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1 
Газрын төлбөр, 

татвар үнэлгээ 

 2018.04.06-ны өдрийн байдлаар газрын төлбөрийн орлогоор 

163.7 сая төгрөгийг төвлөрүүлж, төлөвлөгөөний биелэлт 20.6 хувьтай 

байна.  

 Аймгийн Засаг даргын 2018 оны 1-04/02 дугаар албан 

даалгаврын хэрэгжилтийг хангаж сар бүрийн ажлын тайланг сумын 

газрын даамал, татварын улсын байцаагч нараас хүлээн авч нэгтгэн 

аймгийн Татварын хэлтэст хүргүүлэн ажиллаж байна. 3 дугаар сарын 

байдлаар нийт 81 буюу 54 иргэн, 27 аж ахуйн нэгж байгууллагын 28.8 

сая төгрөгийн газрын төлбөрийн тооцоог гаргаж, 8.2 сая төгрөгийг 

тайлант хугацаанд барагдуулж 20.6 сая төгрөгийн дутуу төлөлтөд 

хяналт тавьж ажиллалаа. Үүнд:  

 Дархан сум  31 иргэн, 23 аж ахуй нэгжтэй 21,675,282.00 

төгрөгний төлбөл зохих тооцоо нийлсэн акт үйлдэж, 1,675,256.00 

төгрөгийг тайлангийн хугацаанд барагдуулсан. 

 Орхон сум 23 иргэнтэй 2,782,908.00 төгрөгний төлбөл зохих 

тооцоо нийлсэн акт үйлдэж, 2,174,450.00 төгрөгийг тайлангийн 

хугацаанд барагдуулсан.  

 Хонгор сум 3 иргэн, 4 аж ахуй нэгжтэй  4,365,299.00 төгрөгний 

төлбөл зохих тооцоо нийлсэн акт үйлдэж, 4,353,673.00 төгрөгийг 

тайлангийн хугацаанд барагдуулсан.  

 Шарын гол сум тайланг ирүүлээгүй.  

2 
Газар зохион 

байгуулалт, өмчлөл 

 2018.04.04-ны өдөр Газрын эрх зүйн харилцааг хянан 

шийдвэрлэх захирамжийн хурлыг зохион байгуулж, нийт 76 иргэний 

өргөдөл хүсэлтийг хэлэлцүүлэн, хурлын шийдвэрийн дагуу холбогдох 

аймгийн болон сумын засаг даргын захирамжийн төслийг 

боловсруулаад байна.  

 Дархан-Уул аймгийн Засаг даргын 2018.03.07-ны өдрийн газар 

эзэмших эрхийн гэрчилгээг бусдад шилжүүлэх тухай 01-А/74 дүгээр 

захирамж, мөн газрын талбайн хэмжээг өөрчилж, газар эзэмшүүлэх 

тухай 01-А/76 дугаар захирамжийг тус тус үндэслэн 5 иргэн, аж ахуй 

нэгж байгууллагатай газар эзэмшүүлэх гэрээ байгуулав.  

 Мөн Дархан сумын Засаг даргын 2018.12.28-ны А439 дүгээр 

захирамжийн дагуу 9 иргэнтэй газар өмчлөх гэрээ байгууллаа.  

 Дархан сумын 5 дугаар багийн нутаг дэвсгэрт зөвшөөрөлгүй 

хашаа барьсан иргэн Хайдавт газар чөлөөлөх тухай шаардах хуудас 

хүргүүлсэн байна.  

 Газар өмчлүүлэх ажлын хүрээнд газар өмчлөх эрхээ бусад 

аймаг сумын нутагт хэрэгжүүлэх хүсэлтэй 57 иргэнд газар өмчлөөгүй 

тодорхойлолтоор үйлчиллээ. 

3 

Инженер хайгуул, 

мониторинг; Хүний 

нөөц 

 2017.04.05-ны өдөр Орхон сумын нутаг дэвсгэрийн хөгжлийн 

төлөвлөгөөг боловсруулах ажлын хүрээнд “Вектор мэп” ХХК-ний 

захирал Ш.Наран-Очир, Монгол Улсын зөвлөх инженер Алтанцэцэг 

холбогдох мэргэжилтнүүд болон Газрын удирдлагын хэлтсийн дарга 



Г.Нямдорж, Инженер хайгуул, мониторингийн асуудал хариуцсан 

мэргэжилтэн Ч.Анхбаяр нар Орхон сумын тамгын газрын дарга, 

багийн дарга, төрийн албан хаагчиддаа уулзалт хийж, сумын нутаг 

дэвсгэрийн хөгжлийн төлөвлөгөөг танилцуулан, харилцан санал 

солилцож, холбогдох мэдээллийг албан хаагчдаас цуглуулах ажлыг 

амжилттай зохион байгуулжээ. 

