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Д/д 
Хэрэгжүүлсэн үйл 

ажиллагааны чиглэл 
Биелэлт 

1 
Газар зохион 

байгуулалт 

 Энэ долоо хоногт газар өмчлөх, эзэмших, хамтран өмчлөгч 

хасуулах хүсэлт ирүүлсэн нийт 74 иргэний захирамжийн төслийг 

боловсруулан Дархан сумын Засаг даргын захирамж гаргуулахаар 

хүргүүллээ.  

 Аймгийн Засаг даргын 2018 оны 01-А/74 болон 01-А/138 дугаар 

захирамжаар газар эзэмшүүлэх 2 иргэн, 2018 оны 01-А/132 дугаар 

захирамжаар  газар эзэмших эрхийн гэрчилгээний хугацаа сунгах 1 

хуулийн этгээд, 2018 оны 01-А/54 дугаар захирамжаар газар 

эзэмшүүлэх эрх шилжүүлсэн 1 иргэний тус тус гэрээ байгуулж, 

гэрчилгээг олгосон. 

 Мөн Дархан сумын Засаг даргын А/108 дугаар захирамжаар  4 

иргэнтэй газар  өмчлөх гэрээ байгууллаа.  

 Бусад аймаг, суманд газар өмчлөх хүсэлтэй 13 иргэнд газар 

өмчлөөгүй лавлагаагаар үйлчиллээ. 

 2018.04.30-ны өдөр ГХГЗЗГ-аас зохион байгуулсан “Монгол 

улсад газар өмчлүүлсэний үр дүн, цаашдын зорилт” үндэсний форум 

хэлэлцүүлэгт ГХБХБГ-ын дарга болон газар өмчлөл, төлөвлөлт 

хариуцсан мэргэжилтэн нар оролцлоо.  

2 
Газрын төлбөр, 

татвар, үнэлгээ 

 Газрын төлбөрөөс 2018.05.04-ны өдрийн байдлаар 231.5 сая 

төгрөгийг төвлөрүүлж, төлөвлөгөөний биелэлт 29.2 хувьтай явж 

байна.  

 2018.05.04-ны өдрийн байдлаар нийт 223 иргэн, аж ахуйн нэгж 

байгууллагатай Газрын төлбөрийн акт үйлдэж тооцоо нийлсэн байна.  

 Захиргаан хэргийн анхан шатны шүүхэд Дархан сантайн ХХК-

ний нэхэмжлэлтэй хэрэг болон Онгот, Хүрээлэнгийн хэсэгт газар 

олгосонтой холбоотой 8 иргэний нэхэмжлэлтэй хэрэгт тус тус 

тайлбар гаргаж, нотлох баримтын хамт шүүхэд хүргүүллээ. 

 Мөн 2018.05.03-ны өдөр Захиргааны хэргийн анхан шатны 

шүүхэд Онгот, Хүрээлэнгийн хэсэгт газар олгосонтой холбоотой 8 

иргэний нэхэмжлэлтэй урьдчилсан хэлэлцүүлэгт байгууллагаас 

төлөөлөл оролцлоо. Тус шүүх хурал 2018.05.17-ны өдрийн 10 цагт 

болохоор товлогдсон байна.  

3 
Хүний нөөц, дотоод 

асуудал 

 Аймгийн ИТХ-ын 2017 оны 9/04 тогтоолоор 2018 оныг 

“Ахмадын жил” болгон зарласантай холбогдуулан 2018.05.03-ны өдөр 

аймгийн ахмадын зөвлөх багийг ГХБХБГ-т хүлээн авч, аймгийн Засаг 

даргын 2017-2020 оны үйл ажиллагааны хөтөлбөрийн хэрэгжилттэй 

танилцуулж, байгууллагын үйл ажиллагааны талаар болон холбогдох 

зөвлөгөө мэдээлэл хүргэж ажиллалаа. 

 Ахмад настны тухай хуулийн 14 дүгээр зүйлийн 14.7 дахь 

хэсэгт ахмадын сан үүсгэн байгуулах хуулийн заалтын хэрэгжилтийг 

хангах зорилгоор байгууллагын ахмадын сан байгуулах тушаалын 

төслийг боловсруулсан.  



4 Өргөдөл хүсэлт 

 Манай байгууллагад 2018.04.30-ны өдрөөс 2018.05.04-ны 

өдрийн хооронд 19 өргөдөл, 53 албан бичиг /хариутай 47/ ирсэнээс 3 

албан бичиг шийдвэрлэн, 44 албан бичиг, 19 өргөдөл /ГЭЗХХШХ-аар 

хэлэлцүүлэх/ хяналтанд бүртгэжээ. Энэ долоо хоногт хугацаа 

хэтэрсэн албан бичиг, өргөдөл, гомдол байхгүй.  

 Байгууллагын удирдлагаас 25 албан бичиг төлөвлөж 

явуулсанаас онцолбол:  

- Тодорхойлолт, лавлагаа 10,  

- Санал хүргүүлэх 3, 

- Мэдээлэл, судалгаа хүргүүлэх 4, 

- Мэдээлэл хүссэх 2, 

- Хамтран ажиллах 4,  

- Өргөдөл хүсэлт шийдвэрлэсэн 2 албан бичиг байна. 

5 
Барилга угсралт, 

техник хяналт 

 Дархан-Уул аймгийн Засаг даргын 2018 оны 04 дүгээр сарын 

09-ны өдрийн 01-А/128 тоот захирамжийн дагуу хяналт шалгалт 

хийгдсэн барилга байгууламжуудын талаарх мэдээлэл болон 

илэрсэн зөрчилтэй холбоотой авах арга хэмжээний саналыг Дархан-

Уул аймгийн Мэргэжлийн хяналтын газар, Онцгой байдлын газар 

хүргүүлэв.  

 Дархан-Уул аймаг, Хонгор сум, 3-р багт байршилтай Саран 

Элит ХХК-ний Рашаан сувилал, амралтын газарт барилгын 

техникийн бичиг баримтыг хянаж үзэн барилгын ажил эхлүүлэх 

зөвшөөрөл олгосон. 

6 

Инженерийн шугам 

сүлжээ 

 

 Дархан-Уул аймагт 2018 онд хийгдэх инженерийн шугам 

сүлжээний ажлуудын судалгааг гаргаж, Мэргэжлийн хяналтын газарт 

хүргүүллээ.  

 Дулааны шугам сүлжээний тодруулах хүссэн 4 иргэнд дулааны 

тодруулах хуудсаар үйлчиллээ. 
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