
ГАЗРЫН ХАРИЛЦАА, БАРИЛГА, ХОТ БАЙГУУЛАЛТЫН ГАЗРЫН  
2017 ОНЫ 12 ДУГААР САРЫН 11-НЫ ӨДРӨӨС  

12 ДҮГЭЭР САРЫН 15-НЫ ӨДӨР ХҮРТЭЛ 
ХИЙСЭН АЖЛЫН ТАЙЛАН 

 

2017.12.15 

Д/д 
Хэрэгжүүлсэн үйл 

ажиллагааны чиглэл 
Биелэлт 

1 

Аймаг, сумын Засаг 

даргын захирамжийн 

биелэлтийг хангах 

 Аймгийн Засаг даргын 2017.12.12-ны өдрийн А/468, A/469, 

A/470 дугаар захирамжаар талбайн хэмжээг өөрчилж газар 

эзэмшүүлэх, эрх шилжүүлэх, газар эзэмшүүлэх хүсэлтэй 8 

иргэнтэй гэрээ байгуулж гэрчилгээг олгосон. 

 Дархан сумын Засаг даргын захирамжаар газар өмчлүүлсэн 

11 иргэнд өмчлөлийн захирамж, хянан баталгаа олголоо. 

2 
Газрын төлбөр 

төвлөрүүлэх 

 2017 оны 12-р сарын 15-ны өдрийн байдлаар газрын 

төлбөрт ...... сая төгрөгийг төвлөрүүлж, төлбөрийн гүйцэтгэл ..... 

хувьтай явж байна.   

3 
Газар өмчлөлийн 

хүрээнд 

 Газар өмчлүүлэх ажлын хүрээнд газар өмчлөх эрхээ бусад 

аймаг сумын нутагт эрхээ хэрэгжүүлэх хүсэлтэй 6 иргэнд 

тодорхойлолтоор үйлчлээд байна.  

 2018 оны тухайн жилийн газар зохион байгуулалтын 

төлөвлөгөөний боловсруулалтын ажлыг гүйцэтгэлээ. 

 

Газар зохион 

байгуулах ажлын 

хүрээнд 

 2017.10.30-ны өдрийн ИТХ-ын Тэргүүлэгчдийн 99 дүгээр 

тогтоолоор Онгот, Хүрээлэнгийн хэсэгт гэр бүлийн хэрэгцээний 

зориулалттай газрыг өмчлүүлэхээр олгосон иргэдийн өмчлөх 

эрхийг хүчингүй болгосонтой холбоотойгоор тус 62 иргэнд 

мэдэгдэл хуудас хүргүүллээ. 

 2017.12.14-ны Дархан-Уул аймгийн ИТХ-ын Тэргүүлэгчдийн 

хуралд улсын тусгай хэрэгцээний газрын шинжлэх ухааны 

сорилтын талбайг тусгай хэрэгцээнд авах саналыг оруулж, 

дэмжсэн санал аваад байна. 

 2017.12.14-нд мал бүхий иргэдийг хотоос гаргах ажлын хэсэг 

хуралдаж ажлын төлөвлөгөө гаргалаа. 

4 

Кадастрын хэмжилт, 

магадлан хэмжилт, 

кадастрын зургаар 

үйлчлэх 

 Гэр бүлийн хэрэгцээний газраа өмчилсөн, эзэмших эрхийн 

гэрээ хийсэн, худалдсан, бэлэглэсэн, хуваасан нийт 32 иргэн, аж 

ахуй нэгжийн кадастрын зургийг  гүйцэтгэсэн байна.  

5 Өргөдөл хүсэлт 

 Манай байгууллагад 2017 оны 12 дугаар сарын 11-ны 

өдрөөс 12 дүгээр сарын 15-ны өдрийн хооронд 15 өргөдөл, 27 

албан бичиг ирсэнээс 1 албан бичиг шийдвэрлэн, 16 албан бичиг, 

15 өргөдөл хяналтад бүртгэжээ /Энэ долоо хоногт хугацаа 

хэтэрсэн албан бичиг, өргөдөл, гомдол байхгүй/. Байгууллагын 

удирдлагаас 34 албан бичиг төлөвлөж явуулсанаас онцолбол:  

- Лавлагаа, тодорхойлолт 11,  

- ХШҮ-ний шалгалт зохион байгуулах бэлтгэл ажлыг хангах 

тухай 3, 

- Сумын 2017 оны ГЗБТ-ний хэрэгжилтийг хянасан дүгнэлт 

хүргүүлэх тухай 3, 

- Санал хүргүүлэх тухай 3 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 дараах байршлууд дээр байршлын зургийг 

тодорхойлжээ. Үүнд: 

-14 дүгээр багийн 10 дугаар цэцэрлэг байршил,                                                                        

-9 дүгээр багийн 21 дүгээр цэцэрлэгийн байршил. 

