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Д/д 
Хэрэгжүүлсэн үйл 

ажиллагааны чиглэл 
Биелэлт 

1 

Аймаг, сумын Засаг 

даргын захирамжийн 

биелэлтийг хангах 

 Аймгийн Засаг даргын 2018.02.22-ны өдрийн 01-А/54 дугаар 

захирамжаар газар эзэмших эрхийг бусдад шилжүүлэх 3, 

2018.02.12-ны өдрийн 01-А/37 дугаар захирамжаар газар эзэмших 

эрхийн гэрчилгээний хугацаа сунгах 3, 2018.02.12-ны 01-А/38 

дугаар захирамжаар газрын талбайн хэмжээг өөрчилж, газар 

эзэмшүүлэх нийт 4 иргэн, аж ахуй нэгжтэй тус бүр гэрээ 

байгуулан, гэрчилгээг олголоо.  

2 

Газар зохион 

байгуулалт, газар 

өмчлөл 

 Газар өмчлүүлэх ажлын хүрээнд газар өмчлөх эрхээ бусад 

аймаг сумын нутагт хэрэгжүүлэх хүсэлтэй 56 иргэнд 

тодорхойлолтоор үйлчиллээ. 

 2018.03.07-ны өдөр Газрын эрх зүйн харилцааг хянан 

шийдвэрлэх хурлыг зохион байгуулж, 40 иргэний өргөдлийг 

хэлэлцэн, газар эзэмших эрхийн хугацаа сунгах 6, газар эзэмших 

эрхээ бусдад шилжүүлэх 15, газар эзэмшүүлэх 1, талбайн хэмжээ 

өөрчлөн газар эзэмшүүлэх 8 иргэн, аж ахуй нэгжийн хүсэлтийг 

шийдвэрлэж, аймгийн засаг даргын захирамжийн төслийг 

боловсруулан, батлууллаа. Мөн тус хурлаас гарсан шийдвэрийн 

дагуу газрын зөрчилтэй, хуулийн дагуу хүсэлтийг шийдвэрлэх 

боломжгүй иргэн, аж ахуй нэгжийн өргөдөлд хариуг хүргүүлэхээр 

бэлтгээд байна. 

3 
Газрын төлбөр, 

татвар үнэлгээ 

 Дархан Уул аймгийн Иргэдийн Төлөөлөгчдийн 2017.12.01-ны 

өдрийн ээлжит 09 дүгээр хуралдаанаар 2018 онд газрын 

төлбөрийн орлогоос 792.7 сая төгрөгийг орон нутгийн төсөвт 

төвлөрүүлэхээр батлагдсан. 2018.03.09-ны өдрийн байдлаар 78.1 

сая төгрөгийг төвлөрүүлж, биелэлт 10 хувьтай байна.  

 Газрын төлбөрийн орлогыг бүрэн төвлөрүүлэх ажлын хүрээнд 

Төрийн байгууллагуудын хоорондын уялдаа холбоог 

сайжруулах, ажлын хариуцлагыг дээшлүүлж, газрын 

төлбөрийн орлогыг төвлөрүүлэх тухай аймгийн Засаг даргын 

албан даалгавар боловсруулж, батлуулсан. Үүнд: Дархан сум 

451444.8, дутуу төлөлт 167249.8, Хонгор сум 240221.9, дутуу 

төлөлт 338910.7, Орхон сум 48500.2, дутуу төлөлт 20753.6, 

Шарын гол сум 52533.1, дутуу төлөлт 8740.9, нийт 792700.0, 

дутуу төлөлт 535655.0 төгрөг төвлөрүүлэхээр байна. 

 Дээрх 2018 оны газрын төлбөрийн орлогын төлөвлөгөө, дутуу 

төлөлтийг сум тус бүрээр газрын төлбөрийн ГТМ-04 тайланд 

тусгагдсанаар аймгийн Татварын албаны төлөлтийн 

мэдээлэлтэй нэг бүрчлэн тулгаж, зөрүүг гаргаж тайлангийн 

үнэн зөв байдлыг хангаж, төрийн байгууллагуудын хоорондын 

уялдаа, ажлын хариуцлагыг сайжруулах зорилгоор дараах 6 

ажлыг сумын Засаг дарга нарт хийж гүйцэтгэхээр үүрэг 

болгосон. Үүнд: 

