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Д/д 
Хэрэгжүүлсэн үйл 

ажиллагааны чиглэл 
Биелэлт 

1 
Газар өмчлөл, газар 

зохион байгуулалт 

 Аймгийн Засаг даргын 2018 оны захирамжаар 19 иргэн, 6 

хуулийн этгээдтэй газар эзэмшүүлэх, газрын эрх шилжүүлэх гэрээ 

байгуулж, гэрчилгээг олгосон. 

 Дархан сумын Засаг даргын 439 дүгээр өмчлөх захирамжаар 4 

иргэнтэй өмчлөх эрхийн гэрээ байгууллаа.  

 Газар өмчлүүлэх ажлын хүрээнд газар өмчлөх эрхээ бусад 

аймаг сумын нутагт хэрэгжүүлэх хүсэлтэй 6 иргэнд газар өмчлөөгүй 

тодорхойлолтоор үйлчиллээ. 

 Мөн газар өмчлөх хүсэлт ирүүлсэн 4 иргэний газарт хээрийн 

судалгаа буюу тодруулалт хийжээ. 

 Өмчлөлийн газраа сунгаж байгаа талаар иргэдээс гомдол 

ирсэний дагуу 8-р баг Манхантолгой 1-20 тоот, Манхантолгой 1-16а, 

16б тоотуудад газрын зөрчлийг арилгах тухай шаардах хуудас өгч 

ажиллалаа.  

2 Кадастр 

 Гэр бүлийн хэрэгцээний газраа өмчсөн газрын 47 кадастрын 

зураг, бусдад шилжүүлсэн 23 иргэн, өөрийн хүсэлтээр газраа 

хуваасан 2 иргэн, эзэмших эрхийн гэрээ хийсэн 12 иргэн, хуулийн 

этгээдийн кадастрын зургийг тус тус гаргаж өгсөн.  

 Дархан хотын 8 хорооллын ХЕТ дагуу газар олголт хийгдсэн 

эсэх талаар мөн газар эзэмших эрхийн гэрээний хугацаа дууссан 

эсэх талаар нарийчилсан зургийг гүйцэтгэжээ. 

3 
Газрын төлбөр, 

татвар, үнэлгээ 

 Газрын төлбөрөөс 2018.05.24-ны өдрийн байдлаар 289.7 сая 

төгрөгийг төвлөрүүлж, төлөвлөгөөний биелэлт 36.5 хувьтай явж 

байна.  

4 Өргөдөл хүсэлт 

 Манай байгууллагад 2018.05.21 - 2018.05.25-ны өдрийн 

хооронд 12 өргөдөл, 21 албан бичиг /хариутай 15/ ирсэнээс 2 албан 

бичиг, 3 өргөдөл шийдвэрлэн, 13 албан бичиг, 9 өргөдөл /ГЭЗХХШХ-

аар хэлэлцүүлэх/ хяналтанд бүртгэжээ. Энэ долоо хоногт хугацаа 

хэтэрсэн албан бичиг, өргөдөл, гомдол байхгүй.  

 Байгууллагын удирдлагаас 24 албан бичиг төлөвлөж 

явуулсанаас онцолбол:  

- Тодорхойлолт, лавлагаа 18,  

- Мэдээлэл, судалгаа хүргүүлэх 2, 

- Өргөдөл хүсэлт шийдвэрлэсэн 3 албан бичиг байна. 

5 Хот байгуулалт 

 Дараах байршлуудад архитектур төлөвлөлтийн даалгавар  

боловсруулсан байна. Үүнд:   

 Дулааны цахилгаан станцын ажилчдын хоолны газар, 

 Биндэръяа-Уул ХХК-ны үйлчилгээний зориулалтаар олгогдсон 

газрын байршилд, 

 Иргэн П.Энхтулгад олгогдсон албан байр, авто засварын 

зориулалтаар олгогдсон газрын байршилд тус тус. 

 Дараах байршлуудад байршлын зургийг гүйцэтгэв. Үүнд:  

 Аймгийн Татварын хэлтсийн албан байр, 



 Аймгийн Стандарт хэмжил зүйн хэлтэс,  

 Аймгийн Анхан шатны шүүхийн авто машины граж зэрэг 

байршлуудад байршлын зургийг гүйцэтгэж, холбогдох 

байгууллагад олгожээ. 

 Мөн аймгийн хэмжээнд шинээр баригдахаар төлөвлөгдөж буй 

барилга байгууламжийн эскиз  болон ажлын зургуудыг хянаж батлав. 

Үүнд: 

 Дархан-Уул аймгийн Шарын гол суманд баригдахаар 

төлөвлөгдөж байгаа Уурхайн 48 ажилчдын орон сууцны иж бүрэн 

зураг, 

 Иргэн  П.Энхтулгын авто засварын үйлчилгээний барилгын иж 

бүрэн зураг, 

 Иргэн  П.Энхтулгын Зуурмагийн үйлдвэрийн барилгын иж бүрэн 

зургуудыг хянаж баталлаа. 
 Аймгийн Орон нутгийн өмчийн газартай хамтран Засгийн 

газрын 193 дугаар тогтоолын хүрээнд төрийн өмчийн 

байгууллагуудын шинэчилсэн бүртгэлийг зохион байгуулахаар 

төрийн болон орон нутгийн өмчийн байгууллагуудыг /88 байгууллага/ 

хамруулсан уулзалтыг зохион байгуулж, зөвлөмжийг хүргүүлэн 

ажиллалаа. 

 Аймгийн Эрчимжсэн мал аж ахуйн бүсийн байршлыг 

тодорхойлж, 1 фермерийн аж ахуйн төлөвлөлтийг гүйцэтгэжээ.  

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 7, 8, 

9, Малчин багууд болон Хонгор, Орхон, Шарын гол суманд байрлах 

аж ахуй нэгж байгууллагуудад шалгалт хийсэн байна.  

 Мөн ГХБХБГ нь 2018.05.23-нд “Дархан 50” цогцолборт “Нээлттэй 

хаалганы өдөрлөг”-т оролцож 

 2019 оны газар зохион байгуулалтын төлөвлөгөөнд 15 иргэний 

санал авч, 

 Өмчлөлийн газар шинээр олголтын талаар 52 иргэнд мэдээлэл, 

зөвлөгөө өгч,  

 Кадастрын зургаар 16 иргэнд үйлчлэн, 

 Нийт 50 гаруй иргэнд мэдээлэл зөвлөгөө өгч, гарын авлага 

тараах материалаар ханган ажиллаа. 

 Монгол Улсын газар хөдлөлийн гамшгаас хамгаалах чадавхийг 

бэхжүүлэх төслөөс 2018.05.24-2018.05.25-ны өдрийн хооронд зохион 

байгуулсан “Газар хөдлөлийн гамшгаас хамгаалах төлөвлөгөө 

боловсруулах тухай” сургалтанд байгууллагаас тус асуудлыг 

хариуцсан хоѐр мэргэжилтэн бүрэн хамрагдлаа. 

 

 

 

ТАЙЛАН НЭГТГЭСЭН:                   Ц.ЦЭНД-АЮУШ 


