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1 

Аймаг, сумын Засаг 

даргын захирамжийн 

биелэлтийг хангах 

 Аймгийн Засаг даргын 2012.01.23-ны өдрийн А/33 дугаар 

захирамж, сумын ИТХТ-ийн хурлын тогтоолыг үндэслэн газар 

эзэмших эрхийн гэрчилгээний хаяг, нэгж талбарын дугаар 

шинэчлэх хүсэлт гаргасан 1 иргэний гэрээ, гэрчилгээг шинэчилсэн. 

 Аймгийн Засаг даргын 2017.12.28-ны өдрийн А/503 дугаар 

захирамжаар газрын талбайн хэмжээ өөрчлөгдсөн 1 иргэн, А/504 

дүгээр захирамжаар газар эзэмших зориулалт өөрчилсөн 1 иргэн, 

А/505 дугаар захирамжаар газар эзэмших эрхийн гэрчилгээг 

бусдад шилжүүлсэн 1 иргэн тус тус гэрээ байгуулж, гэрчилгээг 

олголоо. 

2 

Газар зохион 

байгуулалт, газар 

өмчлөлийн хүрээнд 

 Аймгийн ИТХ-ын тэргүүлэгчдийн хуралд Газрын нэгдмэл 

сангийн тайлан болон аймгийн хэмжээнд өмчлүүлэх газрын 

хэмжээ, байршлын төлөвлөгөөг хүргүүлэн ажиллалаа. 

 Газар өмчлүүлэх ажлын хүрээнд газар өмчлөх эрхээ бусад 

аймаг сумын нутагт эрхээ хэрэгжүүлэх хүсэлтэй 9 иргэнд 

тодорхойлолтоор үйлчлээд байна. 

 Дархан-Уул аймгийн Захиргааны анхан шатны шүүхэд 

“Содон цамхагт” ХХК-ны нэхэмжлэлтэй шүүх хуралд 

байгууллагаас төлөөлөл оролцлоо.  

3 

Кадастрын хэмжилт, 

магадлан хэмжилт, 

кадастрын зургаар 

үйлчлэх 

 Гэр бүлийн хэрэгцээний газраа өмчилсөн, эзэмших эрхийн 

гэрээ хийсэн, худалдсан, бэлэглэсэн, хуваасан нийт 34 иргэн, аж 

ахуй нэгжийн кадастрын зургийг  гүйцэтгэсэн байна.  

 Сумын Иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлын тургүүлэгчдийн 

хурлаар хаяг, дугаар авах хүсэлтэй 2 иргэний өргөдлийг уламжлан 

тогтоол гаргууллаа. 

4 Өргөдөл хүсэлт 

 Манай байгууллагад 2017 оны 01 дүгээр сарын 22-ны 

өдрөөс 01 дүгээр сарын 26-ны өдрийн хооронд 6 өргөдөл, 20 

албан бичиг ирсэнээс 2 албан бичиг шийдвэрлэн, 15 албан бичиг, 

6 өргөдөл хяналтад бүртгэжээ /Энэ долоо хоногт хугацаа хэтэрсэн 

албан бичиг, өргөдөл, гомдол байхгүй/. Байгууллагын удирдлагаас 

21 албан бичиг төлөвлөж явуулсанаас онцолбол:  

- Лавлагаа, тодорхойлолт 15,  

- Мэдээлэл, судалгаа хүргүүлэх 2, 

- Өргөдөл хүсэлт шийдвэрлэсэн 2,  

- Тайлан, төлөвлөгөөний хэрэгжилт 2 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 6 

төрлийн мэдээллийг байршуулсан байна. 

 Газар эзэмших дуудлага худалдааны зарыг байгууллагын 

цахим хуудас, “Өдрийн сонин”-ы 2018.01.22-ны №015, 016(5858, 

5859) дугаарт хэвлүүллээ. 



 Авлигатай тэмцэх газраас зохион байгуулсан ХАСХОМ-ын 

ЭБАТ-ын сургалт, мөн ХАСХОМ-ыг гаргагч нарын сургалтанд 

байгууллагын удирдах 3 албан тушаалтныг оролцуулсан. 

 Төсвийн ил тод байдлын тухай хуулийн дагуу шилэн дансны 

www.shilendans.gov.mn сайтад санхүү төсвийн талаарх 

мэдээллийг нийтэллээ. 

