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1. ГАЗРЫН ХАРИЛЦААНЫ ЧИГЛЭЛЭЭР ХИЙСЭН АЖЛЫН ТАЙЛАН 

Аймаг, сумын Засаг даргын захирамжийн биелэлтийг хангах чиглэлээр: 

  Аймгийн Засаг даргын 2017.11.06-ны өдрийн А/430 дугаар захирамжаар газар 

эзэмших эрх шилжсэн 4 иргэн, 2017.11.06-ны өдрийн А/431 дүгээр захирамжаар 

талбайн хэмжээг өөрчилж газар эзэмшүүлэх 3, газар эзэмших эрхийн гэрчилгээний 

хугацааг сунгах 3, газар өмчлөх 3 иргэнтэй тус тус гэрээ байгуулж гэрээ, гэрчилгээг 

олгожээ. 

 Мөн Аймгийн Засаг даргын 2017.12.12-ны өдрийн А/468, A/469, A/470 дугаар 

захирамжаар талбайн хэмжээг өөрчилж газар эзэмшүүлэх, эрх шилжүүлэх, газар 

эзэмшүүлэх хүсэлтэй 8 иргэнтэй гэрээ байгуулж гэрчилгээг олгосон байна. 

 Дархан сумын Засаг даргын захирамжаар газар өмчлүүлсэн 11 иргэнд 

өмчлөлийн захирамж, хянан баталгаа олголоо. 

Газар зохион байгуулалтын чиглэлээр: 

 2017 оны 11 дүгээр сарын 30-нд Газрын харилцааны эрх зүйн байдлыг хянан 

шийдвэрлэх хурлыг зохион байгуулж, аймгийн болон сумын засаг даргад 

захирамжийн төслийг хүргүүлэн, захирамжийн дагуу иргэн, аж ахуй нэгж 

байгууллагуудтай гэрээ гүйцэтгэж байна. 

 2017 оны 10 дугаар сарын 30-ны өдрийн ИТХ-ын Тэргүүлэгчдийн 99 дүгээр 

тогтоолоор Онгот, Хүрээлэнгийн хэсэгт гэр бүлийн хэрэгцээний зориулалттай газрыг 

өмчлүүлэхээр олгосон иргэдийн өмчлөх эрхийг хүчингүй болгосонтой холбоотойгоор 

тус 62 иргэнд мэдэгдэл хуудас хүргүүллээ. 

 2017 оны 12 дугаар сарын 14-ны өдөр Дархан-Уул аймгийн ИТХ-ын 

Тэргүүлэгчдийн хуралд улсын тусгай хэрэгцээний газрын шинжлэх ухааны сорилтын 

талбайг тусгай хэрэгцээнд авах саналыг оруулж, дэмжсэн санал аваад байна. 

 Мөн 2017 оны 12 дугаар сарын 14-ны өдөр мал бүхий иргэдийг хотоос гаргах 

ажлын хэсэг хуралдаж ажлын төлөвлөгөө гаргаад байна. 

Геодези, кадастрын чиглэлээр: 

 2017 оны 12 дугаар сард манай байгууллагаас гэр бүлийн хэрэгцээний газраа 

өмчилсөн, эзэмших эрхийн гэрээ хийсэн, худалдсан, бэлэглэсэн, хуваасан нийт 127 

иргэн, аж ахуй нэгжийн кадастрын зургийг  гүйцэтгэсэн байна. 

 Орхон сум Ноён Хонгорт байрлах гравиметрийн цэг /035/ дээр хэмжилт хийж 

үр дүнг ГЗБГЗЗГ-т хүргүүллээ. 
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 Мөн Дархан сумын ИТХ-ын тэргүүлэгчдийн хурлаар үл хөдлөх хөрөнгийн хаяг 

дугаар авах хүсэлт гаргасан 2 иргэнд сумын ИТХ-ын тэргүүлэгчдийн тогтоол 

гаргуулж, хаягийг олгожээ. Одоогоор дахин 4 иргэний хүсэлт болон хаяг дугаар олгох 

захирамжийн төслийн саналыг сумын ИТХ-ын тэргүүлэгчдийн ажлын албанд 

хүргүүлээд байна.  

