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ХИЙСЭН АЖЛЫН ТАЙЛАН 

 

2018.05.30 

Д/д 
Хэрэгжүүлсэн үйл 

ажиллагааны чиглэл 
Биелэлт 

1 
Газрын төлбөр, 

татвар, үнэлгээ 

 Газрын төлбөрөөс 2018.05.30-ны өдрийн байдлаар 326.5 сая 

төгрөгийг төвлөрүүлж, төлөвлөгөөний биелэлт 41.5 хувьтай явж 

байна.  

 2018.05.30-ны өдөр аймгийн Захиргааны хэргийн шүүхэд 

Дархан сантайн ХХК-ны нэхэмжлэлтэй шүүх хуралд хариуцагчийн 

/аймгийн засаг даргын/ талыг төлөөлөн оролцлоо. Шүүх хурлаар 

нэхэмжлэгч талаас нэмэлт нотлох баримт шаардсан тул шүүх хурал 

2018.06.11 хүртэл хойшлогдсон.  

2 
Газар өмчлөл, газар 

зохион байгуулалт 

 Аймгийн Засаг даргын 2018 оны захирамжаар 7 иргэн, 6 

хуулийн этгээдтэй газар эзэмшүүлэх, газрын эрх шилжүүлэх гэрээ 

байгуулж, гэрчилгээг олгосон. 

3 Кадастр 

 Гэр бүлийн хэрэгцээний газраа өмчилсөн, эзэмших эрхийн 

гэрээ хийсэн, худалдсан, бэлэглэсэн, хуваасан нийт 27 иргэн, аж ахуй 

нэгжид кадастрын зургаар үйлчилсэн байна. 

4 Өргөдөл хүсэлт 

 Манай байгууллагад 2018.05.28 - 2018.05.30-ны өдрийн 

хооронд 13 өргөдөл, 18 албан бичиг /хариутай 12/ ирсэнээс 3 албан 

бичиг, 2 өргөдөл шийдвэрлэн, 9 албан бичиг, 11 өргөдөл /ГЭЗХХШХ-

аар хэлэлцүүлэх/ хяналтанд бүртгэжээ. Энэ долоо хоногт хугацаа 

хэтэрсэн албан бичиг, өргөдөл, гомдол байхгүй.  

 Байгууллагын удирдлагаас 39 албан бичиг төлөвлөж 

явуулсанаас онцолбол:  

- Тодорхойлолт, лавлагаа 30,  

- Дотоод ажилтай холбогдох 3, 

- Өргөдөл хүсэлт шийдвэрлэсэн 6 албан бичиг байна. 

5 Хот байгуулалт 

 Аймгийн Хөгжлийн ерөнхий төлөвлөгөө боловсруулах тухай 

олон нийтийн хэлэлцүүлгийг зохион байгуулах ажлын хэсгийг 

төлөвлөж, холбогдох удирдлагуудаар хянуулан аймгийн засаг 

даргаар батлуулахад бэлэн боллоо. 

 Энэ долоо хоногт ГХБХБГ-аас Барилга, хот байгуулалтын 

яаманд Хөгжлийн ерөнхий төлөвлөгөөг олон нийтээр хэлэлцүүлэх 

журмын дагуу аймгийн Засаг даргад хэлэлцүүлэг зарлах тухай 

чиглэлийг ирүүлэх хүсэлт тавьсан байна.  

6 Инженер, дэд бүтэц 

 2018.05.29-2018.05.30-ны өдрүүдэд Дархан сумын цэвэр усны 

шугамын шинэчлэлтийн ажлыг гүйцэтгэж байгаа Альястех ХХК-ны 

захиалагчийн хяналтыг тавьж ажиллалаа. 

7 Барилгын хяналт 

 Энэ долоо хоногт аймгийн хэмжээнд Шарын гол сумын Хайрхан 

багт байршилтай Соргог баян далай ХХК-ны таван давхар 37 айлын 

орон сууцны барилга болон Дархан сум, 9-р багт байршилтай иргэн 

Р.Совинбаярын есөн давхар 54 айлын орон сууцны барилгад тус тус 

барилгын ажил эхлүүлэх зөвшөөрөл олгогдсон байна. 



8 Бусад 

 Аймгийн хэмжээнд согтууруулах ундаа худалдах, түүгээр 

үйлчлэх тусгай зөвшөөрөлтэй болон тусгай зөвшөөрөл шинээр авах 

хүсэлт ирүүлсэн аж ахуйн нэгжүүдийн үйл ажиллагаанд шалгалт хийх 

төлөвлөгөөт ажил 2018.05.28-нд дуусч, шалгалтын дүн нэгтгэгдсэн 

байна. Тус дүнгээр нийт согтууруулах ундаа худалдан борлуулдаг 442 

худалдаа үйлчилгээний байгууллагаас 62 аж ахуй нэгж үйл ажиллагаа 

явуулаагүй, 39 баар, 288 хүнсний дэлгүүр, 53 хоолны газарт газрын 

зөвшөөрөл, барилгатай холбогдох акт баримт бичгийн шалгалт хийн, 

үйлчилгээний барилгад тавигдах норм стандартын талаар зөвлөгөө 

өгч ажиллажээ.  
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