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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  2 иргэнтэй гэрээ 
байгуулсан байна. 

1 Өргөдөл хүсэлтийн талаар  

 2017 оны 09-р сарын 11-ны өдрөөс 09-р сарын 
15-ны өдрийн хооронд 19 өргөдөл, 20 албан бичиг 
ирснээс 13 албан бичиг хяналтад  бүртгэж, 16 албан 
бичиг төлөвлөж явуулсан байна. 

 Газрын эрх зүйн харилцааг хянан шийдвэрлэх 
комиссын хуралд /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 шийдвэрлүүлэхээр 
бэлдсэн байна. 

2 Газрын төлбөрийн талаар: 
 2017 оны 09 дугаар сарын 15-ний өдрийн 

байдлаар газрын төлбөрт өссөн дүнгээрээ ... сая 
төгрөг төвлөрсөн байна. Биелэлт ... %-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 14 иргэн, аж ахуй нэгжийн кадастрын 
зургийг  гаргаж өгсөн. 

4 Газар өмчлөлийн талаар 
 Газар өмчлөх эрхээ бусад аймаг сумын нутагт 

хэрэгжүүлэхээр хүсэлт гаргасан 2 иргэнд 
тодорхойлолт гаргаж өглөө. 

5 
Хот байгуулалт 

 

 Дархан сумын 9-р багийн дунд  мод тарих 
байршлуудыг тогтоож зураглал үйлдэж  төлөвлөлт 
хийсэн. 

 Онцгой байдлын зөвлөлийн хуралд оролцсон. 
 Онцгой байдлын газарт аймгийн гамшгаас 

хамгаалах төлөвлөгөөг гаргаж өгсөн. 
 Ерөнхийлөгчийн зарлигаар хавар намрын 

улиралд мод тарихтай холбогдуулан 1, 5-р багууд 
дээр байршлын зураг зурав. 

 Дархан сум 4-р баг 22-р хороолол 14-р байрны 
зүүн талын талбайд тохижилтын ажил хийх байршлын 
зурагТөмөр замын вокзал орчимд худалдаа 
үйлчилгээний павильон барихтай холбоотой асуудалд 
оролцож санал бэлдэж танилцуулсан. 

6 Барилга материалын үйлдвэрлэл 

 Дараах албан тоотуудыг боловсруулж, хүргэж 
ажиллав. Үүнд: 

 “Альястех” ХХК-д тохижилт хийсэн зам 
талбайн ажлыг магадлашгүй ажлын зардлаас 
гаргах тухай албан тоот хүргэв. 

 Газар зохион байгуулалт, геодези зураг зүйн 



газарт барилга байгууламжийн чанар, газар 
хөдлөлтийг тэсвэрлэх байдлыг шалгах багаж 
тоног төхөөрөмжийн жагсаалтыг улсын төсөвт 
суулгахаар хүргүүлэв. 

 “Өсөх урам”ХХК-д зам талбай тохижилтын 
хийц, эдлэлийн үйлдвэр эрхлэх зөвшөөрлийн 
тодорхойлолтыг ажлын талбай, үйлдвэрлэлтэй 
танилцаж, гаргаж өгөв. 

7 
Барилга угсралт, барилгын техник 

хяналт 

 Дархан-Уул аймаг, Шарын гол сумын 150 
хүүхдийн дотуур байрны гүйцэтгэгч байгууллага 
“Энигма констракшн” ХХК-ний барилга ашиглалтад 
оруулах хүсэлтийн дагуу барилгын техникийн бичиг 
баримтыг хянаж үзэн холбогдох заавар зөвлөгөөг өгч 
ажилласан. 
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