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1 

Аймаг, сумын Засаг 

даргын захирамжийн 

биелэлтийг хангах 

 Тус чиглэлийн хүрээнд аймгийн Дархан сумын Засаг 

даргын 2017 оны 10 дугаар сарын 20-ны өдрийн А/331 дугаар 

захирамжийн дагуу 2 иргэнд газрын эрх хүчингүй болсоныг 

мэдэгдсэн; А/333 дугаар захирамжийн дагуу хуулийн этгээдтэй 

газар эзмших гэрээ байгуулсан; А/332 дугаар захирамжийн дагуу 2 

иргэнтэй  газрын эрх шилжүүлэн гэрээ байгуулсан; А/334 дугаар 

захирамжийн дагуу 3 иргэнд захирамжийн дагуу газар өмчлүүлсэн.  

2 Өргөдөл хүсэлт 

 Манай байгууллагад 2017 оны 10 дугаар сарын 23-ны 

өдрөөс 10 дугаар сарын 27-ны өдрийн хооронд 37 өргөдөл, 40 

албан бичиг ирснээс 32 албан бичиг хяналтад бүртгэжээ /Хугацаа 

хэтэрсэн албан бичиг, өргөдөл, гомдол байхгүй/. Байгууллагын 

удирдлагаас 17 албан бичиг төлөвлөж явуулсанаас онцолбол:  

- Газартай холбогдох өргөдөл, маргааныг шийдвэрлэхтэй 

холбоотой 6, 

- Хуулийн төсөлд санал хүргүүлэх 2, 

- Сумдын газрын даамалд ажлын чиглэл өгөх 1 тус тус 

асуудлыг шийдвэрлэжээ.  

 Газрын эрх зүйн харилцааг хянан шийдвэрлэх комиссын 

хуралд /хугацаа сунгах тухай 9, эрх шилжүүлэх тухай 12, эзэмших 

эрхийг баталгаажуулах хүсэлт 2, газар эзэмших тухай 3, хаяг 

дугаар олгох тухай 2, газрын зориулалт өөрчлөх тухай 1, 

өмчлөлтэй холбоотой 6/ нийт 35 иргэн, аж ахуй нэгж байгууллагын 

өргөдөл материалыг шийдвэрлүүлэхээр бэлдсэн байна. 

 ГХБХБГазрын “Угтах үйлчилгээ”-нд нийт 25 иргэн 

үйлчлүүлсэнээс: 

- Эзэмших эрх шилжүүлэх 9 иргэн, 

- Банкны барьцаанд бүртгүүлэх 8 иргэн, 

- Хаяг дугаар авах 2 иргэн,  

- Эзэмших эрхийн гэрчилгээний хугацаа сунгуулах 6 иргэн, аж 

ахуй нэгжид мэдээлэл зөвлөгөө өгч ажиллалаа. 

 Мэдээлэл зөвлөгөөний нээлттэй 70376471 утсаар 

холбогдсон 15 иргэнд өргөдлийн хариу, холбогдох захирамж 

шийдвэр гарсан эсэх талаар мэдээлжээ.  

3 
Газрын төлбөр 

төвлөрүүлэх 

 2017 оны 10 дугаар сарын 27-ний өдрийн байдлаар газрын 

төлбөрт өссөн дүнгээрээ ...... сая төгрөг төвлөрсөн байна. 

Биелэлт ...... -тай байна. 

4 

Кадастрын хэмжилт, 

магадлан хэмжилт, 

кадастрын зургаар 

үйлчлэх 

 Энэ долоо хоногт манай байгууллага гэр бүлийн 

хэрэгцээний газраа өмчилсөн, эзэмших эрхийн гэрээ хийсэн, 

худалдсан, бэлэглэсэн, хуваасан нийт 26 иргэн, аж ахуй нэгжид 

кадастрын зургаар үйлчилжээ. 

 Байгууллагаас холбогдох мэргэжилтнийг томилон Дархан-



Уул аймгийн цаг уурын ажиглалтын талбай, хээрийн цасны 

ажиглалтын талбай болон ургамлын гарц тодорхойлдог талбайд 

тус тус магадлан хэмжилт хийж, кадастрын зургийг тодорхойлов.  

5 
Газар өмчлөх ажлыг 

зохион байгуулах 

 Газар өмчлөх эрхээ бусад аймаг сумын нутагт 

хэрэгжүүлэхээр хүсэлт гаргасан 4 иргэнд тодорхойлолт гаргалаа. 

6 

Санхүүгийн мэдээлэл, 

мэдээлэл технологи, 

хүний нөөц 

 Байгууллагын цахим болон фэйсбүүк хуудсанд 

байгууллагын энэ долоо хоногийн үйл ажиллагаатай холбогдох 

2018 оны газар зохион байгуулалтын төлөвлөгөөнд санал авах 

ажил эхэлсэн тухай, дуудлага худалдаа зарлагдсан тухай гэх 

мэтчилэн 6 төрлийн мэдээ мэдээллийг байршууллаа. 

 Мөн Төсвийн ил тод байдлын тухай хуулийн дагуу шилэн 

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

долоо хоногийн мэдээллийг байршуулав. 

