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Д/д 
Хэрэгжүүлсэн үйл 

ажиллагааны чиглэл 
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 захирамжийн дагуу 15 иргэнтэй 
нэр шилжүүлэх, А/391 дугаар захирамжийн дагуу 2 иргэнтэй  
хугацаа сунгах, А/389 дугаар захирамжийн дагуу 2 иргэнтэй 
талбайн хэмжээ өөрчлөх гэрээ хийж, гэрчилгээг олгож ажилласан. 

2 Өргөдөл хүсэлт 

 Манай байгууллагад 2017 оны 10 дугаар сарын 16-ны 
өдрөөс 10 дугаар сарын 20-ны өдрийн хооронд 21 өргөдөл, 30 
албан бичиг ирснээс 14 албан бичиг хяналтад бүртгэжээ /Хугацаа 
хэтэрсэн албан бичиг, өргөдөл, гомдол байхгүй/. Байгууллагын 
удирдлагаас 27 албан бичиг төлөвлөж явуулсанаас:  

- Газрын маргаан, өргөдлийг шийдвэрлэхтэй холбоотой 5, 
- Газрын эрхийн лавлагаа 12,  
- Албан хаагчдын нийгмийн судалгаа 1, 
- Хуулийн төсөл танилцуулах 2, 
- Сумдын газрын даамалд ажлын чиглэл өгөх 1 тус тус 

асуудлыг шийдвэрлэжээ.  
 Газрын эрх зүйн харилцааг хянан шийдвэрлэх комиссын 

хуралд /хугацаа сунгах тухай 1, эрх шилжүүлэх тухай 5, эзэмших 
эрхийг баталгаажуулах хүсэлт 2, газар эзэмших тухай 1, хаяг 
дугаар олгох тухай 1/ нийт 10 иргэн, аж ахуй нэгж байгууллагын 
өргөдөл материалыг шийдвэрлүүлэхээр бэлдсэн байна. 

 ГХБХБГазрын “Угтах үйлчилгээ”-нд нийт 23 иргэн 
үйлчлүүлсэнээс: 

- Эзэмших эрх шилжүүлэх 9 иргэн, 
- 2018 оны газар зохион байгуулалтын төлөвлөгөөнд санал 

оруулах 3 иргэн, 
- Банкны барьцаанд бүртгүүлэх 5 иргэн, 
- Хаяг дугаар авах 2 иргэн, 2 аж ахуй нэгж, 
- Эзэмших эрхийн гэрчилгээний хугацаа сунгуулах 2 иргэн, аж 

ахуй нэгжид мэдээлэл зөвлөгөө өгч ажиллалаа. 
 Мэдээлэл зөвлөгөөний нээлттэй 70376471 утсаар 

холбогдсон 27 иргэнд өргөдлийн хариу, холбогдох захирамж 
шийдвэр гарсан эсэх талаар мэдээлжээ.  

3 
Газрын төлбөр 

төвлөрүүлэх 

 2017 оны 10 дугаар сарын 20-ний өдрийн байдлаар газрын 
төлбөрт өссөн дүнгээрээ ...... сая төгрөг төвлөрсөн байна. 
Биелэлт ...... тай байна. 

 Эхний хагас жилийн байдлаар Хонгор сумын газрын 
төлбөр ихээр тасалдаж байсан тул газрын төлбөрийг төвлөрүүлэх 
ажлын хүрээнд төлөвлөгөөний дагуу Хонгор суманд газрын тооцоо 
нийлэх ажлыг зохион байгуулсан. Үүнд: нийт 27 аж ахуй нэгж, нийт 
98,357,171.12 төгрөгийн төлбөрийн дүнд тооцоо нийлж, 
байгууллага бүрт Газрын төлбөр төлөх тухай Хонгор сумын Засаг 
даргын 2017 оны 10 дугаар сарын 18-ны өдрийн 1/1037 дугаартай 
албан бичгийг шуудангаар, цахим хаягаар тооцоо нийлсэн хуудсыг 



хүргүүлэн ажиллалаа. 

4 

Кадастрын хэмжилт, 

магадлан хэмжилт, 

кадастрын зургаар 

үйлчлэх 

 Энэ долоо хоногт гэр бүлийн хэрэгцээний газраа өмчилсөн, 
эзэмших эрхийн гэрээ хийсэн, худалдсан, бэлэглэсэн, хуваасан 
нийт 27 иргэн, аж ахуй нэгжид кадастрын зургаар үйлчилжээ. 

 Мөн тусгай зөвшөөрөлтэй компианаар 2 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 5 иргэнд тодорхойлолт гаргалаа. 

6 

Санхүүгийн мэдээлэл, 

мэдээлэл технологи, 

хүний нөөц 

 Байгууллагын цахим болон фэйсбүүк хуудсанд 

байгууллагын энэ долоо хоногийн үйл ажиллагаатай холбогдох 11 

төрлийн мэдээ мэдээллийг байршуулж, олон нийтэд 

танилцууллаа. 