 Хүний нөөцийн үйл ажиллагааны хүрээнд 2017 оны үр дүнгийн 

болон хөдөлмөрийн гэрээ, үр дүнгийн гэрээний хэрэгжилт болон 

тайлангууд, ХАСХОМ-ийн тайлангуудыг архивын баримт болгон 

байгууллагын архивт хүлээлгэн өглөө.  

4 Өргөдөл хүсэлт 

 Манай байгууллагад 2018.04.02-ны өдрөөс 2018.04.06-ны 

өдрийн хооронд 12 өргөдөл, 17 албан бичиг ирсэнээс 4 өргөдөл 

шийдвэрлэн, 15 албан бичиг, 8 өргөдөл хяналтанд бүртгэжээ /Энэ 

долоо хоногт хугацаа хэтэрсэн албан бичиг, өргөдөл, гомдол 

байхгүй/.  

 Байгууллагын удирдлагаас 18 албан бичиг төлөвлөж 

явуулсанаас онцолбол:  

- Лавлагаа, тодорхойлолт 9,  

- Мэдээлэл, судалгаа хүссэн 2,  

- Мэдээлэл, мэдэгдэл хүргүүлсэн 4, 

- Өргөдөл хүсэлт шийдвэрлэсэн 3 албан бичиг байна. 

 Аймгийн Засаг даргын захирамжийн 2018 оны 1 дүгээр 

улирлын хэрэгжилтийг аймгийн засаг даргын тамгын газрын ТЗУХ-т 

файлаар хүргүүллээ. Үүнд манай байгууллагад холбогдох нийт 20 

захирамжаас 11 захирамж 100 хувийн биелэлттэй, 3 захирамж 

хэрэгжилтгүй /хугацаа хараахан болоогүй/ бөгөөд байгууллагын 

хэмжээнд захирамжийн нийт хэрэгжилт 77.8 хувьтай байна. 

5 
Барилга материалын 

үйлдвэрлэл 

  “Хөгжлийн бэрхшээлтэй хүний эрхийг хангах орон тооны бус 

дэд зөвлөл”-ийн 2018 оны үйл ажиллагааны төлөвлөгөөний дагуу 

худалдаа үйлчилгээний 16 газарт хэмжилт хийж, фото зургаар 

баталгаажуулан хээрийн судалгаа хийлээ. 

 Мөн “Есөн талын Богд” ХХК-ний хүсэлтийн дагуу барилга 

угсралтын ажлын тусгай зөвшөөрлийг сунгахаар холбогдох техникийн 

бичиг баримт, суурь нөхцөл шаардлагыг хангаж байгаа эсэхийг 

хянан, заавар зөвлөгөө өгч, холбогдох тодорхойлолтыг Монголын 

барилгын үндэсний ассоциацид хүргүүлжээ. 

6 

Инженерийн шугам 
сүлжээний ажлын 
талаар 

 

 Барилга хот байгуулалтын яамнаас ирүүлсэн албан бичгийн 

дагуу Дархан суманд үйл ажиллагаа явуулж буй бие даасан барилга 

байгууламж, объектын судалгааг гаргасан. Үүнд нийт .... ш объектыг 

тоолж, маягтын дагуу бүртгэжээ. 

 Монгол улсын хэмжээнд орон сууцны зах зээлийн эрэлт, 

нийлүүлэлтийн судалгааг хийж, орон сууцны нэгдсэн мэдээллийн сан 

бүрдүүлэх ажлын хүрээнд Дархан сумын 181 өрхөөс судалгаа авах 

ажлыг эхлүүлэн нийт 18 өрхийн судалгааг аваад байна. 

7 Бусад 

 Аймгийн ХШҮХэлтсээс зохион байгуулсан байгууллагын 

“Хяналт шинжилгээ үнэлгээний чадавхийг сайжруулах нь” сэдэвт 

сургалтанд байгууллагын Хяналт шинжилгээ, үнэлгээний багийн 

гишүүд идэвхитэй хамрагдлаа.  
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