Газрын төлбөрийн чиглэлээр: 

 2017 оны 12 дугаар сарын 22-ны өдрийн байдлаар 643.7 сая төгрөгийг 

төвлөрүүлж, төлбөрийн гүйцэтгэл  98.7 хувьтай явж байна.   

 Газрын төлбөрийг барагдуулах ажлын төлөвлөгөөний дагуу газрын төлбөрийн 

өртэй аж ахуйн нэгж байгууллагуудад газрын төлбөрийн өрийг барагдуулах, гэрээнд 

заасан үүргээ биелүүлэх тухай шаардлагыг утсаар мэдэгдэн ажиллалаа.  

Газар өмчлөлийн чиглэлээр: 

 Газар өмчлүүлэх ажлын хүрээнд газар өмчлөх эрхээ бусад аймаг сумын нутагт 

эрхээ хэрэгжүүлэх хүсэлтэй 22 иргэнд тодорхойлолтоор үйлчлээд байна. 

 Газрын эрх зүйн харилцааг хянан шийдвэрлэх хурлаар газар өмчлөх хүсэлтэй 

8 иргэний өргөдлийг хэлэлцэж, захирамжийн төслийг боловсруулан, Дархан сумын 

Засаг даргад хүргүүлсэн байна.  

 Газар өмчлөх хүсэлт ирүүлсэн 3 иргэний газарт хээрийн судалгаа, тодруулалт 

хийжээ.   

 Нийт сумдын 2017 оны газар зохион байгуулалтын төлөвлөгөөний 

хэрэгжилтийн тайланг дүгнэн дүгнэлтийг засаг дарга нарт хүргүүлж, сумдын даамал 

нартай хуралдан тайланг хэлэлцэж, цаашид газар зохион байгуулалтын төлөвлөгөөг 

хэрэгжүүлэхэд анхаарч ажиллах зөвлөмж, чиглэл өгч ажиллалаа. 

 2018 онд Хонгор сумын ерөнхий төлөвлөгөөг хийлгэх төсвийг орон нутгийн 

төсөвт суулгах тухай чиглэлийг сумын засаг дарга Т.Атархишигт хүргүүллээ. 

 Мөн Дархан-Уул аймгийн 2018 оны тухайн жилийн газар зохион байгуулалтын 

төлөвлөгөөнд тусгах саналыг нэгтгэн боловсруулж, 2017 оны газар зохион 

байгуулалтын тухайн жилийн төлөвлөгөөний хэрэгжилтийг гүйцэтгэлээ. 

Мэдээлэл технологи, Хүний нөөцийн чиглэлээр: 

 Энэ долоо хоногт байгууллагын цахим болон фэйсбүүк хуудсанд байгууллагын 

үйл ажиллагаатай холбоотой 21 төрлийн мэдээллийг  байршуулж, Төсвийн ил тод  
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байдлын тухай хуулийн дагуу шилэн дансны www.shilendans.gov.mn сайтад санхүү 

төсвийн талаарх мэдээллийг нийтэллээ. 

 Байгууллагын хуучин операторын шилэн кабелыг сольж  шинэ операторын 

шилэн кабел руу шилжүүлэх ажил зохион байгуулагдлаа.  

 Дархан-Уул аймагт барилга ашиглалтад авах комисст байгууллагаас төлөөлөн 

оролцож буй гишүүн болон газрын эрх зүйн харилцааг хянан шийдвэрлэх хуралд 

оролцсон 6 албан хаагчдын ашиг сонирхлын зөрчилгүйг илэрхийлэх мэдэгдлийг 

шилэн дансанд болон Авлигатай тэмцэх газрын цахим мэдүүлгийн бүрдүүлэлтийн 

системд албан ёсоор мэдээллээ. 

