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1 

Аймаг, сумын Засаг 

даргын захирамжийн 

биелэлтийг хангах 

 Аймгийн Засаг даргын 2017.12.28-ны өдрийн А/502 дугаар 

захирамжийн дагуу 8 иргэн, аж ахуй нэгжтэй газар эзэмшүүлэх, 

2017.12.12-ны өдрийн А/470 дугаар захирамжийн дагуу 5 иргэнтэй 

газар эзэмших эрх шилжүүлэх  гэрээ байгууллаа. 

2 

Газар зохион 

байгуулалт, газар 

өмчлөлийн хүрээнд 

 2017 оны газар зохион байгуулалтын төлөвлөгөөний 

хэрэгжилт, 2018 оны газар зохион байгуулалтын төлөвлөгөөний 

төслийг Дархан сумын багийн иргэдийн нийтийн хурлаар 

хэлэлцүүлэн санал авч, Дархан сумын Иргэдийн төлөөлөгчдийн 

хурлын тэргүүлэгчдийн хурлаар батлууллаа.  

 Дархан сумын засаг даргын А/424 дугаар захирамжаар 15 

иргэнтэй газар өмчлөх гэрээ байгууллаа. 

 Газар өмчлүүлэх ажлын хүрээнд газар өмчлөх эрхээ бусад 

аймаг сумын нутагт эрхээ хэрэгжүүлэх хүсэлтэй 12 иргэнд 

тодорхойлолтоор үйлчлээд байна.  

3 

Кадастрын хэмжилт, 

магадлан хэмжилт, 

кадастрын зургаар 

үйлчлэх 

 Мөн гэр бүлийн хэрэгцээний газраа өмчилсөн, эзэмших 

эрхийн гэрээ хийсэн, худалдсан, бэлэглэсэн, хуваасан нийт 9 

иргэн, аж ахуй нэгжийн кадастрын зургийг  гүйцэтгэсэн байна.  

4 Өргөдөл хүсэлт 

 Манай байгууллагад 2017 оны 01 дүгээр сарын 08-ны 

өдрөөс 01 дүгээр сарын 12-ны өдрийн хооронд 4 өргөдөл, 33 

албан бичиг ирсэнээс 2 албан бичиг шийдвэрлэн, 28 албан бичиг, 

4 өргөдөл хяналтад бүртгэжээ /Энэ долоо хоногт хугацаа хэтэрсэн 

албан бичиг, өргөдөл, гомдол байхгүй/. 

5 

Санхүүгийн мэдээлэл, 

мэдээлэл технологи, 

хүний нөөц, дотоод 

ажил 

 Төсвийн ил тод байдлын тухай хуулийн дагуу энэ долоо 

хоногийн төсвийн гүйцэтгэлийг шилэн дансны 

www.shilendans.gov.mn сайтад нийтэллээ. 

 2017 оны жилийн эцсийн бараа, материалын тооллого, 

тайланг хийж гүйцэтгэлээ. 

 Байгууллагын албан хаагчдын хувийн хэрэгт холбогдох 

ажил байдлын мэдээллийг төрийн албаны хүний нөөцийн цахим 

мэдээллийн санд байршуулж дууслаа. 

 Засаг даргын тамгын газраас зохион байгуулсан эрх бүхий 

албан тушаалтнуудад чиглэл олгох сургалтанд байгууллагын 

ЭБАТ хамрагдлаа. 

6 

Барилга угсралт, 

барилгын техник 

хяналт 

 Орон тоо бүтцийн өөрчлөлттэй холбогдуулан Барилга хот 

байгуулалтын хэлтсийн мэргэжилтнүүдийн дэлгэрэнгүй судалгааг 

Барилгын хөгжлийн төвд хүргүүллээ. 

 Байгууллагын барилга угсралт, барилгын техник хяналт 

хариуцсан мэргэжилтэн нь барилгын инженер чиглэлээр Дархан-

Уул аймаг дахь ШУТИС-ийн магистр зэргийг амжилттай 

хамгааллаа. 

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


7 
Барилга материалын 

үйлдвэрлэл 

 Монголын барилгын материал үйлдвэрлэгчдийн холбоонд 

Дархан-Уул аймгийн барилгын материал үйлдвэрлэл эрхэлдэг аж 

ахуй нэгж байгууллагын 2017 онд хийж гүйцэтгэсэн ажил, 

борлуулалтын мэдээ тайланг гаргаж хүргүүлэв. 

8 
Инженерийн шугам 

сүлжээ 

 Дархан-Уул аймгийн Жижүүрийн ерөнхий төлөвлөгөөний 

хөтлөлтийн тайланг гүйцэтгэж, ГЗБГЗЗГ-т хүргүүллээ.  
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