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1. ГАЗРЫН ХАРИЛЦААНЫ ЧИГЛЭЛЭЭР ХИЙСЭН АЖЛЫН ТАЙЛАН 

 

 Газар зохион байгуулалт, төлөвлөлтийн чиглэлээр: 

 Дархан-Уул аймгийн Дархан сумын 2017 оны газар зохион байгуулалтын 

төлөвлөгөөний хэрэгжилт, 2018 оны тухайн жилийн Газар зохион байгуулалтын 

төлөвлөгөөг Дархан сумын багийн иргэдийн нийтийн хурлаар хэлэлцүүлэн санал 

авч, Дархан сумын Иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлын тэргүүлэгчдийн хурлаар 

хэлэлцүүлэн батлуулж ном болгон хэвлүүллээ.   

 Мөн Орхон, Хонгор сумдын Иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлын тэргүүлэгчдийн 

хурлаар батлагдсан газар зохион байгуулалтын төлөвлөгөөг хүлээж авлаа. 

 Дархан-Уул аймгийн 2018 оны газар зохион байгуулалтын төлөвлөгөөний 

төслийг сумдын удирдлагууд болон аймгийн засаг даргад танилцуулан саналыг 

тусгалаа. 

 Дархан-Уул аймгийн Газрын нэгдмэл сангийн тайланг нэгтгэж ном болгон 

хэвлүүлж аймгийн Засаг даргад танилцуулан, баталгаажуулж ГЗБГЗЗГ-т 

хүргүүлээд байна.  

 Аймгийн Засаг даргын “Газар эзэмшүүлэх дуудлага худалдаа зохион 

байгуулах”, “Газрын байршил шилжүүлэх”, “Газар эзэмшүүлэх” гэсэн 3 төрлийн 

захирамжийн төслийг бэлтгэн, Засаг даргад танилцуулж, шийдвэрлүүллээ.  

 Манхан толгой 3-8 байрлалтай орц гарц хаасан гэх газрын маргааныг 

тодруулж, хяналтын хэмжилтийг зохион байгууллаа.  

 2018.01.03-нд Нийслэлийн давж заалдах шатны шүүхийн “Заяхастур” ХХК-

аас иргэн Ууганцэцэгт холбогдох газар чөлөөлөх нэхэмжлэлтэй шүүх хуралд  

төлөөлөн оролцож, хурлаар хэргийг анхан шатны шүүхэд буцаасан байна. 

 

Газар өмчлөл: 

 2018.01.02-ний өдрөөс 2018.01.25-ны өдрийн байдлаар Дархан сумын Засаг 

даргын 2017 оны 424, 425 дугаар захирамжийг үндэслэн 28 иргэнд газар 

өмчлүүлэх гэрээ хийсэн байна.  

 Газар өмчлүүлэх ажлын хүрээнд газар өмчлөх эрхээ бусад аймаг сумын 

нутагт эрхээ хэрэгжүүлэх хүсэлтэй 16 иргэнд тодорхойлолтоор үйлчлээд байна.  
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Геодези, кадастр: 

 Хонгор сумын 2 дугаар багийн нутаг Хүйтний гол Бичигт хадны хэсэг гэх 

газарт ашигт малтмал олборлосон газрын хэмжилтийн солбицолын цэгүүдийг 

үндэслэн зураглал үйлдэж, эвдэрсэн газрын талбайн хэмжээг тогтоолоо. 

 Мөн гэр бүлийн хэрэгцээний газраа өмчилсөн, эзэмших эрхийн гэрээ хийсэн, 

худалдсан, бэлэглэсэн, хуваасан нийт 59 иргэн, аж ахуй нэгжийн кадастрын 

зургийг  гүйцэтгэсэн байна. 

 

Өргөдөл гомдол шийдвэрлэлтийн талаар: 

 Манай байгууллагад 2018 оны 01 дүгээр сарын 02-ны өдрөөс 01 дүгээр 

сарын 25-ны өдрийн хооронд нийт 17 өргөдөл, 98 албан бичиг ирсэнээс 46 албан 

бичиг шийдвэрлэн, 52 албан бичиг, 17 өргөдөл хяналтад бүртгэжээ /Энэ сард 

хугацаа хэтэрсэн албан бичиг, өргөдөл, гомдол байхгүй/. Мөн байгууллагын 

удирдлагаас 01 дүгээр сард 72 албан бичиг төлөвлөж явуулжээ. 

