардлыг тусгаж өгсөн. 2017.06.29-нд 2018-2020 оны 
төсвийн төсөөллийг мэргэжилтнүүдийн саналыг хүлээн 
авч тусган боловсруулж хүргүүллээ. 

8 
Хот байгуулалт 

 

- Иргэн Б.Цэвэлмаагийн Дархан сумын 5-р багийн 

36-р байрнаас 29-р байрны хооронд хийгдэх 

4*4хэмжээтэй 1 ш сүүдрэвч, 2*0.5 хэмжээтэй 6 ширхэг 

сандалны тохижилтын байршилтын зураг зурсан.  

- Шинээр баригдахаар төлөвлөгдөж байгаа дараах 

барилгуудын ерөнхий төлөвлөгөөний зургийг хянаж, 

архитектур төлөвлөлтийн даалгавар боловсруулж өгсөн. 

Үүнд. 

-   Иргэн Г.Бэгзсүрэнгийн Дархан сум 5-р баг дах 

үйлчилгээний барилга,  

     -  “Мираклленд” ХХК-ний Дархан сум 12-р баг 14-р 

хороололд баригдах  9 давхар нийтийн орон сууц,  

- -Дархан сум 13-р баг. Өмнөд үйлдвэрийн район 
“Ганбат тулгат” ХХК-ний  Металл хийц, Тоног 
төхөөрөмжийн үйлдвэрлэл худалдаа, хүнд машин 
механизмын засвар үйлчилгээний төвийн оффис, 
Засварын газар, агуулах 

9 Барилга материалын үйлдвэрлэл - Амралттай 

10 
Инженерийн шугам сүлжээний 

ажлын талаар 

- “ДДС” ТӨХК-с техникийн нөхцөл авах хүсэлт 

гаргасан  3 иргэн, ААНБ-д тодруулах хуудас гаргаж өгөв. 

- Дархан ус суваг” ХК-с техникийн нөхцөл авах 

хүсэлт гаргасан  2 иргэнд тодруулах хуудас гаргаж өгөв. 

- Дархан сум 13-р баг. Үйлдвэрийн район. Булган 

тамир ХХК-н гадна цахилгаан хангамжийн зурагт хяналт 

хийсэн. 

- “Хасвуу” ХХК-н төмөр бетон шонгийн үйлдвэрийн 
цахилгаан хангамжийн шугамын гүйцэтгэлийг 
мэдээллийн санд оруулсан. 

11 
Барилга угсралт, барилгын техник 

хяналт 

- Байгууллагын подвалын орцны хэсгийн дээврийн 
шинэчлэлт хийх ажлыг зохион байгуулсан. 

 

 

ТАЙЛАН НЭГТГЭСЭН    С.БАТБИЛЭГ 

 

 