1. Сум тус бүрээр дутуу төлөлтийг төвлөрүүлэх ажлын 



төлөвлөгөө гаргах, 

2. Дутуу төлөлттэй иргэн, аж ахуйн нэгж байгууллагын жагсаалт 

гаргаж, их хэмжээний өр авлагатай иргэн, аж ахуйн нэгж 

байгууллагыг шүүхэд нэхэмжлэх, 

3. Газар эзэмших, ашиглах гэрээг дүгнэж цахимжуулах, газрын 

төлбөрийн тооцоо нийлж, өр авлагыг бүрэн барагдуулах, 

4. Газрын төлбөр барагдуулах аяныг улирал бүр тогтмол зохион 

байгуулж, газрын төлбөрийг барагдуулах хугацаатай албан бичиг, 

мэдэгдлийг зохих хууль тогтоомжийн дагуу иргэн, аж ахуйн нэгж 

байгууллагад хүргүүлэх, 

5. Газрын төлбөр, дутуу төлөлтийг үнэн зөв ногдуулсан эсэхийг 

Татварын албаны төлөлтийн мэдээлэлтэй нэг бүрчлэн тулгаж, 

зөрүүг гаргаж хамтран ажиллах, 

6. Газар эзэмших, ашиглах гэрээгээ дүгнүүлээгүй, хугацаа нь 

дууссан, ашиглалтгүй хоосон байгаа газруудын судалгааг гаргаж, 

гэрээгээр хүлээсэн үүргээ хангалтгүй биелүүлсэн иргэн, аж ахуйн 

нэгж байгууллагын газрыг зохих хууль тогтоомжийн дагуу газар 

эзэмших, ашиглах эрхийн гэрчилгээг хүчингүй болгох 

Энэхүү албан даалгаврыг заалт тус бүрээр хэрэгжүүлэн, сар 

бүрийн 05-ны дотор хэрэгжилтийг сум тус бүрээс авч, нэгтгэн 

дүгнэлт өгч, илэрсэн зөрчил, авсан арга хэмжээ, шийдвэрлэсэн 

асуудлын талаарх мэдээллийг боловсруулан, хагас бүтэн жилийн 

тайланг аймгийн Татварын хэлтэст хүргүүлж ажиллахаар 

төлөвлөөд байна. 

4 
Кадастр, геодези 

зураг зүй 

 Гэр бүлийн хэрэгцээний газраа өмчилсөн, эзэмших эрхийн 

гэрээ хийсэн, худалдсан, бэлэглэсэн, хуваасан нийт 10 иргэн, аж 

ахуй нэгжийн кадастрын зургийг гүйцэтгэсэн байна.  

 Хаяг дугаар авах хүсэлт ирүүлсэн 1 аж ахуйн нэгж, 4 

иргэний хүсэлтийг Дархан сумын ИТХ-ын тэргүүлэгчдийн хурлаар 

хэлэлцүүлэн, холбогдох тогтоолын төслийг батлууллаа. 

 “Бодь хас” ХХК-ны хийсэн Дархан-2 өртөөнөөс Шарын гол 

өртөө хүртлэх 63.3 км төмөр замын дагуух 1:1000 масштабтай 

байр зүйн зураглалын ажлыг хүлээн авсан. 

 Дархан сумын 2 дугаар багийн нутаг дэвсгэр Октябрийн 5-8 

тоотод байрлах иргэн Р.Санаачлагын газарт хяналтын хэмжилт 

хийсэн. Мөн хувийн байшингаа хэмжүүлсэн 4 иргэний хэмжилтийн 

материалыг хүлээн авч мэдээллийн санд оруулжээ. 

5 
Хяналт мониторинг, 

Хүний нөөц 

 Дархан-Уул аймгийн сумуудын захиалгат хянан баталгаа 

хийлгэх иргэн, хуулийн этгээдийн судалгааны хүснэгтийн загварыг 

боловсруулж сумдын газрын даамлуудад цахимаар хүргүүлсэн. 

 Мөн сумын газрын даамлуудын цагийн бүртгэлийн 

тооцооны хүснэгтийг боловсруулж газрын даамлуудад цахимаар 

хүргүүллээ. 

6 Өргөдөл хүсэлт 

 Манай байгууллагад 2018.03.05-ны өдрөөс 2018.03.09-ны 

өдрийн хооронд 14 өргөдөл, 25 албан бичиг ирсэнээс 11 албан 

бичиг шийдвэрлэн, 13 албан бичиг, 10 өргөдөл хяналтанд 

бүртгэжээ /Энэ долоо хоногт хугацаа хэтэрсэн албан бичиг, 

өргөдөл, гомдол байхгүй/. Мөн Газрын эрх зүйн харилцааг хянан 

шийдвэрлэх хурлаар 40 өргөдөл хэлэлцүүлэн, 30 өргөдлийг 

шийдвэрлэсэн аймгийн засаг даргын захирамжийг батлуулжээ. 



 Байгууллагын удирдлагаас 14 албан бичиг төлөвлөж 

явуулсанаас онцолбол:  

- Лавлагаа, тодорхойлолт 11,  

- Тодруулга мэдээлэл 2,  

- Тайлан хүргүүлэх 1 тус тус асуудлыг шийдвэрлэжээ.  

7 
Хот байгуулалт 

 

 Дархан сумын 7 дугаар багт засвар хийх шаардлагатай 

эвдрэл ихтэй гудамж талбайд байршлыг тодорхойлж, зургийг 

гүйцэтгэжээ.  

 Мөн Дархан сум 13 дугаар баг, Нэгдсэн эмнэлгийн зүүн урд 

талд Эм Си Эс Кока Кола ХХК-д “Үйлчилгээний төв” барих 

зориулалтаар 0,25 га газар олгосон ба тус байршилд архитектур 

төлөвлөлтийн даалгаврыг гүйцэтгэсэн.  

