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Д/д 
Хэрэгжүүлсэн үйл 

ажиллагааны чиглэл 
Биелэлт 

1 

Аймаг, сумын Засаг 

даргын захирамжийн 

биелэлтийг хангах 

 Энэ долоо хоногт ГЭЗХХШ хурлаар хугацаа сунгах 21, нэр 

шилжүүлэх 42, талбайн хэмжээ өөрчлөх 21, зориулалт өөрчлөх 3, 

эзэмшүүлэх 4, өмчлөх 20 иргэний өргөдөл хүсэлтийг хэлэлцэж, 

аймгийн Засаг даргын захирамжид 87 иргэний, Дархан сумын 

Засаг даргын захирамжид 16 иргэний өргөдөл хүсэлтийг 

захирамжийн төсөл боловсруулан хүргүүллээ.  

 Мөн Дархан сумын Засаг даргын 2017 оны А/334 дугаар 

захирамжаар 6 иргэний өмчлөлийн бүртгэл хийж Улсын 

бүртгэлийн хэлтэст холбогдох материалыг хүргүүлсэн.  

 Аймгийн Засаг даргын 2017 оны А/425, А/426 дугаар 

захирамжуудаар 7 иргэнтэй гэрээ хийж, гэрчилгээг олгосон.  

 Газрыг улсын тусгай хэрэгцээнд авах газруудыг дэмжих 

саналыг Дархан, Орхон, Хонгор сумдын ИТХ-д хүргүүлсэн.  

 Дархан сумын 14 дүгээр баг дээр шинээр олгогдсон гэр 

хорооллын гудамжийг Бурхант толгойн гудамж гэж нэрлэх саналыг 

14 дүгээр багийн ИНТ-ын хурал болон Дархан сумын ИТХ-д 

хүрүүлсэн.  

 Мөн Аймгийн ИТХ-аар Тэргүүлэгчдийн хурлаар 2016 онд 

Газар зохион байгуулалтын төлөвлөгөөнд тодотгол хийсэн 46 

дугаар тогтоолыг хүчингүй болгох талаар танилцуулага материал 

бэлтгэж оролцсон. 

2 Өргөдөл хүсэлт 

 Манай байгууллагад 2017 оны 10 дугаар сарын 30-ны 

өдрөөс 11 дүгээр сарын 03-ны өдрийн хооронд 15 өргөдөл, 25 

албан бичиг ирснээс 19 албан бичиг хяналтад бүртгэжээ /Хугацаа 

хэтэрсэн албан бичиг, өргөдөл, гомдол байхгүй/. Байгууллагын 

удирдлагаас 23 албан бичиг төлөвлөж явуулсанаас онцолбол:  

- Иргэн, аж ахуй нэгж байгууллагын газартай холбогдох хүсэлт 

шийдвэрлэсэн 3, 

- 2018 газар зохион байгуулалтын төлөвлөлтөд хамтран 

ажиллах тухай 1, 

- Хуулийн төсөлд санал хүргүүлэх 1, 

- Лавлагаа 9, 

- Сумдаас судалгаа газартай холбогдох судалгаа хүссэн 1, 

- Сумдын газрын даамалд ажлын чиглэл өгөх 2 тус тус 

асуудлыг шийдвэрлэжээ.  

 ГХБХБГазрын “Угтах үйлчилгээ”-нд нийт 62 иргэн 

үйлчлүүлсэнээс: 

- Эзэмших эрх шилжүүлэх 21 иргэн, 

- Банкны барьцаанд бүртгүүлэх 18 иргэн, 

- Хаяг дугаар авах 4 иргэн,  

- Эзэмших эрхийн гэрчилгээний хугацаа сунгуулах 19 иргэн, аж 



ахуй нэгжид холбогдох мэдээлэл зөвлөгөө өгч ажиллалаа. 

3 
Газрын төлбөр 

төвлөрүүлэх 

 2017 оны 11 дүгээр сарын 02-ний өдрийн байдлаар газрын 

төлбөрт өссөн дүнгээрээ 511,2 сая төгрөг төвлөрсөн байна. 

Биелэлт 78,4 хувьтай байна. 

Үүнээс: Хонгор сумд харъяалалтай төлбөр нөхөн барагдуулах 

шаардлагатай 27 аж ахуй нэгж байгууллагуудаас Төмөрлөгийн 

үйлдвэр 5.017.472, “Очир Ундраа” ХХК 1.313.800, “Ворлд дейнти” 

ХХК 2.400.000, “Дархан Ариун Ундрага” ХХК 1.815.314, “Газар 

өгөөж” ХХК 3.208.255, “Уулс ноѐн” ХХК 1.712.000, “Дархан 

тооромт” ХХК 285.366 нийт 15.752.207 төгрөг барагдуулсан байна. 

4 

Кадастрын хэмжилт, 

магадлан хэмжилт, 

кадастрын зургаар 

үйлчлэх 

 Гэр бүлийн хэрэгцээний газраа өмчилсөн, эзэмших эрхийн 

гэрээ хийсэн, худалдсан, бэлэглэсэн, хуваасан нийт 22 иргэн, аж 

ахуй нэгжийн кадастрын зургийг  тодорхойлов.  

