
ГАЗРЫН ХАРИЛЦАА, БАРИЛГА, ХОТ БАЙГУУЛАЛТЫН ГАЗРЫН  
2018.06.11 - 2018.06.15-НЫ ӨДӨР ХИЙСЭН АЖЛЫН ТАЙЛАН 

2018.06.15 

Бодлогын чиглэлээр хийсэн ажил: 

 Газрын төлбөрөөс 2018.06.15-ны өдрийн байдлаар 355.8 сая төгрөгийг төвлөрүүлж, 

төлөвлөгөөний биелэлт 44.8 хувьтай байна.  

 Согтууруулах ундаа худалдах, түүгээр үйлчлэх тусгай зөвшөөрөлтэй болон тусгай 

зөвшөөрөл шинээр авах хүсэлттэй 180 аж ахуй нэгжийн мэдээллийг нэгтгэн, Засаг даргын 

зөвлөлийн хуралаар танилцуулахаар бэлтгэсэн байна.  

 Газар чөлөөлөх ажлыг эрчимжүүлж, аймгийн Засаг даргын захирамжийн төслийг 

бэлтгэн аймгийн Захирагчийн албаны холбогдох мэргэжилтэнд хүргүүлэн хамтран 

ажиллалаа. 

Төрийн үйлчилгээ: 

 2018.06.08-ны өдрийн байдлаар нийт 290 иргэн, аж ахуйн нэгж байгууллагатай Газрын 

төлбөрийн акт үйлдэж тооцоо нийлсэн байна. Мөн 2018.01.01-ээс хойших гэрээ үүссэн 264 

иргэн, аж ахуйн нэгж байгууллагын гэрээг газрын мэдээллийн санд бүртгэж газрын төлбөрт 

хамруулсан. 

 Мэдээлэл зөвлөгөө өгөх нээлттэй 7037-6471 утсаар 10 иргэнд мэдээлэл зөвлөгөө өгч 

үйлчиллээ.  

 Гэр бүлийн хэрэгцээний газраа өмчилсөн, бусдад шилжүүлсэн, өөрийн хүсэлтээр 

газраа хуваасан, эзэмших эрхийн гэрээ хийсэн нийт 42 иргэн, хуулийн этгээдэд газрын 

кадастрын зургаар үйлчилсэн.   

 Аймгийн Засаг даргын захирамжийн хэрэгжилтийг ханган 4 хуулийн этгээд, 3 иргэнтэй 

газрын эрхийн гэрээ байгуулан ажиллалаа. Мөн бусад аймаг, суманд газар өмчлөх эрхээ 

хэрэгжүүлэх хүсэлтэй 5 иргэнд газар өмлөөгүй лавлагаагаар үйлчилсэн. 

 Дулаанд шугамд барилга байгууламж холбох хүсэлтэй 3 иргэнд дулааны тодруулах 

хуудас, 2 хуулийн этгээдэд архитектур төлөвлөлтийн даалгавар, 13 иргэн, хуулийн этгээдийн 

эзэмшил газарт байршлын зураг зурж үйлчиллээ. 

Цаг үеийн шинжтэй ажил: 

 Аймгийн Засаг дарга ГХБХБГ-ын даргатай байгуулсан үр дүнгийн гэрээний 

хэрэгжилтийг тайлагнан, байгууллагын Хяналт шинжилгээ, үнэлгээний багаар хэлэлцүүллээ. 

 “Барилга, хот байгуулалтын яамны дэргэдэх хөгжлийн бэрхшээлтэй хүний эрхийг 

хангах орон тооны бус дэд зөвлөл”-ийн 2018 оны үйл ажиллагааны төлөвлөгөөг хэрэгжүүлэх 

арга хэмжээний төлөвлөгөөний хэрэгжилтийг ГЗБГЗЗГ-т хүргүүлжээ. 

 2018.06.14-ны өдрийн ГЭЗХХШ хурлаар хугацаа сунгах, нэр шилжүүлэх, эзэмшүүлэх 

нийт 15 иргэн, хуулийн этгээдийн өргөдөл хүсэлтийг хэлэлцүүлж, шийдвэрлэлээ.  

 Энэ долоо хоногт аймгийн Захиргааны хэргийн шүүхэд Дархан сантайн ХХК-ны 

нэхэмжлэлтэй шүүх хуралд хариуцагчийн /аймгийн засаг даргын/ талыг төлөөлөн оролцлоо. 

Шүүх хурлаар нэхэмжлэлийн хэрэгсэхгүй шийдвэрлэсэн.  

 Альянс-Тек ХХК гүйцэтгэж буй цэвэр усны шугамын шинэчлэлтийн ажилд 1 удаа 

захиалагчийн хяналт тавьж ажилласан.  

 Дархан-Уул аймгийн Хөдөлмөр халамж үйлчилгээний газраас зохион байгуулсан  

сонсголын бэрхшээлтэй иргэнд төрийн үйлчилгээг авах эрхийг хангах, зорилгоор дохионы 



хэлний анхан шатны 3 өдрийн сургалтанд иргэнд мэдээлэл, технологийн мэргэжилтнийг 

хамрууллаа.  

 ГХБХБГ-ын болон сумын газрын даамал нарт хэрэглэгдэж буй компьютер, тоног 

төхөөрөмж болон програм хангамжийн судалгааг гарган ГЗБГЗЗГ-т хүргүүллээ. 

 

 

   ГАЗРЫН ХАРИЛЦАА, БАРИЛГА, ХОТ БАЙГУУЛАЛТЫН ГАЗРЫН  

2017 ОНЫ 06 ДУГААР САРЫН 18-НЫ ӨДРӨӨС  
06 ДУГААР САРЫН 22-НЫ ӨДӨР ХҮРТЭЛ 

ХИЙХ АЖЛЫН ТӨЛӨВЛӨГӨӨ 
 

                                                                                                                                     

№ 
Хийх ажил 

 

Хариуцах 

эзэн 

Хугацаа 

1 
Хонгор, Орхон сумын тариалангийн талбайн 

тооллогыг хийх 
ГУХ 

2018.06.18-

2018.06.22 

2 
Аймгийн тариалангийн талбайн хянан баталгааны 

ажлыг тендерт шалгарсан Геобатоник ХХК-тай 
хамтран эхлүүлэх 

ГУХ 
2018.06.18-

2018.06.25 

3 
ГЭЗХХШХ-ын шийдвэрийг нэгтгэн, аймгийн засаг 
даргын захирамжийн төслийг өргөн барих 

ГУХ 
2018.06.19-

2018.06.20 

4 

Шинээр хийгдэж байгаа Дархан хотын Ерөнхий 

төлөвлөгөөг олон нийтээр хэлэлцүүлэх ажлын 

тухай хэвлэл мэдээллийн хэрэгслээр мэдээлэл өгөх  

БХБХ 
2018.06.18-

2018.06.25 

5 
Хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдийн орц гарцны 

асуудлаар зураг төсөл хийх 

БХБХ 
2018.06.18-

2018.06.25 

6 

Дахин төлөвлөлтөнд хамрагдаж байгаа 6 дугаар 

багийн 61, 62, 63 брак байрны иргэдэд сонсох 

ажиллагаа зохион байгуулах 

БХБХ 
2018.06.18-

2018.06.25 

 

 

 

 

      ТАЙЛАН НЭГТГЭСЭН:            Ц.ЦЭНД-АЮУШ /Бичиг хэрэг, архивын ажилтан/ 

                             ХЯНАСАН:                           Д.ГАНБАЯР /Газрын дарга/  

 


