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1 

Аймаг, сумын Засаг 

даргын захирамжийн 

биелэлтийг хангах 

 Аймгийн Засаг даргын 2017.11.06-ны өдрийн А/430, А/505 

дугаар захирамжаар газар эзэмших эрхээ бусдад шилжүүлсэн 3 

иргэн, 2017.04.19-ны өдрийн А/149, 2017.06.27-ны өдрийн А/268 

дугаар захирамжаар газар эзэмшүүлэх 2 иргэнтэй тус тус гэрээ 

байгуулан, гэрчилгээг олголоо.  

 Мөн Аймгийн Засаг даргын 2010.10.28-ны өдрийн А/423 

болон 2014.06.04-ны өдрийн А/288 дугаар захирамжийг тус тус 

үндэслэн газар эзэмших эрхийн гэрчилгээг шинэчлүүлэх хүсэлт 

гаргасан 2 иргэний гэрээ, гэрчилгээг шинэчилсэн байна. 

2 

Газар зохион 

байгуулалт, газар 

өмчлөлийн хүрээнд 

 Дархан-Уул аймгийн Иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлын 

Тэргүүлэгчдийн хурлаар аймгийн 2017 оны газрын нэгдмэл 

сангийн тайлан, 2018 оны өмчлүүлэх байршил хэмжээг 

хэлэлцүүлж, шийдвэрлүүллээ. 

 Газар өмчлүүлэх ажлын хүрээнд газар өмчлөх эрхээ бусад 

аймаг сумын нутагт эрхээ хэрэгжүүлэх хүсэлтэй 10 иргэнд 

тодорхойлолтоор үйлчлээд байна. 

3 

Кадастрын хэмжилт, 

магадлан хэмжилт, 

кадастрын зургаар 

үйлчлэх 

 Гэр бүлийн хэрэгцээний газраа өмчилсөн, эзэмших эрхийн 

гэрээ хийсэн, худалдсан, бэлэглэсэн, хуваасан нийт 28 иргэн, аж 

ахуй нэгжийн кадастрын зургийг  гүйцэтгэсэн байна.  

 Дараах иргэдийн эзэмшил газарт хяналтын хэмжилт хийж, 

мэдээллийн санд хүлээн авлаа. 

  3 дугаар баг, ажилчин 4-24б Ч.Нэргүй, 

  5 дугаар баг, Нарантолгой 2-6а Х.Нэргүй, 

  6 дугаар баг, Тээвэрчдийн 17-4 П.Баяртогтох, 

  Малчин баг, Хөтөл хороолол, 22-13б Ж.Ган-Од 

4 Өргөдөл хүсэлт 

 Манай байгууллагад 2018 оны 01 дүгээр сарын 29-ны 

өдрөөс 02 дугаар сарын 02-ны өдрийн хооронд 9 өргөдөл, 23 

албан бичиг ирсэнээс 12 албан бичиг шийдвэрлэн, 5 албан бичиг, 

9 өргөдөл хяналтад бүртгэжээ /Энэ долоо хоногт хугацаа хэтэрсэн 

албан бичиг, өргөдөл, гомдол байхгүй/. Байгууллагын удирдлагаас 

20 албан бичиг төлөвлөж явуулсанаас онцолбол:  

- Лавлагаа, тодорхойлолт 10,  

- Мэдээлэл, судалгаа хүргүүлэх 3, 

- Өргөдөл хүсэлт шийдвэрлэсэн 5,  

- ЗХАШШ-д нотлох баримт хүргүүлсэн 2 тус тус асуудлыг 

шийдвэрлэжээ.  