5 
Газар өмчлөх ажлыг 

зохион байгуулах 

 Газар өмчлөх эрхээ бусад аймаг сумын нутагт 

хэрэгжүүлэхээр хүсэлт гаргасан 16 иргэнд тодорхойлолт гаргалаа. 

 Мөн энэ долоо хоногт байгууллагын зүгээс газар 

өмчлүүлэх ажлыг эрчимжүүлэх талаар Дархан сумын багийн Засаг 

дарга нар болон сумдын Засаг дарга нарт  чиглэл, мэдээлэл өгөх 

ажлыг зохион байгуулав. 

6 

Санхүүгийн мэдээлэл, 

мэдээлэл технологи, 

хүний нөөц 

 Энэ долоо хоногт байгууллагын цахим, фэйсбүүк хуудсанд 

байгууллагын үйл ажиллагаатай холбогдох хуучин тосгоныг дахин 

төлөвлөлтөд оруулах тухай болон дээд болон аймгийн удирдлагын 

эргэн тойрон дахь шинэ соргог үйл ажиллагаатай холбогдох нийт 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. 

  “Ухаалаг Дархан” аймгийн дэд хөтөлбөрийн хүрээнд 

Төрийн мэдээлэл холбооны газар, аймгийн ЗДТГ-ын Мэдээлэл 

технологийн албатай хамтран зохион байгуулсан кибер орчин 

дахь эрсдлийг үндэсний хэмжээнд бууруулж, мэдээллийн 

технологийн хэрэглээний зохистой соѐлыг түгээн дэлгэрүүлэх, 

мэдээллийн аюулгүй байдлыг хангах зорилго бүхий “Төрийн 

байгууллагын Мэдээллийн аюулгүй байдал” сургалтад Төрийн 

мэдээллийн санг хөгжүүлэн ажилладаг мэргэжилтнийг 

хамрууллаа.  

 НҮБ-ын Хөгжлийн хөтөлбөр, Газар зохион байгуулалт, 

геодези зураг зүйн газартай хамтран зохион байгуулсан газарзүйн 

мэдээллийн систем болох Arc GIS програм дээр ажиллах, 

мэдээллийн сан үүсгэх, орон зайн мэдээллийг тоон хэлбэрт 

хөрвүүлэх, өгөгдөл мэдээг шинээр оруулах, засварлах, 

мэдээллийн санд хайлт, шүүлт хийх мэдлэгийн онол, дадлага 

олгох зорилготой “Онцгой байдлын үед орон зайн суурь 

мэдээллийн санг ашиглах нь” сэдэвт хоѐр дах шатны сургалтанд 

байгууллагаас холбогдох мэргэжилтнийг хамрууллаа.  

7 
Хот байгуулалт 

 

 Энэ долоо хоногт манай байгууллагаас 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 

байрнууд болон түүний орчны газрыг дахин төлөвлөлтөд оруулах 

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


тухай асуудлыг “Аймгийн Иргэдийн төлөөлөгчдийн тэргүүлэгчдийн 

хурал”-аар дэвшүүлэн хэлэлцүүлж, дахин төлөвлөлтөд оруулах 

шийдвэр гарлаа.  

8 

Барилга угсралт, 

барилгын техник 

хяналт 

 Барилга, хот байгуулалтын хэлтсээс Барилгын хөгжлийн 

төвийн салбарын суурь судалгаа, мэдээллийг боловсронгуй 

болгох ажилд шаардлагатай сургууль, цэцэрлэгийн эрэлт 

хэрэгцээний судалгаа, 2017 оны 3-р улирлын байдлаар 

ашиглалтад орсон орон сууцны судалгааг гаргалаа.   

 Мөн барилгын техник хяналтын чиглэлээр “Минж 

Проперти” ХХК-ний хүсэлтийн дагуу Дархан-Уул  аймаг, Дархан 

сум, 13-р багт байршилтай ШУТИС-ийн харъяа Дархан 

Технологийн их сургуулийн 1600 хүүхдийн хичээлийн байрны 

өргөтгөлийн барилгын зураг төслийн бичиг баримтын магадлалын 

ерөнхий дүгнэлт, барилгын ажлын төсвийн хамт хүргүүллээ. 

9 
Барилга материалын 

үйлдвэрлэл 

 Түүнчлэн энэ долоо хоногт барилга материалын 

үйлдвэрлэлийн чиглэлээр Барилга, хот байгуулалтын хэлтсээс 

“Газар хөдлөлтийн лаборатор байгуулах техник, тоног төхөөрөмж 

нийлүүлэх, хүний нөөцийг сургаж бэлтгэх ажлыг зохион байгуулах” 

зорилго бүхий “Барилгын материалын чанарт тавих лабораторийн 

хяналтыг өргөжүүлэх хөтөлбөр”-ийг хэрэгжүүлэх арга хэмжээний 

хүрээнд Дархан-Уул аймагт ажиллаж байгаа барилгын 

материалын лабораторын тоног төхөөрөмжийн судалгааг 

гаргалаа. 

 Мөн Дархан-Уул аймагт ашиглалтанд орсон нийтийн орон 

сууцны судалгааг 2017 оны 10 дугаар сарын байдлаар нэгтгэн 

гаргалаа. 
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