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Аймаг, сумын Засаг 

даргын захирамжийн 

биелэлтийг хангах 

 Аймгийн Засаг даргын 2017.12.28-ны өдрийн А/502 дугаар 

захирамжийн дагуу 2 иргэн, аж ахуй нэгжтэй газар эзэмшүүлэх, 

2017.11.06-ны өдрийн А/430 дугаар захирамж болон 2017.12.12-ны 

өдрийн А/470 дугаар захирамжийн дагуу 2 иргэнтэй газар эзэмших 

эрх шилжүүлэх, 2017.12.12-ны өдрийн А/469 дугаар захирамжийн 

дагуу 2 иргэнтэй талбайн хэмжээ өөрчлөн газар эзэмшүүлэх тус 

тус  гэрээ байгууллаа. 

2 

Газар зохион 

байгуулалт, газар 

өмчлөлийн хүрээнд 

 Энэ долоо хоногт 2018 оны газар зохион байгуулалтын 

төлөвлөгөөнд сумдын удирдлагуудын саналыг авлаа. 

 Мөн Орхон, Хонгор сумдын ИТХ-аар батлагдсан газар 

зохион байгуулалтын төлөвлөгөөг хүлээж авав. 

 2018 оны газар зохион байгуулалтын төлөвлөгөөний төслийг 

аймгийн Засаг даргад танилцууллаа. 

 Дархан сумын засаг даргын А/424 дугаар захирамжаар 7 

иргэнтэй газар өмчлөх гэрээ байгууллаа. 

 Газар өмчлүүлэх ажлын хүрээнд газар өмчлөх эрхээ бусад 

аймаг сумын нутагт эрхээ хэрэгжүүлэх хүсэлтэй 4 иргэнд 

тодорхойлолтоор үйлчлээд байна.  

 Манхан толгой 3-8 байрлалтай орц гарц хаасан гэх газрын 

маргааныг тодруулж, хяналтын хэмжилтийг зохион байгууллаа.  

 2018.01.03-нд Нийслэлийн давж заалдах шатны шүүхийн 

“Заяхастур” ХХК-аас иргэн Ууганцэцэгт холбогдох газар чөлөөлөх 

нэхэмжлэлтэй шүүх хуралд байгууллагаас төлөөлөл оролцлоо. 

Хурлаар хэргийг анхан шатны шүүхэд буцаасан. 
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Кадастрын хэмжилт, 

магадлан хэмжилт, 

кадастрын зургаар 

үйлчлэх 

 Хонгор сумын 2 дугаар багийн нутаг Хүйтний гол Бичигт 

хадны хэсэг гэх газарт ашигт малтмал олборлосон газрын 

хэмжилтийн солбицолын цэгүүдийг үндэслэн зураглал үйлдэж, 

эвдэрсэн газрын талбайн хэмжээг тогтоолоо. 

 Мөн гэр бүлийн хэрэгцээний газраа өмчилсөн, эзэмших 

эрхийн гэрээ хийсэн, худалдсан, бэлэглэсэн, хуваасан нийт 8 

иргэн, аж ахуй нэгжийн кадастрын зургийг  гүйцэтгэсэн байна.  

4 Өргөдөл хүсэлт 

 Манай байгууллагад 2017 оны 01 дүгээр сарын 02-ны 

өдрөөс 01 дүгээр сарын 05-ны өдрийн хооронд 3 өргөдөл, 18 

албан бичиг ирсэнээс 5 албан бичиг шийдвэрлэн, 2 албан бичиг, 3 

өргөдөл хяналтад бүртгэжээ /Энэ долоо хоногт хугацаа хэтэрсэн 

албан бичиг, өргөдөл, гомдол байхгүй/. Байгууллагын удирдлагаас 

16 албан бичиг төлөвлөж явуулсанаас онцолбол:  

- Лавлагаа 6,  

- Мэдээлэл, судалгаа, мэдэгдэл хүргүүлэх 7, 

- Аж ахуй нэгжийн газрын тухай хүсэлтийг шийдвэрлэсэн 1, 

- Тайлан, төлөвлөгөөний хэрэгжилт 2 тус тус асуудлыг 

шийдвэрлэжээ.  



5 

Санхүүгийн мэдээлэл, 

мэдээлэл технологи, 

хүний нөөц, дотоод 

ажил 

 Төсвийн ил тод байдлын тухай хуулийн дагуу 2017 оны 

төсвийн гүйцэтгэл болон бусад бүх төрлийн тайлан мэдээ мөн 

байгууллагын албан хаагчдын ашиг сонирхлын зөрчилгүй тухай 

мэдэгдлийг шилэн дансны www.shilendans.gov.mn сайтад 

нийтэллээ. 

