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2018.04.20 

Д/д 
Хэрэгжүүлсэн үйл 

ажиллагааны чиглэл 
Биелэлт 

1 
Газрын төлбөр, 

татвар үнэлгээ 

 2018.04.20-ны өдрийн байдлаар газрын төлбөрийн орлогоор 

189.5 сая төгрөгийг төвлөрүүлж, төлөвлөгөөний биелэлт 23.9 хувьтай 

байна.  

 2018.04.19-ны өдөр аймгийн Татварын хэлтэст ТТ-20 маягтын 

дагуу газрын төлбөрийн тайланг цахим хэлбэрээр баталгаажуулан 

хүргүүлсэн.   

2 
Газар зохион 

байгуулалт 

 Дархан-Уул аймгийн засаг даргын 2018.04.13-ны өдрийн 01-

А/133, 01-А/134, 01-А/137 болон 2012.05.30-ны өдрийн 267 дугаар 

захирамжийг үндэслэн 6 иргэн, аж ахуй нэгжтэй газар эзэмших гэрээ 

хийж, гэрчилгээг олголоо. 

 2018 оны тухайн жилийн газар зохион байгуулалтын 

төлөвлөгөөний дагуу  зөвшөөрөлгүй хашаа, барилга, объект барьсан, 

эрчим хүчний хамгаалалтын зурваст орсон иргэн, хуулийн этгээдийн 

газрыг чөлөөлөх мэдэгдэх хуудас хүргүүлэх арга хэмжээг 2018.04.17-

ны өдрөөс албан ѐсоор эхлүүлсэн. 2018.04.20-ны өдрийн байдлаар 

нийт 21 хуулийн этгээд, 65 иргэнд 14 хоногийн хугацаатай  шаардах 

хуудас хүргүүлээд байна.  

3 Кадастр 

 Гэр бүлийн хэрэгцээний газраа өмчилсөн 33, бусдад 

шилжүүлсэн 6, өөрийн хүсэлтээр газраа хуваасан 5, эзэмших эрхийн 

гэрээ хийсэн 12, нийт 56 иргэн, хуулийн этгээдэд газрын кадастрын 

зургаар үйлчилжээ.  

4 

Инженер хайгуул, 

мониторинг; Хүний 

нөөц 

 Байгууллагын албан хаагчдын шагналын судалгааг газрын 

уирдлагын хэлтсийн дарга, барилга, хот байгуулалтын хэлтсийн 

дарга нарт танилцуулж газрын харилцааны ажилтны өдрийг 

тохиолдуулан салбарын шагналаар шагнуулах албан хаагчдын 

нэрсийг тодруулсан. 

 2018.04.17-2018.04.18-ны өдрүүдэд Дархан сумын 9, 10, 11, 

12, 16, 13, 14, 15 дугаар багуудын нийтийн эзэмшлийн зам, талбай 

дээр зөвшөөрөлгүй хашаа сунгасан болон  чингэлэг, контейнер 

байрлуулсан, эзэмшил газраа зориулалтын дагуу ашиглаагүй, 

бусдын эзэмшил газрыг зөвшөөрөлгүй ашигласан иргэн, аж ахуйн 

нэгж байгууллагуудын судалгааг гаргасан. 

5 Өргөдөл хүсэлт 

 Манай байгууллагад 2018.04.16-ны өдрөөс 2018.04.20-ны 

өдрийн хооронд 33 өргөдөл, 40 албан бичиг /хариутай 30/ ирсэнээс 6 

албан бичиг, 5 өргөдөл шийдвэрлэн, 25 албан бичиг, 28 өргөдөл 

/ГЭЗХХШХ-аар хэлэлцүүлэх/ хяналтанд бүртгэжээ. Энэ долоо хоногт 

хугацаа хэтэрсэн албан бичиг, өргөдөл, гомдол байхгүй.  

