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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, А356 дугаар захирамж болон 2017 оны 10 
сарын 03-ны А/390, А/391 дугаар захирамжийн 
биелэлтийг хангаж 6 иргэнтэй гэрээ байгуулсан байна. 

2 Өргөдөл хүсэлтийн талаар  

 2017 оны 10-р сарын 02-ны өдрөөс 10-р сарын 
06-ны өдрийн хооронд 14 өргөдөл, 35 албан бичиг 
ирснээс 25 албан бичиг хяналтад  бүртгэж, 25 албан 
бичиг төлөвлөж явуулсан байна. 

 Газрын эрх зүйн харилцааг хянан шийдвэрлэх 
комиссын хуралд /Хугацаа сунгах тухай 3, Эрх 
шилжүүлэх тухай 6,  Газар эзэмших тухай 2, газар 
өмчлүүлэх тухай 2, шинээр газар хүссэн 1/ нийт 12 
иргэн, аж ахуй нэгж байгууллагын өргөдөл материалыг 
шийдвэрлүүлэхээр бэлдсэн байна. 

3 Газрын төлбөрийн талаар: 
 2017 оны 10 дугаар сарын 06-ний өдрийн 

байдлаар газрын төлбөрт өссөн дүнгээрээ ... сая төгрөг 
төвлөрсөн байна. Биелэлт ... %-тай байна. 

4 

Кадастрын хэмжилт, магадлан 

хэмжилт, кадастрын зургаар 

үйлчилсэн талаар 

 Гэр бүлийн хэрэгцээний газраа өмчилсөн, 
эзэмших эрхийн гэрээ хийсэн, худалдсан, бэлэглэсэн,  
хуваасан нийт 12 иргэн, аж ахуй нэгжийн кадастрын 
зургийг  гаргаж өгсөн. 

 Дархан-Уул аймаг дахь УГТСЭШ хүрээлэнгийн 
сургалтын албанд хүсэлтийн дагуу кадастр, геодези, 
зураг зүйн чиглэлээр сургалтын хөтөлбөрт оруулах 
мэргэжлийн санал, зөвлөмж хүргүүлсэн.  

5 Газар өмчлөлийн талаар 

 Газар өмчлөх эрхээ бусад аймаг сумын нутагт 
хэрэгжүүлэхээр хүсэлт гаргасан 2 иргэнд тодорхойлолт 
гаргаж өглөө. 

 Дархан-Уул аймгийн Дархан сумын засаг даргад 
газар өмчлөлтэй холбогдох захирамжийн төсөл 
илгээсэн. 

6 
Мэдээлэл технологи, хүний 

нөөцийн талаар 

 Дархан-Уул аймаг дахь Төрийн албаны салбар 
зөвлөлөөс зохион хүний нөөцийг чадавхижуулах 
сургалтанд байгууллагын хүний нөөцийн мэргэжилтэн 
хамрагдсан. 

 Байгууллагын цахим хуудсанд 11 мэдээлэл 
шинээр байршуулсан.  

7 
Хот байгуулалт 

 

 Мод тарих байршил очиж, аж ахуй нэгжүүдэд 
мод тарих газрын хуваарилалт хийж, байршлийг 
тодорхойлсон. 

 Морь хуур цогцолборын ард байрлах “Халнет” 
ХХК-ын шинээр төлөвлөгдөх хотхонд архитектур 
төлөвлөлтийн даалгавар хийсэн. 

 Дархан-Уул аймгийн гуравдугаар багт шавар 
намаг ихтэй гудамжинд шороон тэгшилгээ хийх 



байршлын зураг гаргаж өгсөн. 
 Улаанбаатар хотод Нийслэлийн хот байгуулалт, 

дахин төлөвлөлтийн хэлтэст туршлага судалсан. 

8 
Барилга угсралт, барилгын 

техник хяналт 

 “Хаш цамхаг” ХХК-ний барилга угсралтын 
техникийн бичиг баримттай танилцаж, холбогдох заавар 
зөвлөгөө өгч ажилласан. 

 Дархан-Уул аймгийн 7 дугаар багт зөвшөөрөлгүй 
баригдсан автозасварын барилгад арга хэмжээ авч, 
холбогдох эзэнд нь шаардах хуудас өгч, мэргэжлийн 
арга зүйгээр хангаж ажилласан.  

 Онцгой байдлын газарт гамшгаас хамгаалах 
үндсэн болон мэргэжлийн ангийн санал хүргүүлсэн. 

9 Бусад 

 Газар зохион байгуулалт, геодези зураг зүйн 
газраас кадастрын мэргэжилтэн ирж, аймгийн 
кадастрын мэргэжилтнүүдтэй хамтран сумдын 
даамлуудыг чадавхижуулах “Газрын мэдээллийн 
сангийн ланд менежер” гурван өдрийн сургалт зохион 
байгуулсан. 

  Монгол Улсын Хүний эрхийн комиссоос зохион 
байгуулагдсан “Жендерийн эрх тэгш байдлыг хангах нь” 
сэдэвт  сургалтанд байгууллагын бүх ажилтан, албан 
хаагч хамрагдсан. 

 Төрийн өмчит байгууллагуудад газрын 
шинэчилсэн бүртгэлийн талаар мэдээлэл өгч, бүртгэлд 
хамрагдах тухай албан бичиг хүргэсэн. 

 Улсын бүртгэлийн ерөнхий газраас хүссэн 
төрийн өмчит байгууллагуудын газрын гэрчилгээ, гэрээ 
холбогдох хувийн хэргийн хуулбарыг архиваас гаргаж 
өгсөн. 

 Байгууллагын архивын байранд өөрчлөлт, 
засвар хийсэн. 
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