Өргөдөл гомдол шийдвэрлэлтийн талаар: 

 2017.11.24 - 2017.12.22 өдрийн хооронд ирсэн өргөдөл, албан бичгийн 

шийдвэрлэлт, хяналтанд авч судлаж буй талаарх мэдээллийг графикаар харуулбал: 

 

Газрын эрх зүйн харилцааг хянан шийдвэрлэх 12 дугаар сарын хурал одоогоор 

хийгдээгүй бөгөөд тус хурлаар хэлэлцэн шийдвэрлэх өргөдлүүдийг холбогдох 

мэргэжилтнүүд хяналтанд авч, судлан хуралд бэлтгээд байна.  
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2017 оны 12 дугаар сард Газрын харилцаа, барилга, хот байгуулалтын газарт 

хүлээн авсан нийт хариутай албан бичгийн 71,1 хувийг шийдвэрлэсэн байгаа бөгөөд 

эдгээр шийдвэрлэсэн албан бичгүүд нь яаралтай болон лавлагаа, тайлан, судалгаа 

хүссэн албан бичгүүд байна. Хяналтанд байгаа албан бичгүүдэд шийдвэрлэх хугацаа 

хараахан болоогүй, зурган мэдээлэл хүссэн болон хувийн байгууллагуудын газрын 

харилцааг зохицуулах талаар хүсэлт ирүүлсэн албан бичгүүд байна.  

 

2. БАРИЛГА, ХОТ БАЙГУУЛАЛТЫН ЧИГЛЭЛЭЭР 

Ерөнхий төлөвлөгөө, хот байгуулалтын чиглэлээр: 

 Дархан-Уул аймгийн ИТХ-ын тэргүүлэгчдийн хуралдаанд дахин төлөвлөлтөд 

хамрагдах орон сууцны барилгуудаас буулгаж, дахин барих барилгын тоо, талбайн 

хэмжээг хэлэлцүүлж, 6 дугаар багийн 61, 62, 63 дугаар байрыг эхний ээлжинд 

буулган шинээр төлөвлөх тухай тогтоол гарлаа. 

 Мөн дахин төлөвлөлтөд хамрагдаж байгаа тус 61, 62, 63 дугаар байруудыг 

буулган шинээр төлөвлөх ажлын даалгаврыг зургийн гүйцэтгэгч байгууллагад албан 

ёсоор илгээлээ. 

 Хот байгуулалтын чиглэлээр дараах байршлуудын зургийг тодорхойлж, 

холбогдох албан байгууллагуудад хүргүүлээд байна. Үүнд: 

- 7 дугаар багийн гэр хорооллын дундах 2 байршил,  

- 15 дугаар багт байрлах  “МЭДС ТОП” өрхийн эмнэлэг, 

- 11 дүгээр багт байрлах  “МЭДС ТОП” өрхийн эмнэлэг, 

- 14 дүгээр багийн 10 дугаар цэцэрлэг, 

- 9 дүгээр багийн 21 дүгээр цэцэрлэг, 

- Цагдаагийн газар,  

- 9 дүгээр сургууль, 

- 1, 2 дугаар багийн нутагт байрлах сайжруулсан шороон зам орж байна. 

 Төрийн өмчит байгууллагуудын барилгийг хувийн хэрэгжүүлэх зорилгоор 

газрын шинэчилсэн бүртгэлд хамрагдаж буй холбогдох байгууллагуудад мэргэжлийн 

зөвлөгөө өгч ажиллалаа.  

Барилга угсралт, техник хяналтын чиглэлээр: 

 Барилгын хөгжлийн төвийн салбарын суурь судалгаа, мэдээллийг 

боловсронгуй болгох ажилд шаардлагатай сургууль, цэцэрлэгийн эрэлт хэрэгцээний  
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судалгаа, 2017 оны 4 дүгээр улирлын байдлаар ашиглалтад орсон орон сууцны 

судалгааг гаргалаа.   

 Барилгын техник хяналтын чиглэлээр “Дархан Эрдэнэ мах” маркетийн шинээр 

баригдсан барилгыг ашиглалтанд авах улсын комиссд төлөөлөн оролцлоо. 

