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1 

Аймаг, сумын Засаг 

даргын захирамжийн 

биелэлтийг хангах 

 2017.11.09-ны өдөр “Наран трейд” ХХК-ний нэхэмжлэлтэй 

аймгийн Засаг даргын 2016 оны А/70 дугаар захирамжийг илт 

хууль бус шийдвэр болохыг тогтоолгох тухай захиргааны хэрэгт 

ГХБХБГ-аас аймгийн Засаг даргын итгэмжлэгдсэн төлөөлөгчөөр  

оролцлоо. Тус захиргааны хэргийг шийдвэрлэхдээ “Наран трейд” 

ХХК-ний нэхэмжлэлийн шаардлагыг хангаж шийдвэрлэсэн байна. 

 Иргэн Ө.Хишигсүхийн нэхэмжлэлтэй захиргааны хэрэгт 

ГХБХБГ-аас аймгийн Засаг даргын итгэмжлэгдсэн төлөөлөгчөөр 

оролцож, холбогдох газартай танилцлаа. Мөн 2017.11.10-ны өдөр 

хэргийг түдгэлзүүлж, иргэн Хонгорзулаас хариу тайлбар болон эрх 

үүргийг танилцуулж баталгаажуулах зорилгоор Улаанбаатар 

хотын Захиргааны хэргийн шүүхэд шийдвэрлүүлэх урьдчилсан 

хэлэлцүүлэгт ГХБХБГ-аас төлөөлөл оролцууллаа. 

2 Өргөдөл хүсэлт 

 Манай байгууллагад 2017 оны 11 дугаар сарын 06-ны 

өдрөөс 11 дүгээр сарын 10-ны өдрийн хооронд 24 өргөдөл, 27 

албан бичиг ирснээс 14 албан бичиг хяналтад бүртгэжээ /Энэ 

долоо хоногт хугацаа хэтэрсэн албан бичиг, өргөдөл, гомдол 

байхгүй/. Байгууллагын удирдлагаас 44 албан бичиг төлөвлөж 

явуулсанаас онцолбол:  

- Лавлагаа 20, 

- Дуудлага худалдаа сонгон шалгаруулалтын ажлыг зохион 

байгуулах бэлтгэл хангахтай холбоотой 2, 

- Сумын хилийн цэсийн тухай мэдээлэл олгох 2, 

- Иргэн, аж ахуй нэгж байгууллагын газартай холбогдох хүсэлт 

шийдвэрлэсэн 5, 

- Газартай холбогдох сумын Засаг даргын захирамж гаргуулах 

тухай 1 тус тус асуудлыг шийдвэрлэжээ.  

 ГХБХБГазрын “Угтах үйлчилгээ”-нд нийт 39 иргэн 

үйлчлүүлсэнээс: 

- Шинээр газар авах тухай 8, 

- Байшингийн гэрчилгээ авах тухай 9, 

- Эзэмших эрх шилжүүлэх 13 иргэн, 

- Өмчлөх эрхийн нэр хасуулах, нэмүүлэх тухай 9 иргэн, аж ахуй 

нэгжид холбогдох мэдээлэл зөвлөгөө өгч ажиллалаа. 

3 
Газрын төлбөр 

төвлөрүүлэх 

 2017.11.10-ны өдрийн байдлаар газрын төлбөрийн орлого 

516,6 сая төгрөг буюу гүйцэтгэл 79,2 хувьтай явж байна. Сум 

дундын иргэний хэргийн анхан шатны шүүхийн шүүгчийн 2015 оны 

1173-р захирамжаар “Агч трейд” ХХК-ний 2011-2015 оныг дуустал 

нийт 41,0 сая төгрөгийг барагдуулахаар шийдвэр гарсныг аймгийн 

Татварын хэлтэстэй хамтран барагдуулахаар хүсэлт тавьсан. Мөн 

“Дархан гурил тэжээл” ХК-ний 17,0 сая төгрөгийг барагдуулахаар 

ШГАлбатай хамтран ажиллаж байна. 



4 

Кадастрын хэмжилт, 

магадлан хэмжилт, 

кадастрын зургаар 

үйлчлэх 

 Кадастрын чиглэлээр энэ долоо хоногт манай байгууллага 

гэр бүлийн хэрэгцээний газраа өмчилсөн, эзэмших эрхийн гэрээ 

хийсэн, худалдсан, бэлэглэсэн, хуваасан нийт 45 иргэн, аж ахуй 

нэгжийн кадастрын зургийг  тодорхойлж, 2 иргэний хүсэлтээр 

эзэмшлийн газар дээр очиж хяналтын хэмжилт хийлээ.   

