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Д/д Хэрэгжүүлэх арга хэмжээ Биелэлт 

1 
Аймаг, сумын Засаг даргын 

захирамжийн биелэлт 

- Аймгийн Засаг даргын захирамжийн 
биелэлтийг хангаж 2 иргэнтэй газар 
эзэмшүүлэх гэрээ байгуулсан байна. 

2 Өргөдөл хүсэлтийн талаар  

          - Газрын эрх зүйн харилцааг хянан 

шийдвэрлэх комиссын хурлаар Хугацаа 

сунгах тухай 14, Эрх шилжүүлэх тухай 43,  

Газар эзэмших тухай 16, талбайн хэмжээ 

өөрчлөх 7, газар өмчлүүлэх тухай 6, хамтран 

өмчлөгч хасуулах 12, шинээр газар хүссэн 3 

нийт 101 ИААНБ-ын өргөдөл материалыг   

хэлэлцэн аймгийн Засаг даргын захирамжийн 

төслийг боловсруулан хүргүүлж холбогдох 

захирамж шийдвэрийг гаргууллаа. 

- Дархан сумын Засаг даргын захирамж 

гаргуулахаар 34 иргэний захирамжийн 

төслийг боловсруулан сумын Засаг даргад 

хүргүүллээ. 

- Дархан сумын 3, 5, 7, 15-р багуудад 6 

иргэний хүсэлтийн дагуу хээрийн судалгаа, 

тодруулалтын ажил хийж  газар  дээр нь очиж  

үзлээ.    

- 3-р баг Хараа 2-3 тоотод иргэдийн 

хашаа барьж байна гэсэн  гомдлын дагуу  

газар дээр нь очиж тодруулан зөрчлийг 

таслан зогсоох арга хэмжээг багийн Засаг 

даргатай хамтран авч ажиллаа.  

- 2017 оны 09-р сарын 28-ны өдрөөс 09-
р сарын 01-ны өдрийн хооронд 34 өргөдөл, 
27 албан бичиг ирснээс 9 албан бичиг 
хяналтанд  бүртгэж, 20 албан бичиг 
төлөвлөж явуулсан байна. 

3 Газрын төлбөрийн талаар: 
           -2017 оны 08 дугаар сарын 31-ний 

өдрийн байдлаар газрын төлбөрт өссөн 



дүнгээрээ 397,4 сая төгрөг төвлөрсөн байна. 

Биелэлт 61 %-тай байна.  

- 2017.08.31-нд Мобиком корпораци ХХК-

тай хамтран “Мобайл сурталчилгааны 

үйлчилгээ үзүүлэх гэрээ"-ний ” дагуу 

давхардсан тоогоор 4065 газар эзэмшигч 

иргэн, хуулийн этгээдэд газрын төлбөрийн 

талаар мессеж явуулсан.  

4 

Кадастрын хэмжилт, 

магадлан хэмжилт хийсэн, 

кадастрын зургаар 

үйлчилсэн талаар:  

- Гэр бүлийн хэрэгцээний газраа 
өмчилсөн , эзэмших эрхийн гэрээ хийсэн, 
худалдсан, бэлэглэсэн,  хуваасан нийт 54 
иргэн, аж ахуй нэгжийн кадастрын зургийг  
гаргаж өгсөн.  

- Магадлан хэмжилтийг 1 иргэний газарт 
хийлээ. 

5 
Мэдээлэл технологийн 

ажлын талаар: 

- Байгууллагын цахим болон фэйсбүүк 
хуудсанд 8-н мэдээ мэдээллийг оруулж, мөн 
байнгын ажиллагаатай суурин станцын 
доголдож байгаа интернэтийн асуудлыг 
Дархан-Уул аймаг дахь Мэдээлэл сүлжээ 
холбооны ТӨХК-ийн ерөнхий инженер 
н.Мөнхбаяртай ярилцаж lan кабелиар ордог 
болгож шийдсэн. 

- Байгууллагын албан хаагчдад зүүх 
энгэрийн зүүлтийн загварыг боловсруулж 
хэвлэсэн. 

- Гэмтэлтэй байсан хяналтын 
камеруудын адаптерын асуудлыг шийдэж, 
хэвийн ажиллагаанд оруулсан.  Мөн 2 ширхэг 
хяналтын камер эвдрэлтэй байгааг тогтоож 
байгууллагын даргад танилцуулсан. 

- Серверийн өрөөний хэвийн ажиллагааг 
хангах үүднээс өрөөний хөргүүрийг фероноор 
цэнэглэх ажлыг хийлгэсэн. 

7 Газар өмчлөлийн талаар 
- Газар өмчлөх эрхээ бусад аймаг сумын 

нутагт хэрэгжүүлэхээр хүсэлт гаргасан 18 
иргэнд тодорхойлолт гаргаж өглөө. 

8 
Хот байгуулалт 

 

- “ДДС” ТӨХК-с техникийн нөхцөл авах 
хүсэлт гаргасан  2 иргэнд тодруулах хуудас 
гаргаж өгөв. 
Үүнд:  -  Дархан сум.  10-р  баг  23-р хороолол 

1-р хэсэг 19 тоот    Амины орон сууц  

.        -   Дархан сум.  7-р  баг  Алтан гадас  1-

3-б тоот    Амины орон сууц  

- Дархан уул аймаг 11-р баг 13-р 
хороололд баригдах Дархан ус суваг ХК-ны 
нийтийн орон сууцны зургийн даалгавар 



хийсэн 
- Үйлдвэрийн бохир усны урьдчилсан 

цэвэрлэгээ болон барилга угсралтын ажлын 
менежмент сэдвээр Дархан ус суваг дээр 
сургалтанд суусан. 

- БХТ-ийн захиралтай байгуулсан 
гэрээний дагуу хэрэгжүүлсэн ажлын тайлан 
гаргасан. 

- Ашиглалтын шаардлага хангахгүй 
болсон 5,6-р багийн үндсэн тосгоны барк 
байруудад Мэргэжлийн хяналтын газрын 
улсын байцаагчийн дүгнэлт гаргуулахаар 
албан бичиг төлөвлөж явуулсан. 

- Засгийн газрын 68,69-р тогтоолтой 
холбогдох асуудлаар захирамж, шийдвэрийн 
төсөл боловсруулсан. 

9 
Барилга материалын 

үйлдвэрлэл 

- Барилга үйлдвэрлэгчдийн нэгдсэн 

холбооны тусгай зөвшөөрөл олгох 

шинжээчдийн багтай хамтарч үйлдвэрлэгч 

байгууллагуудтай танилцаж зөвлөгөө өгч 

хамтарч ажилласан. Үүнд: 

- Шохойн үйлдвэр 4 ширхэг 

- Явган замын үйлдвэр 2 ширхэг 

- Цементийн үйлдвэр 1 ширхэг  

- Жинсийн орой ХХК-ийн гүйцэтгэж байгаа 25 

дугаар цэцэрлэгийн гадна  тохижилтийн 

гүйцэтгэлийг шалгаж зөвлөгөө өгсөн. 

- БМХ-тай мэргэжлийн сургалт явуулах 

талаар хамтарч ажиллах гэрээ байгуулав. 
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