 Дархан сумын 7 дугаар баг, Дархан захын баруун талын 

Сэлэнгэ - Улаанбаатар чиглэлийн авто замын хөдөлгөөний урсгал 

ихтэй хэсэгт явган хүний нүхэн гарц барих талаар танилцуулга 

бэлтгэсэн. 

 Дархан-Уул аймагт хийгдэх барилгын ажлын явц хэдэн 

хувьтай байгаа талаар мэдээллийг тендерт шалгарсан зургийн 

байгууллагуудаас авч нэгтлээ.  

 Гэрэлтэй гудамж, гадна фасадны гэрэлтүүлэг, Залуучууд 

театрын зогсоол, гадна тохижилтын зураг төсвийн 

гүйцэтгэгчээр Зууны гүүр ХХК ажиллаж байна. Зураг, төсөв 

100% хийгдэж, магадлалд өгсөн.   

 “Миний Монгол цэцэрлэгт хүрээлэн”-ийн зураг төсвийг Минж 

бар ХХК гүйцэтгэж байгаа бөгөөд зураг төсөв 100% хийгдэж, 

магадлалд өгсөн.   

 “Хөгжлийн ерөнхий төлөвлөгөө 2020-2035 он” төлөвлөгөөг 

боловсруулах гүйцэтгэгчээр Арт констракшн ХХК ажиллаж 

байна. 2018.03.15-2018.03.20-ны өдрийн хооронд Дархан-Уул 

аймгийн ЗДТГ-т нээлттэй хэлэлцүүлэг зохион байгуулж ажлын 

явцаа танилцуулахаар төлөвлөжээ.   

 Дахин төлөвлөлтийн зураг төсвийг Хангайн нар ХХК гүйцэтгэж 

байна. Ажлын явц 100% хийгдэж, магадлалд өгсөн.   

8 

Барилга угсралт, 

барилгын техник 

хяналт 

 Дархан-Уул аймгийн барилга угсралтын тусгай зөвшөөрөл 

хүссэн “Уужим хүслэн” ХХК, “Хос бар” ХХК-ний хүсэлтийн дагуу 

холбогдох техникийн бичиг баримтыг хянан, Монголын барилгын 

үндэсний ассоциацид тодорхойлолтыг уламжиллаа.  

9 
Барилга материалын 

үйлдвэрлэл 

 Барилга хот байгуулалтын сайдын 2017 оны 194 дугаар 

тушаалаар баталсан “Хуулийн этгээдэд тусгай зөвшөөрөл олгох 

ажлын төрөл, суурь нөхцөл, шаардлага”-ыг барилгын үйл 

ажиллагаа эрхэлдэг аж ахуй нэгж, байгууллагуудад  сурталчилах 

ажлын хүрээнд Дархан Дизайн ХХК, Ивэн өргөө ХХК, Талст өргөө 

ХХК, Хаш цамхаг ХХК, Мөнх-Од цацрал ХХК-д хандан, холбогдох 

мэдээллийг хүргүүлээд байна. 

10 
Инженерийн шугам 

сүлжээ 

 Байгууллагын ялтсан бойлоорыг засварлахаар ажлын 

зургийг гүйцэтгэлээ. 

 Энэ долоо хоногт 1 аж ахуй нэгжид дулааны тодруулах 

хуудас гарган, үйлчилжээ.  

 Мөн 2017 онд ашиглалтанд орсон 5 барилгын бичиг 

баримтыг цахимжуулж архивт хүлээлгэн өгөхөд бэлтгээд байна.  



11 Бусад 

 Байгууллагын биеийн тамир, спортын хамтлаг байгуулан, 

холбогдох үйл ажиллагааг зохион байгуулж, ажиллахаар ГХБХБГ-

ын даргын 2018 оны 03 дугаар сарын 07-ны өдрийн А/13 дугаар 

тушаалыг батлууллаа.  

 Мөн ГХБХБГ-ын даргын 2018 оны 03 дугаар сарын 05-ны 

өдрийн А/12 дугаар тушаалаар байгууллагын архивт буй газрын 

нэгж талбарын хувийн хэргийг цахимжуулах ажлыг зохион 

байгуулахаар ажлын хэсэг байгуулан, урьдчилсан байдлаар 

цахимжуулах 175 төрийн байгууллагын нэгж талбарын хувийн 

хэргийг тоолоод байна. 

 2018.03.07-ны 14:00 цагт Дархан-Уул аймаг Засаг даргын 

Тамгын газрын Мэдээлэл технологийн албанаас зохион байгуулж 

буй “Нээлттэй төр” онлайн шууд ярилцлаганд салбарын мэдээлэл 

хүргэхээр ГХБХБГ-ын дарга оролцон, иргэдийн санал, асуулгыг 

онлайнаар шууд хүлээн авч, холбогдох мэдээллийг хүргүүллээ.  
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