 Мөн УЦУОША-ны ус цаг уурын ажиглалт, хэмжилтийн 

талбай болон зогсоол цэгүүдийн газар зүйн солбицол, 

өндөржилтийг тогтоож, кадастрын зураг үйлдсэн байна. 

5 
Газар өмчлөх ажлыг 

зохион байгуулах 

 Газар өмчлөх ажлын хүрээнд манай байгууллага нь газар 

өмчлөх эрхээ бусад аймаг сумын нутагт хэрэгжүүлэхээр хүсэлт 

тавьсан 5 иргэнд лавлагаа олголоо. 

 Мөн газар эзэмшүүлэх 5 дахь удаагийн дуудлага худалдааг 

бэлтгэл ажлын дагуу 2017.11.10-ны 11 цагт аймгийн ЗДТГ-т зохион 

байгууллаа. Дуудлага худалдаанд 3 байршил зарлагдсан бөгөөд 

нийт 5 оролцогч оролцож 1 нэгж талбарыг 9 саяаас дуудаж 18,5 

сая төгрөгөөр худалдлаа. 

6 

Санхүүгийн мэдээлэл, 

мэдээлэл технологи, 

хүний нөөц 

 Энэ долоо хоногт байгууллагын цахим болон фэйсбүүк 

хуудсанд байгууллагын үйл ажиллагаатай холбоотой 10 төрлийн 

мэдээллийг  байршуулж, Төсвийн ил тод байдлын тухай хуулийн 

дагуу шилэн дансны www.shilendans.gov.mn сайтад санхүү 

төсвийн талаарх мэдээллийг нийтэллээ. 

 Мөн Рекод төслийн серверийн системийн гэмтлийг 

ГЗБГЗЗГ-ын мэргэжилтнээр засуулж, хуучин баазыг сэргээх ажлыг 

эхлүүлээд байна. 

7 
Хот байгуулалт 

 

 Энэ долоо хоногт манай байгууллагаас Дархан хотын 

хөгжлийн ерөнхий төлөвлөгөө боловсруулах ажлын хэсэг 

байгуулах тухай төслийг Засаг даргад уламжиллаа.  

 Мөн Дархан сумын 5 дугаар багт байрлах Дархан-Уул 

аймгийн Нийгмийн халамж үйлчилгээний хэлтсийн барилга, 

Хөгжлийн төвийн барилга, Ахмадын сувиллын барилгын 

байршлын зургийг тодорхойлж, Дархан сумын 11 багт 

төлөвлөгдсөн Цэцгийн дэлгүүрийн барилгын архитектур 

төлөвлөлтийн даалгаврыг гүйцэтгэв. 

8 

Барилга угсралт, 

барилгын техник 

хяналт 

 Барилга угсралт, барилгын техник хяналтын чиглэлээр 

Дархан сумын 12-р багт байршилтай “Бурхан халдун” ХХК-ний 7 

давхар оффисын барилгын техникийн бичиг баримтыг хянаж, 

барилгын ажил эхлүүлэх зөвшөөрлийг олголоо. 

 Дархан сумын малчин багт байршилтай “Ойн бирж” ХХК-ний 

ШТС-ийн барилга ашиглалтад оруулах комиссд байгууллагаас 

төлөөлөн оролцлоо.  
 Мөн Монгол Улсын Шадар сайдын 2017 оны 75 дугаар 

тушаал гарсантай холбогдуулан гамшгаас хамгаалах мэргэжлийн 

ангиудыг шинэчлэн боловсруулах ажил явагдаж байна.  

9 
Барилга материалын 

үйлдвэрлэл 

 Түүнчлэн барилгын материалын үйлдвэрлэлийн чиглэлээр 

Дархан-Уул аймагт баригдаж байгаа шинэ дэвшилтэт технологоор 

үйл ажиллагаа эрхлэх шохойн үйлдвэр “Барилтех” ХХК-д шохойн 

үйлдвэрлэл эрхлэх тухай болон тусгай зөвшөөрөл авах талаар 

зөвлөгөө өгч ажиллалаа. 
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