
ГАЗРЫН ХАРИЛЦАА, БАРИЛГА, ХОТ БАЙГУУЛАЛТЫН ГАЗРЫН  
2018 ОНЫ 03 ДУГААР САРЫН 12-НЫ ӨДРӨӨС  

03 ДУГААР САРЫН 16-НЫ ӨДӨР ХҮРТЭЛ 
ХИЙСЭН АЖЛЫН ТАЙЛАН 

 

2018.03.16 

Д/д 
Хэрэгжүүлсэн үйл 

ажиллагааны чиглэл 
Биелэлт 

1 

Аймаг, сумын Засаг 

даргын захирамжийн 

биелэлтийг хангах 

 Аймгийн Засаг даргын 2018.03.07-ны өдрийн 01-А/74 дугаар 

захирамжаар газар эзэмших эрхийг бусдад шилжүүлэх 3, 

2018.03.07-ны өдрийн 01-А/76 дугаар захирамжаар талбайн 

хэмжээ өөрчлөн газар эзэмших 5, 2018.03.07-ны 01-А/73 дугаар 

захирамжаар газар эзэмших эрхийн гэрчилгээний хугацаа сунгах 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 141 иргэнд 

тодорхойлолтоор үйлчиллээ. 

 УИХ-ын гишүүн Б.Баттөмөрийн 18 дугаар сургууль, 1 дүгээр 

сургууль, Жигүүр цогцолбор сургуульд зохион байгуулагдсан 

“Иргэдтэй хийх уулзалт”-нд газрын салбараас төлөөлөн оролцлоо. 

 Мөн газар өмчлөх хүсэлт ирүүлсэн 3 иргэний газарт хээрийн 

судалгаа буюу тодруулалт хийжээ. 

3 
Газрын төлбөр, 

татвар үнэлгээ 

 Газрын төлбөрөөс 2018.03.16-ны өдрийн байдлаар 87.5 сая 

төгрөгийг төвлөрүүлж, төлөвлөгөөний биелэлт 11 хувьтай явж 

байна.  

 Газрын тухай хуулинд өөрчлөлт орсны дагуу газар эзэмших 

эрх шилжүүлэхэд татвар төлдөг болсон тухай, 2018 онд газрын 

төлбөрийг төвлөрүүлэх талаар аймгийн Засаг даргын албан 

даалгавар боловсруулж батлуулсан болон байгууллагын стратеги 

төлөвлөгөөнд тусгагдсаны дагуу 2018 онд “Цахим архив-Цахим 

сан” уриатайгаар ажиллаж, цаасан суурьтай нэгж талбарын 

хувийн хэргийг цахимжуулах ажлыг эхлүүлээд байгаа тухай  орон 

нутгийн мэдээллийн хэрэгслээр албан ѐсоор мэдээлэл өгсөн. 

4 
Хяналт мониторинг, 

Хүний нөөц 

 Хонгор, Орхон, Шарын гол сумдын газрын даамлуудаас 

захиалгат хянан баталгаа хийлгэх иргэн, хуулийн этгээдийн 

судалгааг зохих маягтын дагуу авахаар хүргүүлж Шарын гол 

сумын газрын даамал захиалгат хянан баталгаа хийлгэх 194 

иргэн, хуулийн этгээдийн судалгаа ирүүлсэн. Одоогоор Орхон, 

Хонгор сумдаас судалгаа ирүүлээгүй, хүлээлэгдэж байна. 

5 
Хүний нөөц, 

Мэдээлэл технологи 

 Байгууллагын хяналт шинжилгээ, үнэлгээний багт 2017 оны 

Хүний нөөцийн хөтөлбөрийн үйл ажиллагааны төлөвлөгөөний 

хэрэгжилт, Авлигатай тэмцэх үйл ажиллагааны төлөвлөгөөний 

хэрэгжилт, байгууллагын дотоод журмын хэрэгжилт, сургалтын 

төлөвлөгөөний хэрэгжилтийг тус тус дүгнүүлэхээр хүргүүллээ. 

 Мөн байгууллагын гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх ажлын 

төлөвлөгөөг боловсруулж, баталсан байна. 

 Able системд байгууллагын албан хаагчдын албан тушаал, 

ажил үүргийн хуваарийг 2018.01.02-ны өдрийн ГХБХБГ-ын даргын 

А/03 дугаар тушаалыг үндэслэн шинэчлэн мэдээллээ.  



 “Эйбл Софт” компаний ахлах инженертэй холбогдон цайны 

цагийн бүртгэл аble системд мэдээлэх тохиргоог идэвхгүй байгааг 

засуулж хэвийн үйл ажиллагааг хангалаа. 

 Байгууллагын цахим хуудсанд байгууллагын үйл 

ажиллагааны мэдээлэл, шүлхий өвчинтэй холбоотой цаг үеийн 

мэдээ, мэдээллийг байршуулсан. 

 DBS, Лха телевизд цахим архив болон байгууллагын үйл 

ажиллагаатай холбогдох бусад мэдээлэл өгөх ярилцлага өгөх 

ажлыг зохион байгууллаа. 

6 Өргөдөл хүсэлт 

 Манай байгууллагад 2018.03.12-ны өдрөөс 2018.03.16-ны 

өдрийн хооронд 26 өргөдөл, 46 албан бичиг ирсэнээс 15 албан 

бичиг шийдвэрлэн, 24 албан бичиг, 26 өргөдөл хяналтанд 

бүртгэжээ /Энэ долоо хоногт хугацаа хэтэрсэн албан бичиг, 

өргөдөл, гомдол байхгүй/.  

