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Д/д 
Хэрэгжүүлсэн үйл 

ажиллагааны чиглэл 
Биелэлт 

1 

Аймаг, сумын Засаг 

даргын захирамжийн 

биелэлтийг хангах 

 Аймгийн Засаг даргын 2017.11.06-ны өдрийн А/431 дугаар 

захирамжаар талбайн хэмжээг өөрчилж газар эзэмшүүлэх 1 

иргэнтэй гэрээ байгуулж гэрчилгээг олгосон. 

 Мөн Дархан сумын ИТХ-ын тэргүүлэгчдийн хуралд үл 

хөдлөх хөрөнгийн хаяг дугаар авах хүсэлт гаргасан 4 иргэний 

хүсэлтийг хүргүүлээд байна.   

2 
Газрын төлбөр 

төвлөрүүлэх 

 2017 оны 12-р сарын 08-ны өдрийн байдлаар газрын 

төлбөрт 596,1 сая төгрөгийг төвлөрүүлж, төлбөрийн гүйцэтгэл 91,4 

хувьтай явж байна.   

3 

Газар өмчлөх, зохион 

байгуулах ажлын 

хүрээнд 

 Газар өмчлүүлэх ажлын хүрээнд газар өмчлөх эрхээ бусад 

аймаг сумын нутагт эрхээ хэрэгжүүлэх хүсэлтэй 5 иргэнд 

тодорхойлолтоор үйлчлээд байна.  

 2018 онд Хонгор сумын ерөнхий төлөвлөгөөг хийлгэх 

төсвийг орон нутгийн төсөвт суулгах тухай чиглэлийг тус сумын 

засаг даргад хүргүүллээ. 

4 

Кадастрын хэмжилт, 

магадлан хэмжилт, 

кадастрын зургаар 

үйлчлэх 

 Гэр бүлийн хэрэгцээний газраа өмчилсөн, эзэмших эрхийн 

гэрээ хийсэн, худалдсан, бэлэглэсэн, хуваасан нийт 24 иргэн, аж 

ахуй нэгжийн кадастрын зургийг  гүйцэтгэсэн байна.  

 Орхон сум Ноён Хонгорт байрлах гравиметрийн цэг /035/ 

дээр хэмжилт хийж үр дүнг ГЗБГЗЗГ-т хүргүүллээ. 

5 Өргөдөл хүсэлт 

 Манай байгууллагад 2017 оны 12 дугаар сарын 04-ны 

өдрөөс 12 дүгээр сарын 08-ны өдрийн хооронд 21 өргөдөл, 29 

албан бичиг ирсэнээс 5 өргөдөл, 11 албан бичиг шийдвэрлэн, 13 

албан бичиг, 16 өргөдөл хяналтад бүртгэжээ /Энэ долоо хоногт 

хугацаа хэтэрсэн албан бичиг, өргөдөл, гомдол байхгүй/. 

Байгууллагын удирдлагаас 31 албан бичиг төлөвлөж явуулсанаас 

онцолбол:  

- Лавлагаа 14,  

- Төсөвт санал хүргүүлэх тухай 2, 

- Тусгай зөвшөөрлийн хугацаа сунгуулах тодорхойлолт 2, 

- Байгууллагын үйл ажиллагаатай холбоотой тайлан, тооцоо 

хүргүүлэх 6, 

- Иргэн, аж ахуй нэгж байгууллагын газартай холбогдох 

хүсэлтийн хариу 2 тус тус асуудлыг шийдвэрлэжээ.  

6 

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. 

7 
Хот байгуулалт 

 

 Төрийн байгууллагын шинэчилсэн бүртгэлтэй 

холбоотойгоор Цагдаагийн газраас ирүүлсэн 6 байршлын зургийг 

тодорхойлжээ. 

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


 Мөн 14 дүгээр багт байрлалтай Миний Монгол цэцэрлэгт 

хүрээлэнгийн урд талбайд үйлчилгээний цогцолборын  архитектур 

төлөвлөлтийн даалгавар хийлээ. 

8 

Барилга угсралт, 

барилгын техник 

хяналт 

 Барилга угсралт, барилгын техник хяналтын чиглэлээр 

“Норовхан” ХХК болон “Азбаз” ХХК-ний барилгын угсралтын 

тусгай зөвшөөрлийг сунгах техникийн бичиг баримт, хийж 

гүйцэтгэсэн ажлын тайлантай танилцаж холбогдох зөвшөөрлийг 

олгохоор Барилгын хөгжлийн төвд тодорхойлолт хүргүүллээ.  

10 
Барилга материалын 

үйлдвэрлэл 

  “Хөгжлийн бэрхшээлтэй хүний эрхийг хангах дэд бүтцийн 

хүртээмжийг бий болгох тухай” Барилга, хот байгуулалтын сайдын 

2017 оны 02 дугаар албан даалгаврын хэрэгжилтийг ГЗБГЗЗГ-т 

хүргүүллээ. 

11 Бусад 

 2017 онд ДУА-ийн Засаг дарга сайдтай хийсэн гэрээний 

биелэлтийг ХОХБТХ-т хүргүүллээ. 

 2017 онд байгууллагын хэмжээнд биеийн тамир спортын 

чиглэлээр хийсэн ажлын тайланг нэгтгэн ДУА-ийн Биеийн тамир 

спортын газарт хүргүүллээ. 

 ДУАЗДТГ-т Засгийн газрын 01 дугаартай албан даалгаврын 

хэрэгжилтийг тайлагналаа.  

 2017 оны төсвийн орлогын гүйцэтгэл болон 2018 оны 

батлагдсан төсвийн хуваарийг ГЗБГЗЗГ-т хүргүүллээ. 

 Мөн байгууллагын хэмжээнд 17 албан хаагчдын 2017 оны үр 

дүнгийн гэрээний тайланг илтгэх ажлыг ХШҮ-ний багаас зохион 

байгуулан, тайлагнаж дууслаа.  
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