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Д/д Хэрэгжүүлэх арга хэмжээ Биелэлт 

1 
Аймаг, сумын Засаг даргын 
захирамжийн биелэлтийг 
хангах 

 Тус чиглэлийн хүрээнд аймгийн Засаг даргын 2017 
оны 10 сарын 03-ны өдрийн А/390 дугаар захирамжаар 34 
иргэнд нэр шилжүүлэх, А/391 дугаар захирамжаар 5 иргэнд  
хугацаа сунгах, А/389 дугаар захирамжаар 6 иргэнд 
талбайн хэмжээ өөрчлөх гэрээ гэрчилгээ бичиж үйлчиллээ. 

2 Өргөдөл хүсэлт хүлээн авах 

 Манай байгууллагад 2017 оны 10 дугаар сарын 09-
ны өдрөөс 10 дугаар сарын 13-ны өдрийн хооронд 23 
өргөдөл, 19 албан бичиг ирснээс 9 албан бичиг хяналтад 
бүртгэжээ /Хугацаа хэтэрсэн өргөдөл, гомдол байхгүй/. 
Байгууллагын удирдлагаас 19 албан бичиг төлөвлөж 
явуулсанаас:  

- Газрын маргааныг шийдвэрлэхтэй холбоотой 3, 
- Дүгнэлт гаргуулан хамтран ажиллах 1, 
- Тодорхойлолт 2, лавлагаа 10, санал хүргүүлэх 1, 
- Байгууллагын албан хаагчдад төрийн албан хаагчийн 

ѐс зүйн талаар сургалт авах тус тус асуудлыг 
шийдвэрлэжээ.  

 Газрын эрх зүйн харилцааг хянан шийдвэрлэх 
комиссын хуралд /Хугацаа сунгах тухай 1, Эрх шилжүүлэх 
тухай 14,  Газар эзэмших тухай 2, газар өмчлүүлэх тухай 3, 
газрын зөрчлийг шийдвэрлүүлэх тухай 1, хугацаа 
сунгуулах тухай 1, хаяг дугаар олгох тухай 1/ нийт 12 
иргэн, аж ахуй нэгж байгууллагын өргөдөл материалыг 
шийдвэрлүүлэхээр бэлдсэн байна. 

 ГХБХБГазрын “Угтах үйлчилгээ”-нд нийт 43 иргэн 
үйлчлүүлсэнээс: 

- Өмчлөх эрх шилжүүлэх  12 иргэн,  
- Эзэмших эрх шилжүүлэх 13 иргэн, 
- 2018 оны газар зохион байгуулалтын төлөвлөгөөнд 

санал оруулах 3 иргэн, 
- Банкны барьцаанд бүртгүүлэх 8 иргэн, 
- Эзэмших эрхийн гэрчилгээний хугацаа сунгуулах  7 

иргэнд мэдээлэл зөвлөгөө өгч ажиллалаа. 
 Мэдээлэл зөвлөгөөний нээлттэй 70376471 утсаар 

холбогдсон 10 иргэнд өргөдлийн хариу, холбогдох 
захирамж шийдвэр гарсан эсэх талаар мэдээлжээ.  

3 Газрын төлбөр төвлөрүүлэх 
 2017 оны 10 дугаар сарын 12-ний өдрийн байдлаар 

газрын төлбөрт өссөн дүнгээрээ 481,0 сая төгрөг төвлөрсөн 
байна. Биелэлт 73,7%-тай байна. 

4 

Кадастрын хэмжилт, 

магадлан хэмжилт, 

кадастрын зургаар үйлчлэх 

 Энэ долоо хоногт гэр бүлийн хэрэгцээний газраа 
өмчилсөн, эзэмших эрхийн гэрээ хийсэн, худалдсан, 
бэлэглэсэн, хуваасан нийт 52 иргэн, аж ахуй нэгжид 
кадастрын зургаар үйлчилжээ. 

 Мөн тусгай зөвшөөрөлтэй компианаар 3 иргэний 
газар болон үл хөлөх хөрөнгийн хэмжилт хийлгэж актын 



хамт хүлээн авч мэдээллийн санд оруулав. 

5 
Газар өмчлөх ажлыг зохион 

байгуулах 

 Газар өмчлөх эрхээ бусад аймаг сумын нутагт 
хэрэгжүүлэхээр хүсэлт гаргасан 4 иргэнд тодорхойлолт 
хийсэн. 

