
ГАЗРЫН ХАРИЛЦАА, БАРИЛГА, ХОТ БАЙГУУЛАЛТЫН ГАЗРЫН  
2017 ОНЫ 11 ДУГААР САРЫН 13-НЫ ӨДРӨӨС  

11 ДҮГЭЭР САРЫН 17-НЫ ӨДӨР ХҮРТЭЛ 
ХИЙСЭН АЖЛЫН ТАЙЛАН 
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Д/д 
Хэрэгжүүлсэн үйл 

ажиллагааны чиглэл 
Биелэлт 

1 

Аймаг, сумын Засаг 

даргын захирамжийн 

биелэлтийг хангах 

 2017.11.06-ны өдрийн аймгийн Засаг даргын А/430 дугаар 

захирамжийн биелэлтийг хангаж 9 иргэн, аж ахуй нэгж 

байгууллагатай, А/431 дугаар захирамжийн биелэлтийг хангаж 6 

иргэнтэй, 2017 оны 10 дугаар сарын 03-ны өдрийн А/390 дугаар 

захирамжийг үндэслэн 1 иргэнтэй, А/391 дугаар захирамжийг 

үндэлсэн 1 иргэнтэй, 2017 оны 11 дугаар сарын 07-ны өдрийн 

А/434 дугаар захирамжийг үндэслэн 3 иргэн, 6 аж ахуй нэгж 

байгууллагатай тус тус газрын гэрээ байгуулан ажиллалаа. 

2 Өргөдөл хүсэлт 

 Манай байгууллагад 2017 оны 11 дугаар сарын 13-ны 

өдрөөс 11 дүгээр сарын 17-ны өдрийн хооронд 12 өргөдөл, 18 

албан бичиг ирснээс 11 албан бичиг хяналтад бүртгэжээ /Энэ 

долоо хоногт хугацаа хэтэрсэн албан бичиг, өргөдөл, гомдол 

байхгүй/. Байгууллагын удирдлагаас 45 албан бичиг төлөвлөж 

явуулсанаас онцолбол:  

- Лавлагаа 11, 

- Төсөл сонгон шалгаруулалтын ажлыг зохион байгуулах 

бэлтгэл хангахтай холбоотой 8, 

- 2018 оны ГЗБТ-нд санал хүлээн авахтай холбоотой 6, 

- Байгууллагын дотоод үйл ажиллагаатай холбоотой 5, 

- Иргэн, аж ахуй нэгж байгууллагын газартай холбогдох зөрчил, 

хүсэлт шийдвэрлэсэн 4, 

- Хяналтын зураг хүргүүлэх тухай 2, 

- Газрын төлбөр барагдуулах тухай 4 тус тус асуудлыг 

шийдвэрлэжээ.  

 ГХБХБГазрын “Угтах үйлчилгээ”-нд нийт 11 иргэн 

үйлчлүүлсэнээс: 

- Шинээр газар авах тухай 6, 

- Эзэмших эрх шилжүүлэх 4 иргэн, 

- Өмчлөх эрхийн тухай 1 иргэн, аж ахуй нэгжид холбогдох 

мэдээлэл зөвлөгөө өгч ажиллалаа. 

3 
Газрын төлбөр 

төвлөрүүлэх 

 2017.11.17-ны өдрийн байдлаар газрын төлбөрийн орлогоос 

521,9 сая төгрөгийг төвлөрүүлж, гүйцэтгэл 80.0 хувьтай явж байна.  

 Газрын төлбөрийн өртэй шүүхээр шийдвэрлүүлсэн “Дархан 

гурил тэжээл” ХХК-ний 17,8 сая төгрөгийг албадан гүйцэтгүүлэхээр 

гэрээ байгуулан ажиллаж байна.  

