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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/225, А/266, А/267,  А/305 дугаар 
захирамжийн биелэлтийг хангаж 4 иргэнтэй гэрээ 
байгуулсан байна. 

2 Өргөдөл хүсэлтийн талаар  

          - Газрын эрх зүйн харилцааг хянан 
шийдвэрлэх комиссын хурал / Хугацаа сунгах 
тухай 7, Эрх шилжүүлэх тухай 22,  Газар эзэмших 
тухай 2, талбайн хэмжээ өөрчлөх 5, газар 
өмчлүүлэх тухай 7, хамтран өмчлөгч хасуулах 3, 
шинээр газар хүссэн 2 нийт 48 ИААНБ-ын 
өргөдөл материалыг/-д  шийдвэрлүүлэхээр 
бэлдсэн байна. 

- 2017 оны 08-р сарын 21-ны өдрөөс 08-р 
сарын 25-ны өдрийн хооронд 13 өргөдөл, 34 
албан бичиг ирснээс 13 албан бичиг хяналтанд  
бүртгэж, 14 албан бичиг төлөвлөж явуулсан 
байна. 

3 Газрын төлбөрийн талаар: 

           -2017 оны 08 дугаар сарын 25-ний өдрийн 
байдлаар газрын төлбөрт өссөн дүнгээрээ 378,3 
сая төгрөг төвлөрсөн байна. Биелэлт 58 %-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 8 иргэн, аж ахуй 
нэгжийн кадастрын зургийг  гаргаж өгсөн.  

5 
Мэдээлэл технологийн ажлын 
талаар: 

- Байгууллагын цахим болон фэйсбүүк 
хуудсанд 7 төрлийн мэдээ мэдээллийг оруулсан.  

- Хонгор, Шарын гол сумдын газрын 
даамлуудад лэнд менежер програмд кадастрын 
өөрчлөлт хийх, өргөдөл бүртгэх, газар өмчлөлийн 
бүртгэл, гэрээ үүсгэх талаар зааварчилгаа өгч 
ажилласан. 

- Газар эзэмших, ашиглах гэрээ дүгнэх 
журмын төслийг боловсруулж, мэргэжилтнүүдээс 
санал авахаар ажиллаж байна. 

7 Газар өмчлөлийн талаар 
- Газар өмчлөх эрхээ бусад аймаг сумын 

нутагт хэрэгжүүлэхээр хүсэлт гаргасан 7 иргэнд 
тодорхойлолт гаргаж өглөө. 

 
Хот байгуулалт 

 

- Хөтөл хороололд (5-6-р гудамжны орчинд) 
хүүхдийн тоглоомын талбай байгуулах байршлын 
зураг зурсан. 

- Дархан-2 өртөөнд гүний худаг гаргах 
байршлын зураг зурсан. 

- Дахин төлөвлөлтийн байршил 
тодорхойлох тухай судалгааны материал 
бэлтгэсэн. 



- Паркын тохижилтын талаар судалгаа 
хийсэн. 

- Дархан сумын 5,6 дугаар багт байрлах 2 
давхар модон бүтээцтэй нийтийн орон сууцны 
зориулалттай 15 барилгыг дахин төлөвлөх төсөл 
бэлдсэн. 

- “ДДС” ТӨХК-с техникийн нөхцөл авах 
хүсэлт гаргасан  2 иргэн, 1 ААНБ-д тодруулах 
хуудас гаргаж өгөв. 
Үүнд:  -  Дархан сумын  11-р  баг 13-р хороололд 
баригдах Биндэръяа-Уул ЗГБХ-н нөхөрлөлийн 
Үйлчилгээний зориулалттай барилга 
.        -  иргэн У.Цэндбатын  Дархан сум.15-р баг 
Хүрээлэн     2-26 тоот Амины орон сууц 
.        -   иргэн Д.Сэргэлэн Дархан сум. 15-р  баг 
Хүрээлэн 1-42тоот    Амины орон сууц  

-  

 
Барилга материалын 
үйлдвэрлэл 

- 25-Цэцэрлэгийн гадна тохижилтын ажлыг 
“Жинсийн орой” ХХК-аар хийлгүүлэх ажлыг 
эхлүүлсэн. 

- БХТ-тэй байгуулсан гэрээний дагуу 2017 
оны эхний хагас жилд хийсэн ажлын тайланг 
гаргаж боловсруулсан. 

- “Цуурай Цо” ХХК-д барилгын ажил эхлэх 
үргэлжлүүлэх зөвшөөрөл авах тухай албат тоот 
эхлүүлсэн. 

- Барилгын ажил эхлүүлэх үргэлжлүүлэх 
зөвшөөрлийг “Малын удмөн сангийн үндэсний 
цогцолбор”, 3Дашваанжил”ХХК-ийн ШТС-ын 
оффисын барилга, “Мойл грүпп” ХХК-ийн ШТС-
ийн барилга, иргэн Түмэндэмбэрэлийн 25 айлын 
орон сууц, “Дархан төмөрлөгийн үйлдвэр”-ийн 
цахилгааны дэд станцыг өргөтгөх зөвшөөрлийг 
тус тус олгов. 

 
 
 
 
 
 

ТАЙЛАН НЭГТГЭСЭН    С.БАТБИЛЭГ 