 

2018.01.02 - 2018.01.25-ны хооронд ирсэн өргөдөл, албан бичгийн 

шийдвэрлэлт, хяналтанд авч судлаж буй талаарх мэдээллийг графикаар 

харуулбал: 
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2018 оны 01 дүгээр сард  байгууллагад хүлээж авсан 15 өргөдөл бүгд 

газрын эрх зүйн эрх зүйн харилцааг хянан шийдвэрлэх хурлаар хэлэлцэн 

шийдвэрлэвэл зохих өргөдөл бөгөөд 01 дүгээр сарын Газрын эрх зүйн харилцааг 

хянан шийдвэрлэх хурал хуралдаагүй байгаа тул одоогоор шийдвэрлэсэн өргөдөл 

байхгүй байна. Хариугүй 2өргөдөл нь газар чөлөөлөх тухай мэдэгдэх албан бичиг 

хүргүүлсний дагуу хариу тайлбар ирүүлсэн иргэдийн өргөдөл, хүсэлт болно. 

 

2. БАРИЛГА, ХОТ БАЙГУУЛАЛТЫН ЧИГЛЭЛЭЭР ХИЙСЭН АЖЛЫН ТАЙЛАН 

Ерөнхий төлөвлөгөө, хот байгуулалт: 

 Дархан-Уул аймаг 2018-2020 он хүртэл хийгдэх ногоон байгууламжийн 

долоон байршилд байршлийн зөвшилцөлийн зургийг зурж Засаг даргад 

танилцуулан, аймгийн Захирагчийн албанд хүлээлгэн өглөө. 

Мөн “Мон суль” ХХК-ний авто машин хийгээр цэнэглэх станц, шатахуун түгээх 

станцийн архитектор төлөвлөлтийн даалгаврыг боловсруулан, хүргүүллээ. 

 Мал бүхий иргэдийг хотын гадна шилжүүлэх 2 байршилд төлөвлөлт хийж 

Дархан сумын ИТХТэргүүлэгчдэд танилцуулсан. 

 Дараах байршлууд дээр байршлын зургийг гүйцэтгэжээ. Үүнд: 

 Дархан сум, 9-р баг, Төрийн захиргааны байгууллага /9, 10 дугаар багийн 

Багийн хөгжлийн төв/ 

 Дархан сум, 12-р баг, Төрийн захиргааны байгууллага /11, 12 дугаар багийн 

Багийн хөгжлийн төв/ 

 Дархан сум, 16-р баг, Төрийн захиргааны байгууллага /13, 14, 16 дугаар 

багийн Багийн хөгжлийн төв/ 
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 Дархан сум, 13-р баг, "Магнай трейд" ХХК-ны агуулахын хойд талд "Алтан 

хүнс групп" ХХК-д "Үйлдвэр"-ийн байр 

 Дархан сум, 8-р баг, Манхантолгой 1-р гудамж 2в тоотын баруун урд талд 

байрлах Бохир усны 2-р станц  

 Дархан сум, Малчин баг, Хуучин НИК ХК-ний зүүн хойно байрлах Төв 

цэвэрлэх байгууламж  

 Дархан сум, 13-р баг, ӨҮР, Тахько ХХК-ны зүүн талд байрлах Бохир усны 

өмнөдийн станц  

 Дархан сум, 8-р баг Цагдаагийн газрын баруун талд байрлах албаны байр  

 Дархан сум, 13-р баг ӨҮР ДДЦС ТӨХК-ний баруун хойно байрлах Цэвэр усны 

2-р өргөгч станц   

 Дархан сум, 12-баг, 6-р хороолол, 22-р цэцэрлэг 

 Дархан сум, 14-баг, 1-р хороолол, "Хүүхдийн номын ордон"    

 Дархан сум, 5-баг, Шүүхийн зүүн хойно байрлах ерөнхий боловсролын 

"Жигүүр цогцолбор" сургуулийн байршлын зураг 

 

Барилга материалын үйлдвэрлэл, хөгжүүлэлтийн хүрээнд: 

 “Аж үйлдвэрийн цахим мэдээллийн сан” байгуулах, үйлдвэрийн улсын 

тооллогын талаар Дархан-Уул аймгийн хүнд хөнгөн аж үйлдвэрийн салбаруудад 

үйл ажиллагаа эрхэлж байгаа аж ахуй нэгж байгууллагуудын удирдлагуудтай 

аймгийн Засаг дарга, орлогч нар оролцсон хэлэлцүүлэгт хамтран оролцож 

байгууллагаас саналаа дэвшүүллээ. 