 2017 оны жилийн эцсийн бараа, материалын тооллого, 

тайлангийн ажил 60 хувийн гүйцэтгэлтэй үргэлжилж байна. 

 Сумдын даамлуудын компьютерийг VPN сүлжээнд 

холболоо. 

 Байгууллагын албан хаагчдын хувийн хэрэгт холбогдох 

ажил байдлын мэдээллийг төрийн албаны хүний нөөцийн цахим 

мэдээллийн санд байршууллаа. 

 Олон нийтийн баярыг тохиолдуулан зохион байгуулсан 

хариуцлагатай жижүүрийн тайланг болон баярын үеэр 

байгууллагын ойр орчимд хэрэг зөрчил гараагүй талаарх мэдээг 

Цагдаагийн газарт хүргүүллээ. 

 Байгууллагаас 3 мэргэжилтний бүрэлдэхүүнтэй Хонгор 

сумын газрын даамлын ажлыг хүлээлцэх ажлыг зохион 

байгууллаа. 

 ГЗБГЗЗГ-ын даргатай ГХБХБГ-ын даргын байгуулсан үр 

дүнгийн гэрээний илтгэх хуудас болон жилийн эцсийн тайланг 

хүргүүллээ. 

6 
Хот байгуулалт 

 

 Дараах байршлууд дээр байршлын зургийг гүйцэтгэжээ. 

Үүнд: 

 Дархан сум, 9-р баг, Төрийн захиргааны байгууллага /9, 10 

дугаар багийн Багийн хөгжлийн төв/ 

 Дархан сум, 12-р баг, Төрийн захиргааны байгууллага /11, 12 

дугаар багийн Багийн хөгжлийн төв/ 

 Дархан сум, 16-р баг, Төрийн захиргааны байгууллага /13, 

14, 16 дугаар багийн Багийн хөгжлийн төв/ 

 Дархан сум, 13-р баг, "Магнай трейд" ХХК-ны агуулахын 

хойд талд "Алтан хүнс групп" ХХК-д "Үйлдвэр"-ийн байр 

 Мал бүхий иргэдийг хотын гадна шилжүүлэх 2 байршилд 

төлөвлөлт хийж Дархан сумын ИТХТэргүүлэгчдэд танилцуулсан. 
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Барилга угсралт, 

барилгын техник 

хяналт 

 Барилгын техник хяналтын чиглэлээр Дархан сумын 1, 2 

дугаар багт “Булган Азза” ТӨХК-ний гүйцэтгэсэн 0.44 км авто 

замын ашиглалтанд оруулах комиссд оролцлоо. 

 Газар хөдлөлийн гамшгаас хамгаалах төлөвлөгөө ний 

боловсруулалтын ажил 50 хувийн гүйцэтгэлтэй хийгдэж байна.  

8 
Барилга материалын 

үйлдвэрлэл 

 Хөрөнгө оруулалт, хөгжлийн бодлого төлөвлөлтийн хэлтэст 

сүүлийн 3 жил тасралтгүй үйл ажиллагаа явуулж байгаа С 

ангиллын буюу барилгын материалын тусгай зөвшөөрөлтэй 

боловсруулах үйлдвэрлэлийн судалгааг хүргүүллээ. 

 “Дарханы төмөрлөгийн үйлдвэр” ХК-д зам тээвэр, барилга 

хот байгуулалтын сайдын 2009 оны 105 дугаар тушаалаар 

батлагдсан захиргааны мэдээлэл авах, холбогдох маягтын дагуу 

барилгын материал бүтээгдэхүүний үйлдвэрлэлт, борлуулалт, 

эрдэс түүхий эдийн олборлолтын тайланг улирал тутам болон 01 

дүгээр сарын 10-ны дотор ирүүлэхийг мэдэгдлээ. 

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


9 
Инженерийн шугам 

сүлжээ 

 Энэ долоо хоногийн байдлаар Жижүүрийн ерөнхий 

төлөвлөгөөний хөтлөлтийн тайлан 90 хувийн гүйцэтгэлтэй 

хийгджээ.  

 Мөн Жижүүрийн тайланд авто зам, тохижилт, 

цэцэрлэгжүүлэлтийн ажлуудыг тусгах зорилгоор 2017 онд 

ДХББЗГ-ын хэрэгжүүлсэн ажлуудын материалтай танилцаж 

жижүүрийн хөтлөлтөнд нэмж оруулаад байна.  
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