
ГАЗРЫН ХАРИЛЦАА, БАРИЛГА, ХОТ БАЙГУУЛАЛТЫН ГАЗРЫН  
2017 ОНЫ 11 ДУГААР САРЫН 20-НЫ ӨДРӨӨС  

11 ДҮГЭЭР САРЫН 24-НЫ ӨДӨР ХҮРТЭЛ 
ХИЙСЭН АЖЛЫН ТАЙЛАН 

 

2017.11.24 

Д/д 
Хэрэгжүүлсэн үйл 

ажиллагааны чиглэл 
Биелэлт 

1 

Аймаг, сумын Засаг 

даргын захирамжийн 

биелэлтийг хангах 

 Аймгийн Засаг даргын 2017.11.06-ны өдрийн А/430 дугаар 

захирамжаар газар эзэмших эрх шилжсэн 1 иргэн, 2017.11.06-ны 

өдрийн А/431 дугаар захирамжаар талбайн хэмжээг өөрчилж газар 

эзэмшүүлэх 2, газар эзэмших эрхийн гэрчилгээний хугацааг сунгах 

1, газар өмчлөх 3 иргэнтэй тус тус гэрээ байгуулж гэрээ, 

гэрчилгээг олгосон. 

2 Өргөдөл хүсэлт 

 Манай байгууллагад 2017 оны 11 дугаар сарын 20-ны 

өдрөөс 11 дүгээр сарын 24-ны өдрийн хооронд 20 өргөдөл, 14 

албан бичиг ирснээс 5 албан бичиг шийдвэрлэн, 6 албан бичиг 

хяналтад бүртгэжээ /Энэ долоо хоногт хугацаа хэтэрсэн албан 

бичиг, өргөдөл, гомдол байхгүй/. Байгууллагын удирдлагаас 26 

албан бичиг төлөвлөж явуулсанаас онцолбол:  

- Лавлагаа, тодорхойлолт 7, 

- Газрын төлбөр барагдуулахтай холбогдох 2 

- Байгууллагын дотоод үйл ажиллагаатай холбоотой 3, 

- Иргэн, аж ахуй нэгж байгууллагын газартай холбогдох зөрчил, 

хүсэлт 2 тус тус асуудлыг шийдвэрлэжээ.  

3 
Газрын төлбөр 

төвлөрүүлэх 

 2017 оны 11-р сарын 22-ны өдрийн байдлаар газрын төлбөр 

болох 531.4 сая төгрөгийг төвлөрүүлж, төлбөрийн гүйцэтгэл  81.5 

хувьтай явж байна.   

4 

Кадастрын хэмжилт, 

магадлан хэмжилт, 

кадастрын зургаар 

үйлчлэх 

 Гэр бүлийн хэрэгцээний газраа өмчилсөн, эзэмших эрхийн 

гэрээ хийсэн, худалдсан, бэлэглэсэн, хуваасан нийт 29 иргэн, аж 

ахуй нэгжийн кадастрын зургийг  гүйцэтгэсэн байна.  

 Иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлаар Хаягжилтийн 

өөрчлөлтийг ГЗБГЗЗГ-т хүргүүллээ. 

5 
Газар өмчлөх ажлыг 

зохион байгуулах 

 Газар өмчлөх ажлын хүрээнд манай байгууллага нь газар 

өмчлөх эрхээ бусад аймаг сумын нутагт хэрэгжүүлэх талаар 

холбогдох тодорхойлолтыг 18 иргэнд олголоо. 

 Газар эзэмшүүлэх  дуудлага худалдааг 2017.11.24-ны 11 

цагт Дархан сумын  ЗДТГ-т зохион байгуулсан ба дуудлага 

худалдаанд оролцох материал ирээгүй тул дуудлага худалдаа 

хүчингүй болсон. 

6 

Санхүүгийн мэдээлэл, 

мэдээлэл технологи, 

хүний нөөц 

 Энэ долоо хоногт байгууллагын цахим болон фэйсбүүк 

хуудсанд байгууллагын үйл ажиллагаатай холбоотой 5 төрлийн 

мэдээллийг  байршуулж, Төсвийн ил тод байдлын тухай хуулийн 

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

төсвийн талаарх мэдээллийг нийтэллээ. 

 АТГ-ын ажлын хэсэг Дархан-Уул аймагт ажиллаж байгаатай 

холбогдуулан байгууллагын үйл ажиллагааны судалгааг нэгтгэн 

хүргүүллээ.  

7 
Хот байгуулалт 

 

 Энэ долоо хоногт манай байгууллагаас Сэлэнгэ аймгийн 

Засаг даргад Сэлэнгэ аймгийн сайхан сумын нутагт орших Ширээ 

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


нуруу гэх газрыг манай аймгийн хөгжлийн ерөнхий төлөвлөгөөтэй 

уялдуулан хийх талаар санал ирүүлэх тухай албан бичиг төлөвлөн 

хүргүүлсэн.  

 Мал бүхий иргэдийг хотоос гадагш гаргах төлөвлөлтийн 

зураг зурж байршлыг тодорхойлсон. 

 Дархан сумын 16 дугаар багийн 21 дүгээр байрны зүүн талд 

хүүхдийн тоглоомын талбай байгуулах зөвшилцөлийн байршлын 

зургийг зурж өгөв. 

 Онцгой байдлын газраас болзошгүй гамшиг ослын үед 

дайчлагдах хүн хүч, техник, тоног төхөөрөмжийн судалгааг 

мэйлээр хүргүүллээ. 

8 

Барилга угсралт, 

барилгын техник 

хяналт 

 Барилга угсралт, барилгын техник хяналтын чиглэлээр 

Дархан-Уул аймгийн Хонгор суманд байрлах “Малын удмын 

сангийн цогцолбор” газрын 16 обект гадна инженерийн шугам 

сүлжээний барилга ашиглалтанд оруулах комисд оролцсон. 

9 
Барилга материалын 

үйлдвэрлэл 

 Барилгын материалын үйлдвэрлэлийн чиглэлээр 

2018.01.23-26 зохион байгуулагдах “Дэлхийн бетон, бетон эдлэл 

2018” үзэсгэлэн худалдааны хөтөлбөрийг Барилга материал, 

угсралтын аж ахуйн нэгж байгууллагад танилцуулан мэдээллэж 

ажиллаа. 

 “Силикат”ХК-ийн Барилгын материал үйлдвэрлэлийн  хөнгөн 

бетон гулдмай, шохойн  үйлдвэрлэл  3.4.6, 3.2.3 заалтын дагуу 

холбогдох бичиг баримттай танилцаж хугацааг сунгах 

тодорхойлолт гаргаж өгөв. 

 Дархан-Уул аймгийн 2020-2035 он хүртэл хөгжүүлэх  

“Хөгжлийн ерөнхий төлөвлөгөө”-г гүйцэтгэж байгаа “Арт 

констракшн” ХХК-тай хамтарч ажиллах ажлын хэсгийн 

бүрэлдэхүүнд хамтран ажиллах, мэдээллээр хангах тухай албан 

бичгийг ИШСүлжээнй 4 байгууллага, 10 агентлагт хүргүүлэх ажлыг 

зохион байгууллаа. 

10 Бусад 

 Дархан-Уул аймгийн цагдаагийн газар болон Дархан сумын 

8 дугаар багийн ЗДТГ-тай хамтран нийтийн эргүүл хийх ажилд 

идэвхитэй оролцлоо.  
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