
 
 
 

ГАЗРЫН ХАРИЛЦАА, БАРИЛГА, ХОТ БАЙГУУЛАЛТЫН ГАЗРЫН 7 ХОНОГИЙН МЭДЭЭ 

/2021.11.15-2021.11.19/ 

2021.11.19                                                                                                                                                                                                  Дархан                                                                                                                                                                                                  

№ Ажлын чиглэл Гүйцэтгэсэн ажил 

Барилга хот байгуулалтын хэлтэс 

1 Инженер дэд 
бүтцийн чиглэл 

 Барилга хөгжлийн төвийн нийтийн аж ахуйн мэдээллийн сан ашиглалтад оруулсантай холбогдуулан Дархан сумын 
СӨХ-ийн мэдээлэл болон хог ачилтын машины судалгааг оруулсан.  

 ДДС ТӨХК, Дархан Ус суваг ХК, ДСЦТС ХК -иудад холбогдох мэдээллийг ирүүлэх тухай албан тоот хүргүүлсэн.  

2 Барилгын 
үйлдвэрлэлийн 
чиглэлээр 

 Дархан сум, 14-р багт “Горгаз” ХХК нь барилгын ажил эхлүүлэх, үргэлжлүүлэх зөвшөөрөл аваагүй барилга угсралтын 
үйл ажиллагаа явуулж байсан тул барилгын ажил зогсоох тухай хугацаатай албан бичгийг өгсөн.  

 Дархан сум, 8-р багт байрлалтай “Өсөх урам” ХХК-ний зочид буудалын зориулалттай барилгад барилгын ажил 
эхлүүлэх, үргэлжлүүлэх зөвшөөрөл хүссэн бичгийг хянаж үзэн барилгын зураг төсөл магадлалаар ороогүй байсан 
тул зөвшөөрөл олгох боломжгүй тухай албан бичгийг өгсөн.  

3 Барилгын 
лабораторын 
шинжээч 

 Архитектур төлөвлөлтийн даалгавар 2 ААН-д гаргаж өгөв 
 Байршилын зураг 3 иргэн, ААН-д гаргаж өгөв. 
 ҮТП-ын 3-р бүсийг шинээр төлөвлөх зураг  
 Иргэдэд цахим үйлчилгээг зааварчлах хуваарийн дагуу 
 14-р хорооллын иргэдийн хашаажуулалтын ажлыг шалгаж тоо баримт гаргах 

 

Газрын удирдлагын хэлтэс 

1 

Газрын татвар, 
төлбөр, 
үнэлгээний 
чиглэл 

 Дархан-Уул аймгийн Засаг даргын 2021.10.22-ний өдрийн 01-А/292 дугаар захирамжаар Дархан сумын 8, 12, 13-р 
багийн нутаг дэвсгэрт 6 нэгж талбарт худалдаа, үйлчилгээ, ХАА-н бусад үйлдвэрлэлийн зориулалтай газрыг Газрын 
биржийн цахим систем /www.mle.mn/-ээр газрын дуудлага худалдааг 2021.11.12-ний өдөр зохион байгуулахаар 
газрын байршил, зориулалт, талбайн хэмжээ, дуудлага худалдааны анхны үнийг баталсан.  

 Тус захирамжийн дагуу дуудлага худалдааг зохион байгуулах ажлын хэсэг аймгийн Засаг даргын 2021.11.09-ний 
өдрийн 01-А/315 дугаар захирамжаар байгуулагдсан. Дуудлага худалдаанд оролцох хүсэлтийг 2021.11.05-
2021.11.11-ний өдрийн 15:00 цаг хүртэл буюу ажлын 5 өдөр цахимаар хүлээн авсан бөгөөд 2021-7906 нэгж талбарт 2 
хүсэлт ирж дуудлага худалдаа зохион байгуулагдлаа. Үүнд: Газрын байршил: 2021-7906-1000м.кв  

Дуудлага худалдааны анхны үнэ: 25 200 000 төгрөг, 
Дархан сум 12-р баг 31-р хороолол, Барилгачдын өргөн чөлөө 57-р гудамж 5700 тоот хаягт байрлах газарт: 

1. 21236 оролцогчийн дугаартай Г.Сарантуяа /РД:ТБ88032607/ нь хамгийн өндөр үнийн санал ирүүлж 35 200 000 
төгрөгөөр ялагч боллоо. Дуудлага худалдааны ялагчтай байгуулах гэрээг 2021.11.15-ний өдөр байгуулсан. 

2. 21282 оролцогчийн дугаартай оролцогч Г.Болдпүрэв /РД:ТК96041119/ нь 34 200 000 төгрөгийн үнийн санал 
ирүүлж ялагдлаа. 
Газрын байршил: 2021-7906-1000м.кв газарт 35 200 000 төгрөг /гучин таван сая хоёр зуун мянган төгрөг/-ийг газрын 
дуудлага худалдааны орлогод төвлөрүүлэхээр боллоо. Бусад 2021-7904, 2021-7907, 2021-7908, 2021-7909, 2021-7910 
дугаартай нэгж талбарт оролцогч ирээгүй тул дуудлага худалдаа хүчингүй боллоо.  

 Газрын харилцаа-Цахим шилжилт аяны хүрээнд Гаалийн газрын хамт олон/19 албан хаагч/-д 2021.11.16-ний 
өдрийн 08:30-09:40 цагийн хооронд Газрын нэгдмэл сангийн систем, Газрын биржийн цахим системийн сургалт 
хийсэн.  

