
ГАЗРЫН ХАРИЛЦАА, БАРИЛГА, ХОТ БАЙГУУЛАЛТЫН ГАЗРЫН  
2017 ОНЫ 12 ДУГААР САРЫН 18-НЫ ӨДРӨӨС  

12 ДҮГЭЭР САРЫН 22-НЫ ӨДӨР ХҮРТЭЛ 
ХИЙСЭН АЖЛЫН ТАЙЛАН 

 

2017.12.22 

Д/д 
Хэрэгжүүлсэн үйл 

ажиллагааны чиглэл 
Биелэлт 

1 

Аймаг, сумын Засаг 

даргын захирамжийн 

биелэлтийг хангах 

 Аймгийн Засаг даргын 2017.12.12-ны өдрийн А/469, A/470, 

A/471 дүгээр захирамжаар талбайн хэмжээг өөрчилж газар 

эзэмшүүлэх, газар эзэмших эрх шилжүүлэх, газар эзэмших эрхийн 

хугацааг сунгах хүсэлтэй 7 иргэн, аж ахуй нэгжтэй гэрээ байгуулж 

гэрчилгээг олгосон. 

2 
Газрын төлбөр 

төвлөрүүлэх 

 2017 оны 12-р сарын 22-ны өдрийн байдлаар газрын 

төлбөрт 643.7 сая төгрөгийг төвлөрүүлж, төлбөрийн гүйцэтгэл 98.7 

хувьтай явж байна.   

3 
Газар өмчлөлийн 

хүрээнд 

 Газар өмчлүүлэх ажлын хүрээнд газар өмчлөх эрхээ бусад 

аймаг сумын нутагт эрхээ хэрэгжүүлэх хүсэлтэй 5 иргэнд 

тодорхойлолтоор үйлчлээд байна.  

4 

Кадастрын хэмжилт, 

магадлан хэмжилт, 

кадастрын зургаар 

үйлчлэх 

 Гэр бүлийн хэрэгцээний газраа өмчилсөн, эзэмших эрхийн 

гэрээ хийсэн, худалдсан, бэлэглэсэн, хуваасан нийт 25 иргэн, аж 

ахуй нэгжийн кадастрын зургийг  гүйцэтгэсэн байна.  

5 Өргөдөл хүсэлт 

 Манай байгууллагад 2017 оны 12 дугаар сарын 18-ны 

өдрөөс 12 дүгээр сарын 22-ны өдрийн хооронд 26 өргөдөл, 22 

албан бичиг ирсэнээс 9 албан бичиг шийдвэрлэн, 9 албан бичиг, 

26 өргөдөл хяналтад бүртгэжээ /Энэ долоо хоногт хугацаа 

хэтэрсэн албан бичиг, өргөдөл, гомдол байхгүй/. Байгууллагын 

удирдлагаас 25 албан бичиг төлөвлөж явуулсанаас онцолбол:  

- Лавлагаа, тодорхойлолт 15,  

- Мэдээлэл хүргүүлэх 1, 

- Аж ахуй нэгжийн газрын тухай хүсэлтийг шийдвэрлэсэн 1, 

- Тайлан, төлөвлөгөөний хэрэгжилт 8 тус тус асуудлыг 

шийдвэрлэжээ.  

6 

Санхүүгийн мэдээлэл, 

мэдээлэл технологи, 

хүний нөөц 

 Энэ долоо хоногт байгууллагын цахим болон фэйсбүүк 

хуудсанд байгууллагын үйл ажиллагаатай холбоотой 8 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 

 

 “Арт Констракшн” ХХК-ний хүсэлтийн дагуу “Дархан хотын 

төв”-ийн хэсэгчилсэн ерөнхий төлөвлөгөөний ажлын даалгаврыг 

гүйцэтгэж хүргүүллээ. 

8 

Барилга угсралт, 

барилгын техник 

хяналт 

 Дархан сум, 14 багт шинээр ашиглалтад орсон Парк таун 

хотхоны 70 айлын орон сууцны техникийн бичиг баримтыг 

техникийн архивт хүлээж авлаа. 

9 
Инженерийн шугам 

сүлжээ 

 Жижүүрийн ерөнхий төлөвлөгөөний хөтлөлтийн тайлан 60 

хувийн гүйцэтгэлтэй хийгдэж байна.  

 Мөн МОН3244/3245 төслийн хүрээнд цэвэрлэх 

байгууламжийн орчны дэвсгэр зургийг тодорхойлж, төслийн 

нэгжид хүлээлгэн өглөө. 

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


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 

 Орхон, Шарын гол сумдын фотомониторингийн тайланг 

нэгтгэн ГЗБГЗЗГ-т хүргүүллээ. 

 ДУА дахь ТАЗСЗ-өөс манай байгууллагад ирүүлсэн 

зөвлөмжийг хэрэгжүүлсэн тухай тайлан болон байгууллагын ёс 

зүйн хорооны тайланг ТАЗСЗ-д, БХБ-ын сайдын 02 дугаар албан 

даалгаврыг хэрэгжүүлэх төлөвлөгөөний биелэлтийг Хууль эрх 

зүйн хэлтэст тус тус хүргүүлсэн байна. 

 ДУА-ын Засаг дарга, ГХБХБГ-ын даргатай хийсэн гэрээний 

биелэлт болон Засгийн газрын үйл ажиллагааны хөтөлбөрийн 

хэрэгжилтийг байгууллагын ХШҮ-ний баг хэлэлцэн, үнэлж ЗДТГ-т 

хүргүүлсэн. 

 Барилгын хөгжлийн төвийн захирал, ГХБХБГ-ын даргатай 

хийсэн гэрээний биелэлт болон Дархан-Уул аймгийн хэмжээнд 

2017 оны 4 дүгээр улирлын байдлаар ашиглалтад орсон орон 

сууцны мэдээг гаргаж Барилгын хөгжлийн төвд хүргүүлээд байна. 

 Мөн байгууллагын шинэ жилийн арга хэмжээ зохион 

байгуулагдаж 2 мэргэжилтэн байгууллагын “Тэргүүний ажилтан” 

цомоор, 2 мэргэжилтэн Дархан-Уул аймгийн засаг даргын хүндэт 

жуух, 1 мэргэжилтэн Дархан сумын засаг даргын хүндэт жуух 

бичгээр тус тус шагнууллаа. 
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