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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. 

 Дархан сумын ИТХ-ын тэргүүлэгчдийн хурлаар үл хөдлөх 

хөрөнгийн хаяг дугаар авах хүсэлт гаргасан 2 иргэний хүсэлтийг 

танилцуулж, хаяг дугаар олгох захирамж гаргууллаа. 

2 
Газар зохион 

байгуулах 

 Аймгийн засаг дарга, сумын засаг даргын орлогч, аймгийн 

цагдаагийн газар болон бусад холбогдох хэлтэс, агентлагийн 

дарга мэргэжилтнүүдийг хамруулан мал бүхий иргэдтэй уулзалт 

зохион байгуулж, малтай хорооллын хэсэгчилсэн ерөнхий 

төлөвлөгөө, байршлыг танилцууллаа.  

 Миний Монгол цэцэрлэгт хүрээлэнгийн хэсэгчилсэн ерөнхий 

төлөвлөгөөг аймгийн засаг даргад болон холбогдох агентлагийн 

дарга мэргэжилтнүүдэд танилцуулж саналыг тусган ажлын 

даалгаврыг хүргүүлээд байна.  
 Газрын харилцааны эрх зүйн байдлыг хянан шийдвэрлэх 

хурлыг зохион байгуулж, аймгийн болон сумын засаг даргад 

захирамжийн төслийг хүргүүллээ. 

3 
Газрын төлбөр 

төвлөрүүлэх 

 2017 оны 12-р сарын 01-ны өдрийн байдлаар газрын төлбөр 

болох ......... сая төгрөгийг төвлөрүүлж, төлбөрийн гүйцэтгэл ...... 

хувьтай явж байна.   

4 
Газар өмчлөх ажлыг 

зохион байгуулах 

 Энэ долоо хоногт Сумдын 2018 оны газар зохион 

байгуулалтын төсөл, иргэнд өмчлүүлэх газрын саналыг ирүүлэх 

тухай албан шаардлагыг сумдын  даамал нарт хүргүүлээд байна.  

 Газар өмчлүүлэх ажлын хүрээнд газар өмчлөх эрхээ бусад 

аймаг сумын нутагт эрхээ хэрэгжүүлэх хүсэлтэй 8 иргэнд 

тодорхойлолтоор үйлчлээд байна.  

 Газрын эрх зүйн харилцааг хянан шийдвэрлэх хурлаар газар 

өмчлөх хүсэлтэй 8 иргэний өргөдлийг хэлэлцэж, Дархан сумын 

Засаг даргын захирамжийн төсөлд илгээхээр бэлтгээд байна.  

 Мөн газар өмчлөх хүсэлт ирүүлсэн 3 иргэний газарт хээрийн 

судалгаа хийж газар дээр нь тодруулалт хийжээ.   

5 

Кадастрын хэмжилт, 

магадлан хэмжилт, 

кадастрын зургаар 

үйлчлэх 

 Гэр бүлийн хэрэгцээний газраа өмчилсөн, эзэмших эрхийн 

гэрээ хийсэн, худалдсан, бэлэглэсэн, хуваасан нийт 39 иргэн, аж 

ахуй нэгжийн кадастрын зургийг  гүйцэтгэсэн байна.  



6 Өргөдөл хүсэлт 

 Манай байгууллагад 2017 оны 11 дугаар сарын 27-ны 

өдрөөс 12 дүгээр сарын 01-ны өдрийн хооронд 33 өргөдөл, 29 

албан бичиг ирснээс 6 албан бичиг шийдвэрлэн, 14 албан бичиг 

хяналтад бүртгэжээ /Энэ долоо хоногт хугацаа хэтэрсэн албан 

бичиг, өргөдөл, гомдол байхгүй/. Байгууллагын удирдлагаас 26 

албан бичиг төлөвлөж явуулсанаас онцолбол:  

- Лавлагаа 12,  

- Тусгай зөвшөөрлийн хугацаа сунгуулах тодорхойлолт 2, 

- Байгууллагын дотоод үйл ажиллагаатай холбоотой 3, 

- Байгууллагын үйл ажиллагаатай холбогдох мэдээ, мэдээлэл 

ирүүлэх тухай хүсэлт 3,  

- Иргэн, аж ахуй нэгж байгууллагын газартай холбогдох 

хүсэлтийн хариу 2 тус тус асуудлыг шийдвэрлэжээ.  

7 

Санхүүгийн мэдээлэл, 

мэдээлэл технологи, 

хүний нөөц 

 Энэ долоо хоногт байгууллагын цахим болон фэйсбүүк 

хуудсанд байгууллагын үйл ажиллагаатай холбоотой 7 төрлийн 

мэдээллийг  байршуулж, Төсвийн ил тод байдлын тухай хуулийн 

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

төсвийн талаарх мэдээллийг нийтэллээ. 