 Мөн газрын төлбөрөө төлөөгүй байгаа 7 аж ахуйн нэгж 

байгууллагад албан тоот мэдэгдлийг хүргэлээ. Үүнд: “Агч трейд” 

ХХК 41.0 сая.төг, “Дархан гурил тэжээл” ХХК 10.6 сая.төг, “Монгол 

алт” ХК, “Шинэ орчин трейд”, “Дархан тээвэр” ХК-ний нийт 6.5 

сая.төг байна /нийт 58.1 сая.төг/. Газрын төлбөрөө хугацаанд нь 

төлөөгүй иргэн, аж ахуйн нэгж байгууллагын газар эзэмших эрхийн 

гэрчилгээг хүчингүй болгох хүртэл арга хэмжээ авч ажиллахаар 



мэдэгдлийг хүргүүлж байна. 

4 

Кадастрын хэмжилт, 

магадлан хэмжилт, 

кадастрын зургаар 

үйлчлэх 

 Гэр бүлийн хэрэгцээний газраа өмчилсөн, эзэмших эрхийн 

гэрээ хийсэн, худалдсан, бэлэглэсэн, хуваасан нийт 46 иргэн, аж 

ахуй нэгжийн кадастрын зургийг  тодорхойлон хүргүүллээ. 

 БОАЖГазраас ирүүлсэн Дархан-Уул аймгийн Хонгор сумын 

2 дугаар багийн нутаг Хүйтний гол Эрэлийн ам, Хүйтний голын 

Бичигт хадны хэсэг, Хүйтний голын Цэхэр цөөрөм амны доод хэсэг 

гэсэн газарт ашигт малтмал олборлосон газрын хэмжилтийн 

солбицолын цэгүүдийг үндэслэн зураглал үйлдэж, эвдэрсэн 

газрын талбайн хэмжээг тооцоолон, зураглал үйлдлээ /5 газрын 

40708 м2/. 

 Мал бүхий иргэдийг хотоос гаргах байршлын хэмжилт 

хийлээ /Хонгор сум 1-р баг Талын толгой 15 га/. 

 Улиасхан цэцэрлэг, Жаргалант өргөө, Биндэръя СӨХ, Эрэн 

тарвагатай зэрэг газруудыг хяналтын хэмжилт хийлээ. 

 Мөн шинээр байгуулагдсан Дархан МХО-18 СӨХ, Энх-

Уламжлал эмнэлгийн хашааг хэмжиж, кадастрын зурагт орууллаа. 

5 
Газар өмчлөх ажлыг 

зохион байгуулах 

 Газар өмчлөх ажлын хүрээнд манай байгууллага нь газар 

өмчлөх эрхээ бусад аймаг сумын нутагт хэрэгжүүлэхээр хүсэлт 

тавьсан 7 иргэнд лавлагаа олголоо. 

 Энэ онд газар эзэмших, газар дээр барилга байгууламж 

төлөвлөх хүсэлт ирүүлж байсан төрийн өмчит болон хувийн 

секторын байгууллагуудад 2018 оны газар зохион байгуулалтын 

төлөвлөгөөнд саналаа тусгуулах, саналыг хүлээн авах ажлыг 

зохион байгуулах хүрээнд нийт 6 албан байгууллагад санал 

хүргүүлээд байна. 

6 

Санхүүгийн мэдээлэл, 

мэдээлэл технологи, 

хүний нөөц 

 Энэ долоо хоногт байгууллагын цахим болон фэйсбүүк 

хуудсанд байгууллагын үйл ажиллагаатай холбоотой 6 төрлийн 

мэдээллийг  байршуулж, Төсвийн ил тод байдлын тухай хуулийн 

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

төсвийн талаарх мэдээллийг нийтэллээ. 

 Мөн байгууллагын гэмт хэргээс урьдчилсан сэргийлэх 2017 

оны ажлын төлөвлөгөөг баталж, хэрэгжилтэнд нь хяналт тавин 

ажиллаж байна. 

7 
Хот байгуулалт 

 

 Энэ долоо хоногт манай байгууллагаас Дархан-Уул аймгийн 

Дархан суманд хэрэгжих “Ашиглалтын шаардлага хангахгүй 

нийтийн зориулалттай орон сууцыг буулган шинээр төлөвлөх” 

Миний монгол цэцэрлэгт хүрээлэнгийн тохижилтын ажилд хяналт 

тавих ажлын хэсэг байгуулах захирамжийн төсөл боловсруулж 

холбогдох газруудаар хянуулж тойрох хуудас зурууллаа. 