 Мөн Төсвийн ил тод байдлын тухай хуулийн дагуу шилэн 

дансны www.shilendans.gov.mn сайтад санхүү төсвийн талаарх 

долоо хоногийн мэдээллийг байршуулав. 

 Онцгой байдлын ерөнхий газраас Нэгдсэн Үндэсний 
Байгууллагын хөгжлийн хөтөлбөртэй хамтран “Онцгой байдлын 
үед орон зайн суурь мэдээллийн санг ашиглах нь” сэдэвт хоѐр 
дугаар шатны сургалт зохион байгуулагдахтай холбогдуулан 
Дархан-Уул аймгийн газар зүйн мэдээллийн системийн холбогдох 
мэдээллийг бүрдүүлэх ажлыг зохион байгуулан ажиллаж байна. 

 Төрийн албаны зөвлөлийн 2004 оны 18 дугаар тогтоолын 
дагуу байгууллагын удирдах албан тушаалтны буюу даргын 
төрийн албан хаагчийн хувийн хэргийг бүрдүүлж, мөн зээлтэй 
төрийн албан хаагчдын судалгааг салбар зөвлөлөөс ирсэн 
маягтын дагуу нэгтгэн Дархан-Уул аймаг дахь төрийн албаны 
салбар зөвлөлд хүргүүлсэн. 

7 
Хот байгуулалт 

 

 Дархан-Уул аймаг Дархан сумын 6 дугаар багт байрлах 
ашиглалтын шаардлага хангахгүй 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63-р 
нийтийн зориулалттай орон сууцны оршин суугчдаас санал 
асуулга авч иргэдийн дунд нээлттэй хэлэлцүүлэг зохиов.  

 Төрийн байгууллагуудыг паспортжуулах ажлын хүрээнд: 
1. Дархан сумын 5-р баг, 20-р хороолол 10-н жилийн 15-р дунд 

сургууль  

2. Дархан сумын 5-р баг, 20-р хороолол 10-н жилийн 18-р дунд 

сургууль  

3. Дархан сумын 9-р баг, 11-р хороолол 10-н жилийн 17-р дунд 

сургууль  

4. Дархан сумын 4-р баг, 22-р хороолол 1-р цэцэрлэг 

5. Дархан сумын 10-р баг, 5-р хороолол 18-р цэцэрлэг 

6. Дархан сумын 14-р баг, 1-р хороолол 7-р цэцэрлэг  

7. Дархан сумын 8-р баг, 17 дугаар хороолол 23-р цэцэрлэг тус 

бүрийн байршлын зургийг гаргаж хүргүүлэв. 

8 

Барилга угсралт, 

барилгын техник 

хяналт 

 Байгууллагаас төлөөлөгч томилон Дархан-Уул аймаг, 

Хонгор сум, 1-р баг, Дархан сумын 5-р багт тус тус байршилтай 

“Горгаз” ХХК-ний автомашин хийгээр цэнэглэх станцын барилга 

ашиглалтад оруулах комиссд оролцон, барилгыг ашиглалтанд 

хүлээж авлаа.  

 Мөн Дархан-Уул аймаг, Дархан сум, 14-р багт байршилтай 

Аймгийн Засаг даргын тамгын газрын өргөтгөлийн барилга 

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


ашиглалтад оруулах комиссд төлөөллийг оролцуулсан. 

9 
Барилга материалын 

үйлдвэрлэл 

 Төмөр бетон үйлдвэрлэл эрхэлдэг “Дэбүт” ХХК-ийн 

бүтээгдэхүүнийг тохирлын баталгаажуулалтанд хамруулахаар 

шаардлага, зөвлөгөө өгч ажиллав. 

 Хөгжлийн бэрхшээлтэй хүний эрхийг хангах, дэд бүтцийн 

хүртээмжийг бий болгох тухай Барилгын хот байгуулалтын сайдын 

2017 оны 02 дугаар албан даалгаврыг хэрэгжүүлэх ажлын хүрээнд 

аймгийн барилга байгууламжийг байнгын ашиглалтанд оруулах 

комиссын бүрэлдэхүүнд орж ажиллах комиссийн гишүүдийг 

танилцуулж, Монголын хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдийн 

байгууллагуудын үндэсний холбоо, Монголын тэргэнцэртэй 

иргэдийн үндэсний холбооны төлөөллүүдийг оролцуулан 

хамтарсан сургалтыг зохион байгуулав. 

10 

Инженерийн шугам 

сүлжээний ажлын 

талаар 

 Дархан-Уул аймгийн хэмжээнд эрчим хүчний зориулалттай 
олгосон газруудын судалгааг гаргаж, нэгтгэлээ. 

 Мөн Газар зохион байгуулалт, геодези зураг зүйн газраас 
ирүүлсэн зөвлөмжийн дагуу барилга, хот байгуулалтын хэлтсийн 
тайланг гаргаж ажиллалаа. 
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