6 

Санхүүгийн мэдээлэл, 

мэдээлэл технологи, хүний 

нөөций чиглэлээр 

 Төсвийн ил тод байдлын тухай хуулийн дагуу 

шилэн дансны www.shilendans.gov.mn сайтад санхүү 

төсвийн талаарх мэдээллийг байршуулав. 

 2017 оны 10 дугаар сарын 03-ны өдрийн А/387 

дугаар захирамжийн биелэлтэд бэлтгэж байгууллагын 

цахим болон фэйсбүүк хуудсанд газар эзэмшүүлэх 

дуудлага худалдаа болон төсөл сонгон шалгаруулах 

заруудыг байршуулсан. 

 Байнгын ажиллагаатай суурин станцын сүлжээний 
хэвийн үйл ажиллагааг хангах, хянах зорилгоор уулын 
станцад Dell optiplex GX280 маркийн процессорыг 
байршуулж, холбогдох тохиргоог хийж гүйцэтгэсэн. 

7 
Хот байгуулалт 

 

 Барилга угсралтын тусгай зөвшөөрлийн 

тодорхойлолт хүссэн “Вастсайз констракшн” ХХК-ний 

бүрдүүлсэн бичиг баримттай танилцаж, дээд шатны 

байгууллагад тодорхойллоо. 

 Дархан сумын 12-р баг, 7-р хороололд  Давж 
заалдах шатны есдүгээр шүүхийн тамгын газарт /Төрийн 
захиргааны байгууллагын албаны байр/ барилга 
байгууламжийн архитектур төлөвлөлтийн даалгавар 
боловсруулсан. 

 Дархан-Уул аймгийн Иргэдийн төлөөлөгчдийн 
хуралд Дархан-Уул аймгийн 5, 6 дугаар багт байрлах 
ашиглалтын шаардлага хангахгүй 42, 43, 46, 47, 48, 49, 50, 
56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63 дугаар нийтийн зориулалттай 
орон сууцнуудыг дахин төлөвлөлтөнд оруулах талаар 
хэлэлцүүлэхээр бэлтгэв.  

 Дархан сумын 9-р багийн дундах Гэрэлтэй өрхийн 
эмнэлэгийн ойролцоо мод тарих байршлийг гаргаж 
холбогдох байгууллагуудад байршлын зургийг хүргүүлсэн. 

8 
Барилга угсралт, барилгын 

техник хяналт 

 Дархан-Уул аймаг, Дархан сум, 5-р багт 

байршилтай 1911004592 тоот улсын бүртгэлтэй, 2049961 

регистрийн дугаартай “Хунт Улз” ХХК-ний хүсэлтийн дагуу 

барилгын үйл ажиллагааг судлан ажиллалаа.  

9 
Барилга материалын 

үйлдвэрлэл 

 Барилга угсралтын тусгай зөвшөөрлийн 

тодорхойлолт хүссэн “Вастсайз констракшн” ХХК-ний 

хүсэлтийн дагуу бичиг баримттай танилцаж, үйл 

ажиллагааг судлан, дээд шатны байгууллагад 

тодорхойлов. 

 Мөн хуванцар цонхны үйлдвэр эрхэлдэг “Манайх 
наран” ХХК, “Өргөө цонх” ХХК-ний аж ахуйн нэгжүүдийн 
бүтээгдэхүүнийг тохирлын баталгаажуулалтанд 
хамруулахаар шаардлага, зөвлөгөө өгч ажиллав. 

 “Хөгжлийн бэрхшээлтэй хүний эрхийг  хангах, дэд 

бүтцийн хүртээмжийг бий болгох тухай“ БХБЯ-ны сайдын 

2017 оны 02 дугаар албан даалгаврыг хэрэгжүүлэх хүрээнд 

аймгийн барилга байгууламжийг байнгын ашиглалтанд 

оруулах комиссын бүрэлдэхүүнд орж ажиллах, комиссын 

гишүүдийг танилцуулах сургалт явуулахаар холбогдох 

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


байгууллагуудын төлөөлөлтэй холбогдож санал солилцон, 

хамтарсан сургалтыг зохион байгуулахаар боллоо /Үүнд: 

Буянбат, Б.Чанцалням- 99397701, Батсүх- 99874905, 

Я.Оюунчимэг- 89404514, М.Отгонтуяа- 85757755, Барилгын  

ААНБ-ууд/. 

10 
Инженерийн шугам 

сүлжээний ажлын талаар 

      Дулаан хангамжийн төвлөрсөн системд 

хэрэглэгчийг холбох ажлын хүрээнд 4 иргэн, 2 аж ахуй 

нэгжийн техникийн нөхцлийг тодрууллаа. 
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