 Байгууллагын удирдлагаас 16 албан бичиг төлөвлөж 

явуулсанаас онцолбол:  

- Лавлагаа, тодорхойлолт 11,  

- Тодруулга, мэдээлэл 5 тус тус асуудлыг шийдвэрлэжээ.  

7 
Хот байгуулалт 

 

 Дархан сумын хэмжээнд дуудлага худалдаа, төсөл сонгон 

шалгаруулалтаар олгогдох газруудын зөвшилцлийн байршлын 

зургийг гүйцэтгэлээ. Үүнд: 

 Дархан сум 2 баг, Октябрь 6-р гудамжний залгаа 0.04 га 

үйлчилгээ /дуудлага худалдаа/,   

 Дархан сум 17 хороолол, 9-р байрны урд 0,077 га үйлчилгээ 

/дуудлага худалдаа/,  

 Дархан сум 3 баг, Угалзын 6-р гудамжны хойд талд 0,04 га 

авто засвар /дуудлага худалдаа/,  

 Дархан сум, 6-р баг, Сэлэнгэ-Дархан чиглэлийн зам дагуу 0,5 

га худалдаа, үйлчилгээний цогцолбор/дуудлага худалдаа/,  

 Дархан сум 6-р баг, Сэлэнгэ-Дархан чиглэлийн зам дагуу 0,2 

га шатахуун түгээх станц /дуудлага худалдаа/,  

 Дархан сум 5 баг, Энсада трактрон ХХК-ны хойд тал 0,025 га 

үйлчилгээ /төсөл сонгон шалгаруулалт/, 

 Дархан сум 8 баг, шинээр хийгдсэн авто замын зүүн талд 0,09 

га үйлчилгээ /төсөл сонгон шалгаруулалт/, 

 Дархан сум 13 баг, Эрэл цементийн үйлдвэрийн зүүн талд 

25,3 га үйлдвэр /төсөл сонгон шалгаруулалт/, 

 Дархан сум 13 баг, Цахилгаан дамжуулах үндэсний сүлжээ 

ТӨХК-ны урд талд 1,8 га үйлдвэр /төсөл сонгон 

шалгаруулалт/, 

 Дархан сум 12 баг, Олон улсын худалдааны төвийн зүүн талд 

1,353 га нийтийн орон сууц /төсөл сонгон шалгаруулалт/, 

 Дархан сум 14 баг, Залуучууд театрын зүүн урд 0,14 га албан 

байр - Залуус хөгжлийн ордон /төсөл сонгон шалгаруулалт/, 

 Дархан сум 15 баг Булганы аж ахуйн хашааны хойд талд 1,4 

га агуулах, аж ахуйн хашаа /төсөл сонгон шалгаруулалт/, 

 Дархан сум Малчин баг УБ явах зам дагуу 1,5 га агуулах, 

худалдаа үйлчилгээ /төсөл сонгон шалгаруулалт/, 

 Мөн дараах байршлууд дээр архитектур төлөвлөлтийн 

даалгавар боловсруулжээ. Үүнд:   



 Дархан сумын хэмжээнд дахин төлөвлөлтөд хамрагдаж буй 

61, 62, 63 дугаар брак байрууд, 

 Бурхантын Есүс сүмийн барилга, 

 Бэхч булган ХХК-ны барилга, 

8 

Барилга угсралт, 

барилгын техник 

хяналт 

  “Минж Проперти” ХХК-ний хүсэлтийн дагуу техникийн бичиг 

баримт, бусад мэдээллийг судлан “Цогт энд Нандин” ХХН-д 

сүүлийн 3 жилд  тусгай зөвшөөрлийн олгогчтой байгуулсан 

гэрээний дагуу хүлээсэн үүргээ зөрчиж байгаагүй тухай 

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 Бодь-бурхант ХХК, Хатуу төмөр ХХК, Урансайжрах 

ХХК, Өсөх баян бүрд хаус ХХК-д хандан, холбогдох мэдээллийг 

хүргүүлээд байна. 

 “Барилгын ажлын аюулгүй ажиллагааны журам” 

үлгэрчилсэн загварыг судлан, аймгийн хэмжээнд мөрдөн ажиллах 

холбогдох журмын төслийг боловсруулж эхэллээ /Гүйцэтгэл 70%/. 

10 Бусад 

 Газрын харилцаа, барилга, хот байгуулалтын газар нь 2017 

онд шинэчлэн баталсан байгууллагын стратеги төлөвлөгөөг 

хэрэгжүүлж ажиллахаар 2018 онд “Цахим архив-Цахим сан” 

уриатайгаар ажиллаж эхэлсэн. 2018.03.13-ны өдөр аймгийн 

хэмжээнд газар эзэмшигч, ашиглагч иргэн, хуулийн этгээдийн 

цаасан суурьтай нэгж талбарын хувийн хэргийг цахимжуулах 

ажлын хэсэг хуралдан, ажил үүргийн хуваарийг хэлэлцэж, 

төлөвлөгөөг баталлаа. Мөн 2018.03.15-ны өдөр цахимжуулалтын 

ажлыг бүх сумдуудад зохион байгуулахтай холбоотой сумын 

даамлуудтай цахим хурлыг зохион байгуулж, чиглэл хүргүүллээ. 

 

 

 

ТАЙЛАН НЭГТГЭСЭН:                   Ц.ЦЭНД-АЮУШ 