 Байгууллагын удирдлагаас 10 албан бичиг төлөвлөж 

явуулсанаас онцолбол:  

- Тодорхойлолт 2,  

- Мэдээлэл хүссэн 1, 

- Мэдээлэл, мэдэгдэл хүргүүлсэн 4,  

- Өргөдөл хүсэлт шийдвэрлэсэн 3 албан бичиг байна. 



 ГХБХБГ-ын архивт 44 ширхэг СD файл хэлбэртэй 

хадгаламжийн нэгж үүсгэн жагсаалт үйлдэж, цэгцэллээ.  

6 
Барилга материалын 

үйлдвэрлэл 

 Аймгийн засаг даргын 2018.04.09-ны өдрийн 01-А/128 дугаар 

захирамжийн дагуу барилгын түр хашаа татаж, нүх ухсан 19 иргэн, аж 

ахуйн нэгжээс 8 аж ахуй нэгжийн техникийн бичиг баримтыг шалгаж, 

7 аж ахуй нэгж, иргэнд хашааг шинэчлэн засварлах, шарилж болон 

хогийг цэвэрлэх хугацаатай үүрэг даалгаврыг өгч, 1 иргэний ухсан 

нүхийг буцаан бөглүүлж, хогийг цэвэрлүүлэх арга хэмжээ авлаа. 

 ГХБХБГ-ын Хөгжлийн бэрхшээлтэй хүний эрх ашгийг 

хамгаалахад чиглэсэн 2018-2020 онд хийгдэх ажлын арга хэмжээний 

төлөвлөгөөг баталж, аймгийн Хөдөлмөр, халамжийн үйлчилгээний 

хэлтэст хүргүүллээ.  

7 
Барилга угсралт, 

техник хяналт 

 Барилгын ажил эхлүүлэх, үргэлжлүүлэх зөвшөөрлийн талаар: 

 Дархан сум, 14-р багт байршилтай Сигма Эс ХХК-ний 16 айлын 

орон сууцны барилга, 

 Дархан сум, 15-р баг байршилтай иргэн Бат-Эрдэний оюутны 

дотуур байр, үйлчилгээ барилга, 

 Дархан сум, 15-р баг ДСЦТСүлжээ ажилчдын орон сууцны 

барилга, 

 Дархан сум, 7-р багт байршилтай “ВВЭН” ХХК-ний автозасварын 

барилга, 

 МОН-3244/3245 төслийн барилга буулгах ажлуудад барилгын 

техникийн бичиг баримтыг хянаж үзэн барилгын ажил эхлүүлэх, 

үргэлжлүүлэх зөвшөөрлийг тус тус олгосон. 

 Дархан сум, 8-р багт байршилтай “Камдер” ХХК-ний 

үйлчилгээний зориулалттай хоѐр блок гурван давхар барилгад 

барилгын ажил үргэлжлүүлэх зөвшөөрөл хүссэний дагуу барилгын 

техникийн бичиг баримтыг хянаж үзэхэд барилга байгууламжийн 

экспертизийн дүгнэлт дутуу байсан тул барилгын техникийн бичиг 

баримтыг бүрэн гүйцэт бүрдүүлсэний дараа барилгын ажлын 

зөвшөөрлийг дахин хүсэх тухай албан бичгийг хүргүүлж ажиллалаа. 

8 
Инженерийн шугам 
сүлжээ 
 

 Инженерийн шугам сүлжээний хамгаалалтын зурваст орсон 

айл өрхүүдэд барилга байгууламж хашаагаа татах 14 хоногийн 

хугацаатай шаардах хуудас тараах ажлыг зохион байгууллаа. Энэхүү 

ажлаар цахилгааны хамгаалалтын зурваст  орсон, хашаагаа 

зөвшөөрөлгүй сунгасан 55 айл өрх, дулааны шугамын хамгаалалтын 

зурваст орсон 14 иргэн, аж ахуй нэгжүүдэд шаардах хуудас тараажээ.  

 Дулааны шугам сүлжээний тодруулах хүссэн 2 аж ахуй нэгж, 3 

иргэнд дулааны тодруулах хуудсаар үйлчиллээ. 
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