5 
Хот байгуулалт 

 

 Дархан-Уул аймгийн Төрийн өмчийн газраас явуулж байгаа 

шинэчилсэн бүртгэлийн ажлын хүрээнд дараах байршлууд дээр 

байршлын зургийг гүйцэтгэв. Үүнд: 

 Хонгор сумын 11-р сургууль, 14-р сургууль, 16-р цэцэрлэг, 

Соёлын төв, Гүний худаг, Шүүх талбай, Бохир өргөх станц, 

Цэвэрлэх байгууламж, Уурын зуух зэрэг 9-н байршилд   



 Дархан сум, 4-р баг Гэр бүл хүүхэд залуучуудын газрын 

албаны байр, хөгжлийн төвийн байршил 

 Дархан сум, 15-р багийн далан дагуух алслагдсан иргэдэд 

зөөврийн худаг барих байршил  

 Дархан сум, 15-р баг, Цагдаагийн байрны замын эсрэг талд 

байрлах үерийн далангийн дээгүүр авто машины гүүр барих 

байршлийн зургийг зурсан. 

 12-р баг, 16-р багт шинээр баригдах багийн хөгжлийн төвийн 

барилга тус тус байршлын зургийг зурав. 

 14-р баг, Найрамдал талбай, Дархан 50 уогуолборын зүүн 

талд баригдах үйлчилгээний цогцолборын архитектур 

төлөвлөлтийн даалгаврыг тус тус боловсруулж өгсөн. 

 Дархан-Уул аймгийн хэмжээнд хийгдэх 105сая еврогийн 

хөрөнгө оруулалттай гэрэлтүүлгийн ажлын даалгавар 

боловсруулж ХОХБТХэлтэст хүлээлгэн өгсөн. 

 “Минж проперти” ХХК-ны хүсэлтээр Дархан сум, 14 дүгээр 

баг, 3 дугаар хорооллын хэсэгчилсэн Ерөнхий төлөвлөгөөнд 

өөрчлөлт оруулах асуудлыг ИТХ-ын Тэргүүлэгчдийн Хот 

байгуулалтын дэд бүтцийн хяналтын хороогоор хэлэлцүүлж 

батлууллаа. 

6 

Барилга угсралт, 

барилгын техник 

хяналт 

 Дархан-Уул аймгийн “Орон сууц” дэд хөтөлбөрийн 2017 оны 

хэрэгжилтийн тайланг гарган, аймгийн Иргэдийн төлөөлөгчдийн 

хурлын Хот байгуулалтын байнгын хороогоор хэлэлцүүлж 

дүгнүүллээ.  

7 
Барилга материалын 

үйлдвэрлэл 

 “Хатуу төмөр” ХХК-ийн тусгай зөвшөөрөл сунгах техникийн 

бичиг баримттай танилцаж БМҮХолбоонд тодорхойлолт гаргаж 

хүргүүлэв. 

 “Орон сууц” хөтөлбөр төслийн хүрээнд 2012-2017 онд 

барилга,барилгын материал үйлдвэрийн чиглэлээр хийж 

гүйцэтгэсэн ажлын талаархи тайланг  гаргаж өгөв. 

 Дархан-Уул аймагт Барилгын материал үйлдвэрлэл 

эрхэлдэг ААНБ-ын 2017 онд хийж гүйцэтгэсэн ажлын мэдээг 

БМҮХолбоонд гахргаж цахимаар хүргүүлэв. 

8 
Инженерийн шугам 

сүлжээ 

 Дархан-Уул аймгийн Нарантолгой, Манхантолгой хороолол 

дахь инженерийн шугам сүлжээний ажил улсын төсөвт 

суугдсантай холбоотойгоор зургийн трассыг тодорхойлон, зураг 

төслийн байгууллагад хүлээлгэн өглөө.  

 Мөн Дархан-Уул аймгийн хэмжээнд 1,5 сая еврогийн 

санхүүжилтээр хийгдэх камер болон гэрэлтүүлгийн ажлын трассыг 

гаргаж ХОХБТХ-д хүргүүллээ.  

9 Бусад 

 Сумын газрын даамлуудын гэр интэрнет төхөөрөмжийн 

хэвийн үйл ажиллагааг хангахаар холбогдох засвар тохиргоог 

гүйцэтгэлээ. 

 2018.01.03-ны өдөр ГХБХБГ-ын дарга, ГЗБГЗЗГ-ын даргатай 

газрын харилцааны чиглэлээр 2018 онд хийж гүйцэтгэх ажлын үр 

дүнгийн гэрээг байгууллаа. 
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