 Байгууллагын хуучин операторын шилэн кабелыг сольж  

шинэ операторын шилэн кабел руу шилжүүлэх ажил зохион 

байгуулагдлаа.  

 Байгууллагаас төлөөлө оролцож буй барилга ашиглалтад 

авах комиссын гишүүн болон газрын эрх зүйн харилцааг хянан 

шийдвэрлэх хуралд оролцсон 6 албан хаагчдын  ашиг сонирхлын 

зөрчилгүйг илэрхийлэх мэдэгдлийг шилэн дансанд болон 

Авлигатай тэмцэх газрын цахим мэдүүлгийн бүрдүүлэлтийн 

системд албан ёсоор мэдээлээд байна. 

8 
Хот байгуулалт 

 

 Хот байгуулалтын чиглэлээр дараах байршлуудын зургийг 

тодорхойлж, холбогдох албан байгууллагуудад хүргүүлээд байна. 

Үүнд: 

-9 дүгээр сургууль, 

-7 дугаар багийн гэр хорооллын дундах 2 байршил,  

-15 дугаар багт байрлах  МЭДС ТОП өрхийн эмнэлэг, 

-11 дүгээр багт байрлах  МЭДС ТОП өрхийн эмнэлэг, 

-1, 2 дугаар багийн нутагт байрлах сайжруулсан шороон зам орж 

байна. 

 Мөн Дархан хотын дахин төлөвлөлтөд хамрагдаж байгаа 6 

дугаар багийн үндсэн тосгоны 61, 62, 63 дугаар байруудыг буулган 

шинээр төлөвлөх ажлын даалгаврыг зургийн гүйцэтгэгчид 

илгээлээ.  

9 

Барилга угсралт, 

барилгын техник 

хяналт 

 Барилга угсралт, барилгын техник хяналтын чиглэлээр 

Дархан сумын Өмнөд үйлдвэрийн районд байрлалтай “Эрин 

тарвагатай” ХХК-ний арьс ширний зөрчилтэй үйлдвэрийн 

барилгад холбогдох хуулийн зөвлөгөөг өгч, хугацаатай үүрэг 

даалгавар өгсөн байна. 

10 
Инженерийн шугам 

сүлжээ 

 Инженерийн шугам сүлжээний чиглэлээр “Бориг тэс” ХХК-ны 

гүйцэтгэж байгаа ажилтай танилцаж, Дархан-Уул аймгийн 

инженерийн байгууламж, шугам сүлжээний мэдээллийн санд 

оруулах үүрэг даалгаврыг өгөөд байна.  

 Мөн МОН3244/3245 төслийн 11 сарын ажлын хэсгийн 

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


хуралд байгууллагаас холбогдох төлөөлөл оролцуулж, “Хүрд”ХК 

болон “Бридж констракшн” ХХК-ний 11 сард хийгдсэн ажлын 

төлөвлөгөөний биелэлт, 12 сарын төлөвлөгөөтэй танилцлаа. 

11 
Барилга материалын 

үйлдвэрлэл 

 Барилгын материалын үйлдвэрлэлийн чиглэлээр “Васт сайз 

констракшн”ХХК-ийн Барилгын угсралтын тусгай зөвшөөрлийг 

сунгах техникийн бичиг баримт, хийж гүйцэтгэсэн ажлын 

тайлантай танилцаж холбогдох зөвшөөрлийг олгохоор Барилгын 

хөгжлийн төвд тодорхойлолт хүргүүллээ.  

 Мөн улсын болон орон нутгийн төсвийн хөрөнгөөр хэрэгжиж 

буй барилга байгууламжийн барилгын материалын төсвийн 

үнэлгээг бодитой болгох, зардлыг багасгах зорилгоор аймгийн 

барилгын материалын үйлдвэрлэлтэй холбоотой судалгааг 40%-

ийн гүйцэтгэлтэйгээр хийсэн байна. 

12 Бусад 

 Газар хөдлөлийн идэвхитэй бүс нутаг дахь барилга 

байгууламжийн судалгаа, барилгын материалын лабораторийг 

чадавхижуулах хоёр өдрийн сургалтанд байгууллагаас холбогдох 

мэргэжилтэнг томилон хамруулаад байна. 

 Мэргэжлийн хяналтын газартай хамтран Дархан-Уул 

аймгийн Газар хөдлөлтийн гамшгаас урьдчилан сэргийлэх 

байнгын ажиллагаатай зөвлөлийн 2017-2020 оны үйл 

ажиллагааны төлөвлөгөөний хэрэгжилтийг гаргалаа.  

 Засгийн газрын үйл ажиллагааны тайланд холбогдох хэсгийг 

болон 2017 оны ГХБХБГ-ын хэрэглэгчийн үнэлгээний тайланг 

гаргаж ХШҮДАГ-т хүргүүллээ. 

 Мөн байгууллагын хэмжээнд албан хаагчдын 2017 оны үр 

дүнгийн тайланг хүлээн авахад бэлэн болсон байна.  
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