 Мөн орон нутаг дахь хот байгуулалтын саналыг гаргах эрх 

бүхий байгууллагын хувьд Барилга хот байгуулалтын яам болон 

“АРТ констракшн” ХХК-д хүргүүлэх Дархан хотын хөгжлийн 

ерөнхий төлөвлөгөөнд оруулах нэмэлт санал болон Сэлэнгэ 

аймгийн ЗДТГазарт Сэлэнгэ аймгийн Сайхан сумын нутаг дэвсгэрт 

байрлах “Ширээ нуруу”-г дахин төлөвлөлтөд хамруулах хүсэлтийг 

албан бичгээр төлөвлөөд байна. 

8 

Барилга угсралт, 

барилгын техник 

хяналт 

 Барилга угсралт, барилгын техник хяналтын чиглэлээр 

Дархан-Уул аймгийн Хонгор сум, 1 дүгээр багт байрлах “Тэс 

Петролиум” ХХК-ний ахуйн болон авто машин хийгээр цэнэглэх  

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


ШТС-ын зориулалттай барилгад барилгын ажил эхлүүлэх 

хүсэлтийн дагуу барилгын техникийн бичиг баримтыг хянан, 

захиалагчийн техник хяналтын инженер томилсон тушаал дутуу 

байсан тул эхлэх зөвшөөрөл олгох боломжгүй болохыг мэдэгдлээ. 

 ЗГ-ын 2008 оны 78 дугаар тогтоолоор баталсан “Монгол 

улсад бүртгэл мэдээллийн нэгдсэн тогтолцоо бий болгох үндэсний 

хөтөлбөр”-ийн хүрээнд гүйцэтгэсэн ажлын төлөвлөлт, хэрэгжилт 

болон мэдээллийн нэгдсэн тогтолцооны ашиглалтын байдлын 

судалгааг дээд шатны байгууллагад хүргүүллээ. 

 Мөн Эрүүл мэндийн яамны захиалгаар Азийн Хөгжлийн 

банкны хөрөнгөөр хэрэгжсэн “Магнус Сентурион Констракшн” ХХК-

ний гүйцэтгэсэн Дархан-Уул аймгийн “Нэгдсэн эмнэлэгийн цусны 

салбар төв”-ийн засвар, өөрчлөлтийн ажилд захиалагчийн техник 

хяналтын тайланг Эрүүл мэндийн яаманд хүргүүллээ. 

9 
Барилга материалын 

үйлдвэрлэл 

 Барилгын материалын үйлдвэрлэлийн чиглэлээр “Хаш 

цамхаг” ХХК-ийн барилга угсралтын тусгай зөвшөөрлийг 

холбогдох бичиг баримттай танилцаж хугацааг сунгахаар 

тодорхойллоо. 

 Ашиглалтын шаардлага хангахгүй нийтийн зориулалттай 61, 

62, 63 дугаар брак байрны өрөө тасалгааны квадратын хэмжээг 

судлан тодорхойлох загвар бэлтгэн, оршин суугчдын саналыг авах 

бэлтгэл ажил зохион байгууллаа. 

 Хөдөлмөр үйлчилгээний газарт зохион байгуулагдсан 

“Хөгжлийн бэрхшээл ба тэгш байдал” сэдэвт сургалтанд 

байгууллагыг төлөөлөн холбогдох мэргэжилтнүүдийг хамруулан, 

идэвхитэй оролцлоо. 

 Мөн Дархан-Уул аймаг дахь Шинжлэх ухаан технологийн 

сургууль дээр лабораторын тоног төхөөрөмжийн судалгаа хийж, 

шаардлагатай зарим тоног төхөөрөмжийг байгууллага дээрээ 

татаж авахаар боллоо. 

 

 

 

 

ТАЙЛАН НЭГТГЭСЭН:                   Ц.ЦЭНД-АЮУШ 