 Сургалт, хөгжил 

 Герман Монголын хамтын ажиллагааны “Тогтвортой хөдөө 

аж ахуй” төслийн хүрээнд Хүнс, хөдөө аж ахуй, хөнгөн үйлдвэрийн 

яам, Дархан-Уул аймгийн Засаг даргын тамгын газар болон 

аймгийн Хүнс хөдөө аж ахуй жижиг дунд үйлдвэрийн газар 

хамтран зохион байгуулсан “Тариалангийн үйлдвэрлэлийн мэдээ, 

тайлан нэгтгэн боловсруулж хүргүүлэх, мэдээллийн сан үүсгэх” 

тухай сургалт, семинарт байгууллагаас холбогдох мэргэжилтнийг 

томилон оролцууллаа.   

 Дархан-Уул аймаг дахь төрийн албаны салбар зөвлөлөөс 

зохион байгуулсан төрийн албан хаагчдыг чадавхижуулах 

сургалтанд ахлах нягтлан бодогч, хүний нөөцийн мэргэжилтэн, 

байгууллагын ёс зүйн хорооны дарга, удирдах албан тушаалтнууд 

тус тус хамрагдан мэдлэг, мэдээллээ дээшлүүллээ. 

 Сумдын газрын даамлуудад 2018 оны тухайн жилийн газар 

зохион байгуулалтын төлөвлөгөөг боловсруулах болон иргэдийн 

төлөөлөгчдийн хурлаар хэлэлцүүлэх ажилд арга зүйн зөвлөгөө 

өгөх нэг өдрийн сургалтыг зохион байгуулж, сум тус бүрийн 2017 

оны газар зохион байгуулалтын төлөвлөгөөний хэрэгжилтийг 

хүлээн авч, нэгтгэлээ. 

 Газар зохион байгуулалт, геодези зураг зүйн газраас 

зохион байгуулсан архив бичиг хэрэг, дотоод асуудал хариуцсан 

ажилтныг чадавхижуулах хоёр өдрийн сургалтанд архив бичиг 

хэргийн эрхлэгчийг хамруулав. Тус сургалтаар төрийн архивын 

салбар болох Газар зохион байгуулалт геодези зураг зүйн газрын 

архивийн үйл ажиллагаатай танилцан туршлага солилцжээ.   

7 
Хот байгуулалт 

 

 Дархан сумын 4 дүгээр багийн 2 давхар 2, 3, 4, 5 дугаар 

брак байрнууд, 5 дугаар багийн 2 давхар 42, 43, 46, 47, 48, 49, 50 

дугаар брак байрнууд, 6 дугаар багийн 2 давхар 56, 57, 58, 59, 60, 

61, 62, 63 дугаар брак байруудын нийт өрхөөс тухайн брак 

байрнууд болон түүний орчны газрыг дахин төлөвлөлтөд оруулах 

тухай санал авч, тус асуудлыг “Аймгийн Засаг даргын зөвлөлийн 

хурал”-аар хэлэлцүүллээ.  

 Мөн төрийн өмчийн гурван байгууллагын байршлын 

зургийг гаргажээ. 

8 

Барилга угсралт, 

барилгын техник 

хяналт 

 Тус чиглэлийн хүрээнд төрийн өмчит байгууллагуудын 

барилгийг хувийн хэрэгжүүлэх зорилгоор газрын шинэчилсэн 

бүртгэлд хамрагдаж буй холбогдох байгууллагуудад мэргэжлийн 

зөвлөгөө өгч ажиллалаа.  

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


 Мөн Дархан-Уул аймаг дахь Спорт цогцолборын барилгын 

гүйцэтгэлд хяналт тавин ажиллаж байна. 

9 
Барилга материалын 

үйлдвэрлэл 

 Дархан сумын 6 дугаар баг дээр цэвэр усны шугам, 

шинэчлэлтийн ажлыг хийж гүйцэтгэж  байгаа “Альянстех” ХХК-ний  

ажлыг зам талбайн тохижилтыг сэргээн засварлах ажлын зардлыг 

шийдвэрлэх хүртэл хугацаанд зогсоох ажлыг Аймгийн засаг 

даргын шийдвэрийн дагуу захирагчийн албатай хамтран зохион 

байгуулав.   

 Байгууллагын “Нээлттэй хаалга”-ны өдөрт зориулж 

Барилгын материалын үйлдвэрлэл эрхлэх чиглэлээр (тусгай 

зөвшөөрлийн баримт бүрдүүлэх заавар, олгох ажлын төрөл-суурь 

нөхцөл шаардлага, өргөдлийн маягт, тохирлын гэрчилгээ авахад 

бүрдүүлэх материал, баталгаажуулалтын сорилт хийх 

лабораторуудын жагсаалт) гарын авлага, тараах материал 15% 

бэлтгэн гүйцэтгэлээ. 

 Барилгын ажил эхлэх, үргэлжлүүлэх зөвшөөрлийн баримт 

бүрдүүлэх талаар 2 иргэнд зөвлөгөө өгч үйлчиллээ. 

10 

Инженерийн шугам 

сүлжээний ажлын 

талаар 

 Энэ чиглэлээр байгууллагын зүгээс Мон3244/3245, “Одкон 

холдинг”-ийн гүйцэтгэж байгаа инженерийн шугам сүлжээнд 

хяналт тавьж мэргэжлийн зөвлөгөө өгч ажиллалаа. 
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