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Д/д Хэрэгжүүлэх арга хэмжээ Биелэлт 

1 Өргөдөл хүсэлтийн талаар  

- 2017 оны 09-р сарын 04-ны өдрөөс 09-р 

сарын 08-ны өдрийн хооронд 34 өргөдөл, 29 

албан бичиг ирснээс 12 албан бичиг 

хяналтанд  бүртгэж, 15 албан бичиг 

төлөвлөж явуулсан байна. 

2 Газрын төлбөрийн талаар: 

     2017 оны 09 дугаар сарын 08-ний өдрийн 

байдлаар газрын төлбөрт өссөн дүнгээрээ 

403 сая төгрөг төвлөрсөн байна. Биелэлт 62 

%-тай байна.   

 

3 

Кадастрын хэмжилт, 

магадлан хэмжилт хийсэн, 

кадастрын зургаар 

үйлчилсэн талаар:  

- Гэр бүлийн хэрэгцээний газраа 
өмчилсөн, эзэмших эрхийн гэрээ хийсэн, 
худалдсан, бэлэглэсэн,  хуваасан нийт 41 
иргэн, аж ахуй нэгжийн кадастрын зургийг  
гаргаж өгсөн.  

- Ахмадын “Мөнх цаст хоршоо”, иргэн 

С.Батнасан нарын эзэмшил, өмчлөлийн 

газарт магадлан хэмжилт  

- “Хараа Ерөө голын сав газар” –ын 

эзэмшлийн газрын улаан шугам тавьж 

актаар хүлээлгэн өглөө.  

4 Газар өмчлөлийн талаар 

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

- Өмчлөх эрхийн бүртгэлийг 8 иргэнд 
хийж өгсөн. 

5 
Хот байгуулалт 

 

- Дархан сумын хорооллуудын дунд мод 
тарих байршлуудыг тогтоож зураглал үйлдэж 
танилцуулсан. 

- Ногоон төгөл байгуулах байршлыг 
тодорхойлж хэсэгчилсэн төлөвлөлт хийсэн. 

- Залуучууд театр орчимд авто зогсоол 
байгуулах байршил тогтоож төлөвлөлт 
хийсэн. 

- Төмөр замын вокзал орчимд худалдаа 
үйлчилгээний павилон барихтай холбоотой 
асуудалд оролцож санал бэлдэж 



танилцуулсан. 
- “ДДС” ТӨХК-с техникийн нөхцөл авах 

хүсэлт гаргасан  9 иргэн, ААН-д тодруулах 
хуудас гаргаж өгөв. Үүнд:                                                                                                               
1. Дархан сум 10-р баг 25 хороолол 8 хэсэг 

3тоот Б.Баатармандах Амины орон сууц 

2. Дархан сум.1-р  баг Партизан 1-26тоот  

Л.Эрдэнэ Амины орон сууц  

3. Дархан сум.15-р баг Мангирт 1 хэсэг 1 

тоот Ц.Чулуунбаатар Амины орон сууц 

4. Дархан сум.15-р баг Мангирт 5 хэсэг 

11гудамж  6тоот  Ч.Энхтуяа Амины орон 

сууц 

5. Дархан сум.10-р  баг 25-р хороолол 8 

хэсэг 5 тоот  Б.Болормаа  Амины орон 

сууц   

6. Дархан сум  8-р  баг Цагдаагийн газрын 

эрүүлжүүлэн баривчлах байр           

7. Дархан сум. 7-р баг Майхант 5-66а. тоот 

Элбэг аз хур ХХК  Хүнсний дэлгүүр. 

8. Дархан сум.14-р баг 2-р хороолол 36 тоот   

Н.Жанчивсэмбэ Амины орон сууц  

9. Дархан сум.15-р баг Мангирт  1-р хэсэг  1 

тоот  Ц.Чулуунбаатар Амины орон сууц   

- Мөн “Дархан газар” орон сууцны бичил 
хорооллын танилцуулах материал бэлдэв. 

- Дархан-Уул аймгийн Захирагчийн 
албанд 09 дүгээр сарын 06-нд 
Ерөнхийлөгчийн зарилгаар хавар, намар мод 
тарих өдөрлөгт хэрхэн оролцох талаар 
хуралд сууж санал бодлоо тусгаж ажлын 
хэсэг байгуулав. 

6 
Барилга материалын 

үйлдвэрлэл 

- БМҮХолбооны шинжээч зөвлөх 

инженер Д.Эрдэнэчимэг, Д.Доржготов, 

Б.Жалбий-Юмчин нартай тоосго, замын 

хавтан, цонх, цемент, Шохой зэрэг барилгын 

материалын 11 үйлдвэр аж ахуйн газруудаар 

явж танилцаж зөвлөгөө өгч ажиллаа. 

- БХТ-тэй байгуулсан гэрээний дагуу 

2017 оны эхний хагас жилд хийсэн ажлын 

тайланг 100% гаргаж боловсруулсан. 

- Юнигаз ХХК-ны хий цэнэглэх станцын 

барилгыг ашиглалтанд авах техникийн бичиг 



баримттай танилцаж зөвлөгөө өгч ажиллав. 

7 
Барилга угсралт, барилгын 

техник хяналт 

- Дархан-Уул аймгийн дархан сумын 

өмнөд Үйлдвэрийн районд байршилтай М-

ойл ШТС-ийн барилга ашиглалтанд оруулах 

комисст оролцож барилгын техникийн бичиг 

баримтын бүрдэл дутуу улмаас 

хойшлогдсон. 

8 Бусад 

- Байнгын ажиллагаатай GNSS-ийн 

CORS станцын солицолыг дахин бодолт 

хийсэн тул гарвиметрийн 035-р цэг дээр 

хэмжилт хийж шалгалт хийж үр дүнг 

ГЗБГЗЗГ-ын мэргэжилтэн Б.Эрболдод 

хүргүүлэв. 

- Байгууллагын гадна тохижилт 

гэрэлтүүлгийн ажлыг хийж гүйцэтгэлээ. 
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