 Монголын барилгын материал үйлдвэрлэгчдийн холбоонд Дархан-Уул 

аймгийн барилгын материал үйлдвэрлэл эрхэлдэг аж ахуй нэгж байгууллагын 

2017 онд хийж гүйцэтгэсэн ажил, борлуулалтын мэдээ тайланг гаргаж хүргүүлэв. 

 Зам тээвэр, барилга хот байгуулалтын сайдын 2009 оны 105 дугаар 

тушаалаар батлагдсан захиргааны мэдээлэл авах, холбогдох маягтын дагуу 

барилгын материал бүтээгдэхүүний үйлдвэрлэлт, борлуулалт, эрдэс түүхий эдийн 

олборлолтын тайланг нэгтгэлээ. 

 Сүүлийн 3 жил тасралтгүй үйл ажиллагаа явуулж байгаа С ангиллын буюу 

барилгын материалын тусгай зөвшөөрөлтэй боловсруулах үйлдвэрлэлийн 

судалгааг гаргалаа. 

 Дархан-Уул аймагт материал үйлдвэрлэл эрхэлдэг тусгай зөвшөөрөлтэй аж 

ахуй нэгж байгууллагуудын судалгааг гаргаж Орон нутгийн өмчийн газарт 

хүргүүллээ. 
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Барилга угсралт, техник хяналтын чиглэлээр: 

 Дархан сумын 1, 2 дугаар багт “Булган Азза” ТӨХК-ний гүйцэтгэсэн 0.44 км 

авто замын ашиглалтанд оруулах комиссд оролцлоо. 

 Аймгийн хэмжээнд 2010 - 2017 онуудад улсын төсвийн хөрөнгө оруулалтаар 

баригдаж байгаа барилга байгууламжийн судалгааг гаргаж Дархан-Уул аймгийн 

Аудитын газарт хүргүүллээ. 

 

“Хот, тосгоны ерөнхий төлөвлөгөөний жижүүрийн хөтлөлт хийх үлгэрчилсэн 

заавар”-ыг мөрдөж ажиллах, мэдээллийн сан бүрдүүлэх ажлын хүрээнд: 

 Дархан-Уул аймгийн Жижүүрийн ерөнхий төлөвлөгөөний хөтлөлтийн 

тайланг гүйцэтгэж, ГЗБГЗЗГ-т хүргүүллээ. 

 “Ус” үндэсний хөтөлбөрийн Дархан-Уул аймаг дахь хэрэгжилтийг гаргаж 

Барилга хөгжлийн төвд хүргүүллээ. 

 

3. БУСАД АЖИЛ: 

 Төсвийн ил тод байдлын тухай хуулийн дагуу 2017 оны болон 2018 оны 01 

дүгээр сарын төсвийн гүйцэтгэл болон бусад бүх төрлийн тайлан мэдээ мөн 

байгууллагын албан хаагчдын ашиг сонирхлын зөрчилгүй тухай мэдэгдлийг шилэн 

дансны www.shilendans.gov.mn сайтад нийтэллээ. 

 Байгууллагын албан хаагчдын хувийн хэрэгт холбогдох ажил байдлын 

мэдээллийг төрийн албаны хүний нөөцийн цахим мэдээллийн санд байршуулж 

дууслаа.  

 Засаг даргын тамгын газраас зохион байгуулсан эрх бүхий албан 

тушаалтнуудад чиглэл олгох сургалтанд байгууллагын ЭБАТ хамрагдлаа. 

 Сумдын даамлуудын компьютерийг VPN сүлжээнд бүрэн холболоо. 

 2017 оны жилийн эцсийн бараа, материалын тооллого, тайлангийн ажлыг 

хийж гүйцэтгэн, аудитаар хянуулахаар хүлээлгэн өгсөн байна. 

 Мөн ГЗБГЗЗГ-ын даргатай ГХБХБГ-ын даргын байгуулсан үр дүнгийн 

гэрээний илтгэх хуудас болон жилийн эцсийн тайланг хүргүүлээд байна. 

 

 

ТАЙЛАН НЭГТГЭСЭН:    Ц.ЦЭНД-АЮУШ 

http://www.shilendans.gov.mn/

