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1 

Аймаг, сумын Засаг 

даргын захирамжийн 

биелэлтийг хангах 

 Аймгийн Засаг даргын 2017.12.28-ны өдрийн А/500 дугаар 

захирамжийн дагуу 3 иргэн, аж ахуй нэгжийн газар эзэмших 

хугацааг сунгалаа. Мөн 2017.12.28-ны өдрийн А/498 дугаар 

захирамжийн дагуу 2 аж ахуй нэгжтэй газар ашиглуулах, 

2017.12.28-ны өдрийн А/505 дугаар захирамжийн дагуу 2 иргэнтэй 

газар эзэмших эрх шилжүүлэх, 2017.12.28-ны өдрийн А/501 дугаар 

захирамжийн дагуу 1 иргэнтэй газар эзэмшүүлэх тус тус  гэрээ 

байгууллаа. 

2 

Газар зохион 

байгуулалт, газар 

өмчлөлийн хүрээнд 

 Дархан-Уул аймгийн Газрын нэгдмэл сангийн тайланг 

нэгтгэж  ном болгон хэвлүүлж аймгийн Засаг даргад танилцуулан, 

баталгаажууллаа.  

 Дархан сумын 2018 оны тухайн жилийн Газар зохион 

байгуулалтын төлөвлөгөөг ном болгон хэвлүүлж, Дархан сумын 

ИТХ, Дархан суманд хүргүүллээ. 

 Аймгийн Засаг даргын “Газар эзэмшүүлэх дуудлага 

худалдаа зохион байгуулах”, “Газрын байршил шилжүүлэх”, “Газар 

эзэмшүүлэх” гэсэн 3 төрлийн захирамжийн төслийг бэлтгэн, Засаг 

даргад танилцуулж, шийдвэрлүүллээ.  

 Дархан сумын Засаг даргын 2017 он 425 дугаар 

захирамжаар 4 иргэнтэй газар өмчлүүлэх гэрээ байгууллаа. 

3 

Кадастрын хэмжилт, 

магадлан хэмжилт, 

кадастрын зургаар 

үйлчлэх 

 Гэр бүлийн хэрэгцээний газраа өмчилсөн, эзэмших эрхийн 

гэрээ хийсэн, худалдсан, бэлэглэсэн, хуваасан нийт 42 иргэн, аж 

ахуй нэгжийн кадастрын зургийг  гүйцэтгэсэн байна.  

4 Өргөдөл хүсэлт 

 Манай байгууллагад 2017 оны 01 дүгээр сарын 15-ны 

өдрөөс 01 дүгээр сарын 19-ны өдрийн хооронд 3 өргөдөл, 30 

албан бичиг ирсэнээс 11 албан бичиг шийдвэрлэн, 19 албан 

бичиг, 3 өргөдөл хяналтад бүртгэжээ /Энэ долоо хоногт хугацаа 

хэтэрсэн албан бичиг, өргөдөл, гомдол байхгүй/. Байгууллагын 

удирдлагаас 24 албан бичиг төлөвлөж явуулсанаас онцолбол:  

- Лавлагаа 12,  

- Мэдээлэл, судалгаа, санал хүргүүлэх 9, 

- Тайлан, төлөвлөгөөний хэрэгжилт 3 тус тус асуудлыг 

шийдвэрлэжээ.  

5 

Санхүүгийн мэдээлэл, 

мэдээлэл технологи, 

хүний нөөц, дотоод 

ажил 

 Байгууллагын цахим болон фэйсбүүк хуудсанд энэ долоо 

хоногт өрнөсөн байгууллагын үйл ажиллагаатай холбоотой 

мэдээллийг байршуулж, Төсвийн ил тод байдлын тухай хуулийн 

дагуу шилэн дансны www.shilendans.gov.mn сайтад санхүү 

төсвийн талаарх мэдээллийг нийтэллээ. 

6 
Хот байгуулалт 

 

 Дараах байршлууд дээр байршлын зургийг гүйцэтгэжээ. 

Үүнд: 

 Дархан сум, 8-р баг, Манхантолгой 1-р гудамж 2в тоотын 

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


баруун урд талд байрлах Бохир усны 2-р станц  

 Дархан сум, Малчин баг, Хуучин НИК ХК-ний зүүн хойно 

байрлах Төв цэвэрлэх байгууламж  

 Дархан сум, 13-р баг, ӨҮР, Тахько ХХК-ны зүүн талд 

байрлах Бохир усны өмнөдийн станц  

 Дархан сум, 8-р баг Цагдаагийн газрын баруун талд байрлах 

албаны байр  

 Дархан сум, 13-р баг ӨҮР ДДЦС ТӨХК-ний баруун хойно 

байрлах Цэвэр усны 2-р өргөгч станц   

 Дархан сум, 12-баг, 6-р хороолол, 22-р цэцэрлэг 

 Дархан сум, 14-баг, 1-р хороолол, "Хүүхдийн номын ордон"    

 Дархан сум, 5-баг, Шүүхийн зүүн хойно байрлах ерөнхий 

боловсролын "Жигүүр цогцолбор" сургуулийн байршлын 

зураг 

 Дархан-Уул аймаг 2018-2020 он хүртэл хийгдэх ногоон 

байгууламжийн долоон байршилд байршлийн зөвшилцөлийн 

зургийг зурж Засаг даргад танилцуулан, аймгийн Захирагчийн 

албанд хүлээлгэн өглөө. 

 Мөн “Мон суль” ХХК-ний авто машин хийгээр цэнэглэх 

станц, шатахуун түгээх станцийн архитектор төлөвлөлтийн 

даалгаврыг боловсруулан, хүргүүллээ. 

7 

Барилга угсралт, 

барилгын техник 

хяналт 

 Аймгийн хэмжээнд 2010 - 2017 онуудад улсын төсвийн 

хөрөнгө оруулалтаар баригдаж байгаа барилга байгууламжийн 

судалгааг гаргаж Дархан-Уул аймгийн Аудитын газарт хүргүүллээ.  

8 
Барилга материалын 

үйлдвэрлэл 

 “Аж үйлдвэрийн цахим мэдээллийн сан” байгуулах, 

үйлдвэрийн улсын тооллогын талаар Дархан-Уул аймгийн хүнд 

хөнгөн аж үйлдвэрийн салбаруудад үйл ажиллагаа эрхэлж байгаа 

аж ахуй нэгж байгууллагуудын удирдлагуудтай аймгийн Засаг 

дарга, орлогч нар оролцсон хэлэлцүүлэгт хамтран оролцож 

байгууллагаас саналаа дэвшүүллээ. 

 Дархан-Уул аймагт материал үйлдвэрлэл эрхэлдэг тусгай 

зөвшөөрөлтэй аж ахуй нэгж байгууллагуудын судалгааг гаргаж 

Орон нутгийн өмчийн газарт хүргүүллээ.  

9 
Инженерийн шугам 

сүлжээ 

 “Ус” үндэсний хөтөлбөрийн Дархан-Уул аймаг дахь 

хэрэгжилтийг гаргаж Барилга хөгжлийн төвд хүргүүллээ. 
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