 Дархан сумын Өмнөд үйлдвэрийн районд байрлалтай “Эрин тарвагатай” ХХК-

ний арьс ширний зөрчилтэй үйлдвэрийн барилгад холбогдох хуулийн зөвлөгөө, 

хугацаатай үүрэг даалгавар өглөө. 

 Мөн “Васт сайз констракшн”ХХК, “Норовхан” ХХК болон “Азбаз” ХХК-ний 

барилгын угсралтын тусгай зөвшөөрлийг сунгах техникийн бичиг баримт, хийж 

гүйцэтгэсэн ажлын тайлантай танилцаж холбогдох зөвшөөрлийг олгохоор Барилгын 

хөгжлийн төвд тодорхойлолтыг уламжлаад байна. 

Барилгын материал үйлдвэрлэл лабораторийн чиглэлээр: 

 Улсын болон орон нутгийн төсвийн хөрөнгөөр хэрэгжиж буй барилга 

байгууламжийн барилгын материалын төсвийн үнэлгээг бодитой болгох, зардлыг 

багасгах зорилгоор Дархан-Уул аймгийн барилгын материалын түгээмэл тархацтай 

орд газар, үйлдвэрүүдтэй холбоотой мэдээллийг нэгтгэн боловсруулж, Барилгын 

хөгжлийн төвд хүргүүллээ.  

 Газар хөдлөлийн идэвхитэй бүс нутаг дахь барилга байгууламжийн судалгаа, 

барилгын материалын лабораторийг чадавхижуулах хоёр өдрийн сургалтанд 

байгууллагаас холбогдох мэргэжилтэнг томилон хамруулаад байна. 

“Хот, тосгоны ерөнхий төлөвлөгөөний жижүүрийн хөтлөлт хийх 
үлгэрчилсэн заавар”-ыг мөрдөж ажиллах, мэдээллийн сан бүрдүүлэх 
чиглэлээр: 

 Дархан-Уул аймгийн 2017 оны жижүүрийн ерөнхий төлөвлөгөөний хөтлөлтийн 

тайланг боловсруулж байгаа бөгөөд одоогоор 60 хувийн гүйцэтгэлтэй явагдаж байна.  

Инженерийн шугам сүлжээний чиглэлээр:  

 Инженерийн шугам сүлжээний чиглэлээр Дархан-Уул аймгийн дэвсгэр зургийг 

гүйцэтгэж буй “Бориг тэс” ХХК-ны гүйцэтгэж байгаа ажилтай танилцаж, мэдээллийн 

санд дутуу орхигдсон шугам сүлжээг тодруулах үүрэг даалгаврыг өгөөд байна.  

 Дархан-Уул аймгийн хэмжээнд шинээр хийж гүйцэтгэсэн дулаан, ус хангамж, 

ариутгах татуургын дэвсгэр зургийг гүйцэтгэж Барилга хөгжлийн төвд хүргүүллээ.   
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 МОН3244/3245 төслийн 11 сарын ажлын хэсгийн хуралд байгууллагаас 

холбогдох төлөөлөл оролцуулж, “Хүрд” ХК болон “Бридж констракшн” ХХК-ний 

ажлын тайлан, 12 дугаар сарын төлөвлөгөөтэй танилцлаа. 

 Мөн МОН3244/3245 төслийн хүрээнд 2017.12.12-нд зохион байгуулагдсан “Гэр 

хорооллын ариун цэврийн асуудал” сэдэвт сургалтанд инженерийн шугам сүлжээ 

хариуцсан мэргэжилтнийг хамруулсан.   

Бусад ажил: 
 2017.12.11 – 2017.12.13-ны хооронд Байгууллагын нийт 17 албан хаагчдын 

2017 оны үр дүнгийн гэрээний хэрэгжилтийг тайлагнах ажлыг байгууллагын Хяналт 

шинжилгээ, үнэлгээний багаас зохион байгуулан ажиллалаа. 

