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1 
Газар зохион 

байгуулалт 

 Аймгийн Засаг даргын 2018 оны 01-А/132 дугаар газар эзэмших 

эрхийн хугацаа сунгах тухай захирамж болон 2018 оны 01-А/133, 01-

А/183 дугаар газар эзэмшүүлэх эрх шилжүүлэх захирамжийг тус тус 

үндэслэн нийт 7 аж ахуй нэгж, 4 иргэнтэй газрын эрхийн гэрээ 

байгуулж, гэрчилгээг олгосон. 

 Газар өмчлүүлэх ажлын хүрээнд газар өмчлөх эрхээ бусад 

аймаг сумын нутагт хэрэгжүүлэх хүсэлтэй 7 иргэнд газар өмчлөөгүй 

тодорхойлолтоор үйлчиллээ. 

 Мөн газар өмчлөх хүсэлт ирүүлсэн 3 иргэний газарт хээрийн 

судалгаа буюу тодруулалт хийжээ. 

 Газрын зөрчилтэй аж ахуй нэгж, айл өрхүүдийг газар 

чөлөөлүүлэх, нүүлгэхээр 2018.05.07-2018.05.11-ний өдрийн хооронд 

аймгийн Захирагчийн ажлын албатай хамтран 13 иргэн, хуулийн 

этгээдийн зөрчилтэй газарт үзлэг, шалгалт хийсэн. Тус шалгалтаар 4 

иргэн, аж ахуй нэгж зөрчлөө арилгасан байсан бол бусад зөрчлөө 

арилгаагүй иргэн, хуулийн этгээдэд хоѐр дахь удаагийн мэдэгдэх 

хуудсыг хүргүүлсэн. 

2 Кадастр 

 Гэр бүлийн хэрэгцээний газраа өмчилсөн, бусдад шилжүүлсэн, 

өөрийн хүсэлтээр газраа хуваасан, эзэмших эрхийн гэрээ хийсэн, 

нийт 41 иргэн, хуулийн этгээдэд газрын кадастрын зургаар үйлчлэв. 

3 
Газрын төлбөр, 

татвар, үнэлгээ 

 Газрын төлбөрөөс 2018.05.11-ний өдрийн байдлаар ....... сая 

төгрөгийг төвлөрүүлж, төлөвлөгөөний биелэлт ..... хувьтай явж байна.  

4 Өргөдөл хүсэлт 

 Манай байгууллагад 2018.05.07 - 2018.05.11-ний өдрийн 

хооронд 9 өргөдөл, 35 албан бичиг /хариутай 31/ ирсэнээс 2 албан 

бичиг шийдвэрлэн, 29 албан бичиг, 9 өргөдөл /ГЭЗХХШХ-аар 

хэлэлцүүлэх/ хяналтанд бүртгэжээ. Энэ долоо хоногт хугацаа 

хэтэрсэн албан бичиг, өргөдөл, гомдол байхгүй.  

 Байгууллагын удирдлагаас 26 албан бичиг төлөвлөж 

явуулсанаас онцолбол:  

- Тодорхойлолт, лавлагаа 18,  

- Мэдээлэл, судалгаа хүргүүлэх 3, 

- Мэдэгдэл хүргүүлэх 1, 

- Өргөдөл хүсэлт шийдвэрлэсэн 4 албан бичиг байна. 

 Төрийн архив хөмрөг үүсгэгч байгууллагуудаас цахим 

хэлбэрээр баримтын нөхөн бүрдүүлэлт хийж  эхэлж байгаатай 

холбогдуулан Дархан-Уул аймгийн Архивын тасагт хадгалагдаж буй 

ГХБХБГ-ын 2002-2013 оны нийт 35 баримтыг төрийн архивын цахим 

програмд бүртгэн, мөн оны /15/ даргын тушаалуудыг файл хэлбэрээр 

програмд цахимжууллаа. 



5 Хот байгуулалт 

 Орон нутгийн өмчит дараах байгууллагуудын байршлын 

зургийг гүйцэтгэв. Үүнд: 

 Хонгор сумын Эрдэнэтийн хаалганы Цагдаагийн кобон,  

 Тус байршлын шинэ цагдаагийн пост, машин түр саатуулах 

хашаа, 

 Тус байршлын хуучин цагдаагийн пост, 

 Хонгор сумын төвд байрлах Цагдаагийн газрын байршил,  

 Орхон суманд байрлах Цагдаагийн газрын байршил, 

 Миний Монгол цэцэрлэгт хүрээлэнгийн баруун талын төв 

хаалганы зургийн ажлын даалгавар болон Спорт, соѐл үйлчилгээний 

цогцолборын C, D, E блокны архитектур төлөвлөлтийн даалгавар, 

зургийн ажлын даалгаврыг тус тус боловсруулж, ерөнхий 

архитектураар батлуулсан. 

 11 р багт байршилтай 5 аж ахуй нэгжид шалгалт  

6 Бусад 

 Аймгийн хэмжээнд согтууруулах ундаа худалдах, түүгээр 

үйлчлэх тусгай зөвшөөрөлтэй болон тусгай зөвшөөрөл шинээр авах 

хүсэлт ирүүлсэн аж ахуйн нэгжүүдийн үйл ажиллагаанд 8 

байгууллагын хамтарсан шалгалт хийх төлөвлөгөөт хуваарийн дагуу 

БХБХ-ийн барилгын асуудал хариуцсан мэргэжилтэн болон инженер 

дэд бүтцийн асуудал хариуцсан мэргэжилтэн нар Дархан сумын 1, 2, 

3, 4, 9, 10, 11, Өргөө багуудад байрлах аж ахуй нэгж байгууллагуудад 

шалгалт хийсэн байна. 
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