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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 3 иргэн 2 ИААНБ-тай 
гэрээ байгуулсан байна. 

2 Өргөдөл хүсэлтийн талаар  

- 2017 оны 07-р сарын 24-ны өдрөөс 07-р сарын 
29-ны өдрийн хооронд 10 өргөдөл, 10 албан бичиг 
ирснээс 8 албан бичиг хяналтанд  бүртгэж, 9 албан 
бичиг төлөвлөж явуулсан байна. 

3 Газрын төлбөрийн талаар: 
- 2017 оны 07 дугаар сарын 28-ны өдрийн 

байдлаар газрын төлбөрт өссөн дүнгээрээ 344,2 сая 

төгрөг төлсөн байна.Биелэлт 52,7%-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 12 иргэн, аж ахуй нэгжийн кадастрын 
зургийг  гаргаж өгсөн.  

- “Гео од” ХХК-аар хэмжилт хийлгэсэн 2 иргэний 
хэмжилтийн үр дүнг актын хамт хүлээн авч мэдээллийн 
санд оруулж баталгаажуулсан.  

5 
Мэдээлэл технологийн ажлын 

талаар: 

- Байгууллагын цахим болон фэйсбүүк хуудсанд 7 
хоног болон сарын ажлын тайлангийн  мэдээ мэдээллийг 
оруулсан. 

6 Бусад ажлын талаар  - Байгууллагын эргэн тойрны 50 м газарт хог 
цэвэрлэгээ, шарилжны цэвэрлэгээг зохион байгуулав. 

7 Газар өмчлөлийн талаар 

- Газар өмчлөх эрхээ бусад аймаг сумын нутагт 
хэрэгжүүлэхээр хүсэлт гаргасан 8 иргэнд тодорхойлолт 
гаргаж өглөө. 

- Газар эзэмших хугацаа сунгасан, талбайн 
хэмжээ өөрчилсөн, зориулалт өөрчилсөн нийт 215 иргэн 
ААНБ хувийн хэргийг бүртгэн архивт хүлээн авч 
шилжүүллээ.  

 
Хот байгуулалт 

 

- Дархан сумын 5-р багийн 25-р цэцэрлэгийн 

тохижилтын байршилтын зураг зурсан.  

- Шарилжгүй Дархан хөтөлбөрийн хүрээнд 
байгууллагын ойр орчны 50 метр газар болон хуваарьт 
газрын шарилжийг устгах ажлыг зохион байгуулж 
ажилласан. 

 Барилга материалын үйлдвэрлэл - Амралттай 

 
Инженерийн шугам сүлжээний 

ажлын талаар 

- “ДДС” ТӨХК-с техникийн нөхцөл авах хүсэлт 

гаргасан  2 иргэн, ААНБ-д тодруулах хуудас гаргаж өгөв. 

- Дархан ус суваг” ХК-с техникийн нөхцөл авах 

хүсэлт гаргасан  1 иргэнд тодруулах хуудас гаргаж өгөв. 

- MON3244/3245 төслийн удирдах нэгжээс зохион 
байгуулсан хурал оролцов. Дархан сумын ЗДТГ-н 
хурлын зааланд зохион байгуулагдсан энэ хурлаар 
төслийн нэгжийн багийнхан сумдын багийн Засаг дарга 



нарт төслийн хүрээнд Дархан сумын 3,5,13-р багт  
хийгдэх ажлын тухай танилцуулж санал солилцлоо. 

 
Барилга угсралт, барилгын техник 

хяналт 

- Дархан-Уул аймаг, Дархан сум, 12-р багт 

байрлалтай гал түймэр унтраах, аврах 22-р ангийн 

депогийн барилгад барилгын ажил үргэлжлүүлэх 

зөвшөөрлийн хүсэлтийн дагуу техникийн бичиг баримтыг 

хянаж үзэн мэргэжил арга зүйн зөвлөгөөг өгч барилгын 

ажил үргэлжлүүлэх зөвшөөрлийг олгож ажилласан.  

- Дархан-Уул аймаг, Хонгор сумын 14-р сургуулийн 

дотуур байрны их засварын ажлыг ашиглалтад оруулах 

комиссод оролцож ажилласан.  

 

 

ТАЙЛАН  НЭГТГЭСЭН    С.БАТБИЛЭГ 