6 
Хот байгуулалт 

 

 Хот байгуулалтын чиглэлээр дараах байршлууд дээр 

байршлын зургийг гүйцэтгэв. Үүнд: 

 Хонгор сумын 14-р сургуулийн байршил 

 Хонгор сумын 16-р уэуэрлэгийн байршил 

 Хонгор сум, 3-р баг, 11-р сургуулийн байршил 

 Дархан сум, 7-р баг, Энэрэл сургуулийн байршил 

 Дархан сум, 1-р баг, 8-р цэцэрлэгийн байршил 

 Дархан сум, 16-р баг, 5-р цэцэрлэгийн байршил 

 Дархан сум, 14-р баг, 4-р цэцэрлэгийн байршил 

 Дархан сум, 12-р баг, 24-р цэцэрлэгийн байршил 

 Дархан сум, 15-р баг, 11-р цэцэрлэгийн байршил 

 Орхон сум, 8-р сургуулийн 3-н баршилд тус тус байршлын 

зургийг зурав. 

 Мөн дараах байршлууд дээр архитектур төлөвлөлтийн 

даалгавар боловсруулжээ. Үүнд:  

 Дархан сумын 16-р баг, 17-р хороолол, 17-р байрны баруун 

талд Төрийн захиргааны байгууллага /13, 14, 16 дугаар 

багийн Багийн хөгжлийн төв/ 

 Дархан сумын 9-р баг, 4-р хороолол, Хаан банкны зүүн талд 

Төрийн захиргааны байгууллага /9, 10 дугаар багийн Багийн 

хөгжлийн төв/ 

 Дархан сумын 15-р баг, Чуулгант ХХК-ийн хойд талд Төрийн 

захиргааны байгууллага /15 дугаар багийн Багийн хөгжлийн 

төв/ 

 Дархан сумын 12-р баг, 6-р хороолол, 21-р байрны урд 

Төрийн захиргааны байгууллага /11, 12 дугаар багийн Багийн 

хөгжлийн төв/ 

 Дархан-Уул аймаг, Хонгор сум, 1-р баг Шийрийн хөндий 

цохиот толгойд шохойн чулуу боловсруулах үйлдвэр 

 Дархан сум, 10-р баг, 24-р хороололд  “ Хүүхдийн цэцэрлэг” 

тус тус болно. 

 Мөн Дархан сум, 8-р баг, 23-р цэцэрлэгийн өргөтгөлийн 

зургийг хянаж баталгаажууллаа. 

7 

Барилга угсралт, 

барилгын техник 

хяналт 

 Дархан-Уул аймгийн “Орон сууц” дэд хөтөлбөрийн 

хэрэгжилтийн тайланг 2017 оны байдлаар маягтын дагуу гаргаж, 

ХОХБТХ-д хүргүүлэн, хөтөлбөрийн хүрээнд 2012-2017 онуудад 

хэрэгжсэн ажлын тайланг аймгийн Иргэдийн төлөөлөгчдийн 

хурлын Хот байгуулалтын байнгын хорооны төлөөлөгч 

Элдэвсайхан, Баасанжав нарт тайлагналаа. 

8 
Барилга материалын 

үйлдвэрлэл 

 Дархан-Уул аймаг дахь “Дархан Дизайн” ХХК болон “Уран 

сайжрах” ХХК нь тусгай зөвшөөрөл сунгахаар хүсэлт ирүүлсэний 

дагуу техникийн бичиг баримттай танилцаж Барилга хөгжлийн 

төвд холбогдох тодорхойлолт гаргаж хүргүүлэв.  

9 Инженерийн шугам  Дархан-Уул аймгийн Нарантолгой, Манхантолгой хороолол 

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


сүлжээ дахь инженерийн шугам сүлжээний ажил улсын төсөвт 

суугдсантай холбоотойгоор ИШС-ний зургийг үзэж дахин трасс 

гаргах ус дулаан дамжуулах төвийн барилгыг байрлуулах газрыг 

тодорхойлоод байна.  

 Мөн энэ долоо хоногт Дархан-Уул аймгийн дэвсгэр зургийг 

сайжруулах ажлыг эхлүүллээ. Үүнд “Ус суваг” ХК-ны төлөөлөлтэй 

уулзалт зохион байгуулан худгийг дугаарлах ажил эхэлсэн бөгөөд 

“Дулааны цахилгаан станц” ТӨХК-аас дамжуулах сүлжээний схем 

зургийг эцсийн байдлаар хүлээн авахаар боллоо.   

 Бусад 

 ГХБХБГ-ын дарга, Барилгын хөгжлийн төвийн захиралтай 

барилга хот байгуулалтын чиглэлээр 2018 онд хийж гүйцэтгэх 

ажлын үр дүнгийн гэрээг байгууллаа. 

 2018.01.24 – 2018.01.28-ны өдрүүдэд БНСУ-д “Барилгын 

талбайн аюулгүй ажиллагаа” сэдэвт сургалт семинарт 

байгууллагаас 2 мэргэжилтэн хамрагдан, туршлага 

хуримтлууллаа. 
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