 2017.12.14 – 2017.12.15-ны хооронд байгууллагын ХШҮ-ний баг Хонгор, Орхон, 

Шарын гол сумдын газрын даамлын үр дүнгийн гэрээ, ажлын тайланд хяналт 

шинжилгээ, үнэлгээ хийх шалгалтын ажлыг зохион байгуулан, дүгнэлт өглөө.  

 ГХБХБГ-ын даргын дэргэдэх орон тооны бус зөвлөл 3 удаагийн хурлаар 

байгууллагын албан хаагчдын үр дүнгийн гэрээг дүгнэсэн урамшуулал, төрийн албан 

хаагчдад олгох 300000 төгрөгний урамшуулал болон байгууллагын шилдэг албан 

хаагчдыг тодруулах, шагнах талаар хэлэлцэн шийдвэрлэж, тус урамшуулал, 

шагналыг олголоо.  

 Дархан сумын 8 дугаар баг, 1 дүгээр баг хоёрыг холбосон төмөр замын нүхэн 

гарцны байршил тогтоох тухай Улаанбаатар Төмөр зам, Дархан өртөө, Зам тээврийн 

яам, ХОХБТХ хамтарсан хэлэлцүүлэг 2017.12.15-нд зохион байгуулагдан, 

байгууллагын зүгээс мэргэжлийн чиглэлээр санал, санаачлагатай оролцоог хангалаа. 

 Мэргэжлийн хяналтын газартай хамтран Дархан-Уул аймгийн Газар 

хөдлөлтийн гамшгаас урьдчилан сэргийлэх байнгын ажиллагаатай зөвлөлийн 2017-

2020 оны үйл ажиллагааны төлөвлөгөөний хэрэгжилтийг гаргалаа.  

 ГХБХБГ-ын 2017 оны Биеийн тамир спортын чиглэлээр хийсэн ажлын тайланг 

ДУА-ийн Биеийн тамир спортын газарт хүргүүллээ. 

 2017 оны Хэрэглэгчийн үнэлгээний тайлан, шинэ Засгийн газрын 100 хоногийн 

хугацаанд хийсэн шинэлэг ажлын тайлан болон 2018 онд аймгийн ИТХ-ын 

тэргүүлэгчдийн хуралд хэлэлцүүлэх асуудал, иргэний танхимтай хамтран 

хэлэлцүүлэг зохион байгуулах тухай саналыг ДУА-ын ЗДТГ-т хүргүүлээд байна.  

 2017 оны төсвийн орлогын гүйцэтгэл болон 2018 оны батлагдсан төсвийн 

хуваарь болон Барилга, хот байгуулалтын сайдын “Хөгжлийн бэрхшээлтэй хүний  
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эрхийг хангах дэд бүтцийн хүртээмжийг бий болгох тухай” 02 дугаар албан 

даалгаврын хэрэгжилтийг ГЗБГЗЗГ-т хүргүүллээ. 

 Байгууллагын Хяналт шинжилгээ, үнэлгээний баг нь Засгийн газрын үйл 

ажиллагааны хөтөлбөрийн 2017 оны хэрэгжилт, Засгийн газрын тогтоол шийдвэрийн 

хэрэгжилт, Засгийн газрын 01 дугаартай албан даалгаврын хэрэгжилт, 2017 онд 

аймгийн Засаг дарга сайдтай хийсэн гэрээний биелэлт, аймгийн Засаг даргын 2017-

2020 оны үйл ажиллагааны хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх арга хэмжээний төлөвлөгөөний 

биелэлт, аймгийн эдийн засаг, нийгмийг 2017 онд хөгжүүлэхээр дэвшүүлсэн зорилтыг 

хэрэгжүүлэх арга хэмжээний төлөвлөгөөний хэрэгжилтэд хяналт шинжилгээ, үнэлгээ 

хийж, баталгаажуулсан тайлан болон ХШҮ-ний багийн 2017 оны ажлын тайлангийн 

хамтаар ХШҮДАХ-т хүргүүллээ. 
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