 Аймгийн ИТХ-ын тэргүүлэгчдийн хуралдаанаар дахин 

төлөвлөлтөд хамрагдах орон сууцны барилгуудаас буулгаж, дахин 

барих барилгын тоо, талбайн хэмжээг хэлэлцүүлж, 6 дугаар 

багийн 61, 62, 63 дугаар байрыг эхний ээлжинд буулган шинээр 

төлөвлөх тухай тогтоол гаргууллаа. 

 Мөн Барилга хот байгуулалтын сайд Х.Баделханд 

ашиглалтын шаардлага хангахгүй орон сууцны талаар зөвшилцөх 

албан бичиг төлөвлөөд байна. 

8 

Барилга угсралт, 

барилгын техник 

хяналт 

 Барилга угсралт, барилгын техник хяналтын чиглэлээр 

“Дархан Эрдэнэ мах” маркетийн шинээр баригдсан барилгыг 

ашиглалтанд авах улсын комиссд төлөөлөн оролцлоо. 

 
Инженерийн шугам 

сүлжээ 

 Жижүүрийн ерөнхий төлөвлөгөөний хөтлөлтийн тайланг 

хийж 45 хувийн гүйцэтгэлээ.  

 Дархан-Уул аймгийн дулаан, ус хангамж, ариутгах 

татуургыг шинээр хийж гүйцэтгэсэн ажлын дэвсгэр зургийг бэлдэж 

Барилга хөгжлийн төвд хүргүүллээ.   

 Мөн МОН3244/3245 төслийн хүрээнд 2017.12.12-нд зохион 

байгуулагдсан “Гэр хорооллын ариун цэврийн асуудал” сэдэвт 

сургалтанд инженерийн шугам сүлжээ хариуцсан мэргэжилтнийг 

хамрууллаа.   

10 
Барилга материалын 

үйлдвэрлэл 

  Барилгын материалын үйлдвэрлэлийн чиглэлээр Дархан-

Уул аймгийн барилгын материалын түгээмэл тархацтай орд газар, 

үйлдвэрүүдтэй холбоотой мэдээллийг нэгтгэн боловсруулж 

Барилгын хөгжлийн төвд хүргүүллээ. 

11 Бусад 

 Байгууллагын Хяналт шинжилгээ, үнэлгээний баг нь Засгийн 

газрын тогтоол шийдвэрийн хэрэгжилт, Засгийн газрын 01 

дугаартай албан даалгаврын хэрэгжилт, 2017 онд аймгийн Засаг 

дарга сайдтай хийсэн гэрээний биелэлт, аймгийн Засаг даргын 

2017-2020 оны үйл ажиллагааны хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх арга 

хэмжээний төлөвлөгөөний биелэлт, аймгийн эдийн засаг, нийгмийг 

2017 онд хөгжүүлэхээр дэвшүүлсэн зорилтыг хэрэгжүүлэх арга 

хэмжээний төлөвлөгөөний хэрэгжилтэд хяналт шинжилгээ, үнэлгээ 

хийж, баталгаажуулсан тайлан болон ХШҮ-ний багийн 2017 оны 

ажлын тайлангийн хамтаар ХШҮДАХ-т хүргүүллээ. 

 Мөн байгууллагын ХШҮ-ний баг 2017.12.14 – 2017.12.15-ны 

хооронд Хонгор, Орхон, Шарын гол сумдын газрын даамлын үр 

дүнгийн гэрээ, ажлын тайланд хяналт шинжилгээ, үнэлгээ хийх 

шалгалтын ажлыг зохион байгуулан ажиллалаа.  

 2017.12.14-нд ГХБХБГ-ын даргын дэргэдэх орон тооны бус 

зөвлөл байгууллагын албан хаагчдын үр дүнгийн гэрээг дүгнэсэн 

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


урамшуулал, шагналын талаар хэлэлцлээ. 

 Дархан сумын 8 дугаар баг, 1 дүгээр баг хоёрыг холбосон 

төмөр замын нүхэн гарцны байршил тогтоох тухай Улаанбаатар 

Төмөр зам, Дархан өртөө, Зам тээврийн яам, ХОХБТХ хамтарсан 

хэлэлцүүлэг 2017.12.15-нд зохион байгуулагдлаа. 

 2018 онд аймгийн ИТХ-ын тэргүүлэгчдийн хуралд 

хэлэлцүүлэх асуудал болон иргэний танхимтай хамтран 

хэлэлцүүлэг зохион байгуулах тухай санал, хуваарийн хамт ТЗУХ-

т хүргүүллээ. 

 Мөн шинэ Засгийн газрын 100 хоногийн хугацаанд ГХБХБГ-

ын хийсэн шинэлэг ажлын тайланг ХОХБТХ-т хүргүүлээд байна. 

 

 

 

 

ТАЙЛАН НЭГТГЭСЭН:                   Ц.ЦЭНД-АЮУШ 


