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Д/д Хэрэгжүүлэх арга хэмжээ Биелэлт 

1 
Аймаг, сумын Засаг даргын 
захирамжийн биелэлт 

 Аймгийн Засаг даргын  2017 оны 09 
сарын 01-ны өдрийн А/353, А/354, А/355, 
А/356, А/357 дугаар, 2017 оны 09 сарын 19-
ны өдрийн А/374 дугаар захирамжийн 
биелэлтийг хангаж 6 иргэн, 2 аж ахуй 
нэгжтэй гэрээ байгуулсан байна. 

2 Өргөдөл хүсэлтийн талаар  

 Хаяг, дугаар авах хүсэлтээ ирүүлсэн 
нэг аж ахуй нэгж, 2 иргэний материалыг 
бүрдүүлж сумын ИТХ-д хүргүүлэв. 

 2017 оны 09 сарын 26-нд газрын эрх 
зүйн харилцааг хянан шийдвэрлэх комиссын 
хурлыг зохион байгуулж, газар эзэмших 
эрхийн гэрчилгээний хугацаа сунгах 
хүсэлтэй  5 иргэн, 9 хуулийн этгээд; газар 
эзэмших эрх шилжүүлж авах хүсэлтэй 42 
иргэн, 1 хуулийн этгээд; газрын талбайн 
хэмжээг өөрчилж,  газар эзэмших хүсэлтэй 6 
иргэн, 3 хуулийн этгээд; газрын зориулалт 
өөрчлөх хүсэлтэй 1 иргэн; газрын эрх зүйн 
байдалд хяналт шийнжилгээ хийж 
шийдвэрлэх шаардлагатай 2 иргэн,  2 СӨХ; 
газар өмчилж авах хүсэлт гаргасан 20 
иргэдийн өргөдлийг хэлэлцэн, шийдвэрлэв. 

3 Газрын төлбөрийн талаар: 

 2017 оны 09 дугаар сарын 29-ний 
өдрийн байдлаар газрын төлбөрт өссөн 
дүнгээрээ 468.9 сая төгрөг төвлөрсөн байна. 
Биелэлт 72%-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 26 
иргэн, аж ахуй нэгжийн кадастрын зургийг  
гаргаж өгсөн. 

 Дархан сумын 9-р багийн нутаг 
дэвсгэрт байгуулах “Ногоон төгөл”-ийг 
төлөвлөлтийн зургийн дагуу 144 цэгийг 
газарт буулгаж НААҮГ-т хүлээлгэн өглөө.  

5 Газар өмчлөлийн талаар 

 Газар өмчлөх эрхээ бусад аймаг 
сумын нутагт хэрэгжүүлэхээр хүсэлт 
гаргасан 14 иргэнд тодорхойлолт гаргаж 
өглөө. 

6 
Хот байгуулалт 
 

Дараах барилга байгууламжид архитектур 
төлөвлөлтийн даалгавар боловсруулж өгсөн 



Үүнд:  
 Дархан сумын 12-р баг, 7-р 

хороололд  Давж заалдах шатны есдүгээр 
шүүхийн тамгын газарт /Төрийн захиргааны 
байгууллагын албаны байр/ 

 Дархан-Уул аймгийн Дархан сум ,8-р 
баг, Морин хуур цогцолборын хойд талд 
баригдах хотхон 

 Дархан сумын 7-р багт байрлалтай 
“Эма трейд” ХХК-ний үйлчилгээний 
зориулттай барилга 

7 
Барилга материалын 
үйлдвэрлэл 

 Шарын гол суманд зохион 
байгуулагдаж байгаа “Нээлттэй хаалга”-ны 
өдөрт зориулж Барилгын материалын 
үйлдвэрлэл эрхлэх чиглэлээр /тусгай 
зөвшөөрлийн баримт бүрдүүлэх заавар, 
олгох ажлын төрөл, суурь нөхцөл 
шаардлага, өргөдлийн маягт, тохирлын 
гэрчилгээ авахад бүрдүүлэх материал, 
баталгаажуулалтын сорилт хийх 
лабораторуудын жагсаалт/ гарын авлага, 
тараах материал бэлтгэв. 

8 
Инженерийн шугам 
сүлжээний ажлын талаар 

 “Өгөөж гурил” ХХК-ний 71,6м 
цахилгааны кабелийн трассыг аймгийн 
мэдээллийн санд бүртгэсэн. 

 3 иргэнд  дулааны техникийн нөхцөл 
тодруулах хуудас  гаргаж өгсөн. 

9 
Барилга угсралт, барилгын 
техник хяналт 

 Дархан сумын 12-р багт баригдах 
Капитал банкны оффисын барилга, Хонгор 
сум 1-р багт баригдаж байгаа Бөгсөрсөн 
шохойн үйлдвэрийн барилгын ажил эхлэх, 
үргэлжлүүлэх зөвшөөрлийг холбогдох 
материалтай танилцсаны үндсэн дээр 
олголт хийв. 
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