 Газрын эрх зүйн харилцааг хянан шийдвэрлэх комиссын хуралд 15 иргэний гаражийн өргөдлийг цахимаар хүлээн 



авч хурлын материал бэлтгэсэн. 
 Дархан сумын 13-р баг, 29-р хорооллын газар эзэмшигчдийн судалгаа /11 аж ахуйн нэгж, 7 иргэн/-г гаргаж, 

газрын төлбөрийн тооцоо гаргасан. 
 Орхон суманд 9 нэгж талбарт газрын дуудлага худалдаа 2021.12.10-ны өдөр, Хонгор суманд 10 нэгж талбарт 

газрын дуудлага худалдаа цахимаар 2021.12.17-ний өдөр тус тус болохоор Газрын цахим биржийн системээр 
зарлагдааад  байна. 

 Татвараас авсан мэдээллээр Газрын төлбөрийн орлого 2021.11.18-ний өдрийн байдлаар 1136.8 мянган төгрөг 
орсон байна. Сум тус бүрээр харуулбал: 

Аймаг 
        
743,148,848.47  

Дархан 
        
267,733,970.86  

Хонгор 
          
92,172,137.57  

Орхон 
          
10,901,130.00  

Шарын гол 
          
22,923,638.20  

  
     
1,136,879,725.10  

 

2 

Газрын 
мониторингийн 
чиглэл 

Газрын төлөв байдал, чанарын хянан баталгааны чиглэлээр: 
 Газрын төлөв байдал, чанарын захиалгат хянан баталгааны тайлан болон дүгнэлтийг Газрын мониторингийн цахим 

системээр Гранд Амур ХХК, Эхлэх цэг хангай ХХК-ийн гүйцэтгэсэн 10 тайлан дүгнэлтийг шалгаж мониторингийн 
цахим системээр баталгаажуулах ажлыг хийж гүйцэтгэсэн. Мөн Үзмон ХХК цахимаар ирүүлсэн 1 тайланг шалгаж 
засварлуулахаар буцаасан. 

 Газрын төлөв байдал, чанарын захиалгат хянан баталгаа хийлгэх өмчлөлийн 4, эзэмшлийн 5 иргэнд хянан баталгаа 
хийлгэх тухай мэдэгдэх хуудсыг хэвлэж өгсөн.  
ЭБАТ-ын чиглэлээр: 

 Авлигатай тэмцэх газраас 2021 оны 11 дүгээр сарын 17-18-ны өдрүүдэд анхан шатны сургалтыг онлайнаар зохион 
байгуулж, уг сургалтанд газрын даргыг үүргийг түр орлон гүйцэтгэгч Д.Батчулуун, захиргаа, хуулийн асудал 
хариуцсан мэргэжилтэн Б.Золбаясах, газрын удирдлагын хэлтсийн дарга Г.Нямдорж, мэдээлэл технологийн 
мэргэжилтэн Э.Түмэнжаргал, суурь судалгаа газрын мониторингйин мэрэгжилтэн Ч.Анхбаяр миний бие тус тус 
хамрагдсан. 

3 

 
Газар зохион 
байгуулалтын 
төлөвлөлт, 
өмчлөлийн 
чиглэл 

 2022 оны ТЖГЗБТ-нд санал ирсэнг танилцуулах PP бэлтгэв. 

 Аймгийн Цагдаагийн газар, Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх газар болон Прокурорын газарт  шалгагдаж байгаа иргэн, 
хуутгээдийн  нийт 1 албан бичгийн лавлагааг мэдээллийн сан болон газар өмчлөх захирамжаас шүүж хариуг 
хүргүүлсэн. 

 Газрын удирдлагын цахим системийг Дархан-Уул аймгийн Шүүхийн тамгын газрын 14 албан хаагчдад 
танилцуулав. 

 Дархан сумын 13-р баг 29-р хорооллын газар эзэмшигч иргэдийн газрын мэдээллийг гаргав. Нийт 19 иргэн 
хуулийн этгээд. 

Захиргаа, аж ахуй хэлтэс 

 
1 

Мэдээллийн 
технологи, нярав 

Мэдээлэл: 
1. 70376471 нээлттэй утсаар 7 иргэний асуултанд хариулт өгөв. 
2. Дархан-Уул аймгийн ГХБХБГ-ын фэйсбүүк хуудсанд ирсэн 6 иргэний асуултанд хариулав. 



3. 2021-11-18-ны өдөр АТГ-аас зохион байгуулсан цахим сургалтанд хамрагдав.  
Мэдээллийн технологи: 

1. Байгууллагын цахим хуудасны Төрийн үйлчилгээ цэсний Хураамж дансны мэдээлэл хэсэгт шинэчлэгдсэн 
хураамжийн мэдээллийг засварлан, Хонгор суманд газар эзэмшүүлэх дуудлага худалдааны зар, Дархан сумын 
2021 оны дуудлага худалдааны мэдээллийг оруулав.  

2. Байгууллагын фэйсбүүк хуудсанд Хонгор суманд газар эзэмшүүлэх дуудлага худалдааны зар, Дархан сумын 
газар эзэмшүүлэх дуудлага худалдааны мэдээлэл, Хүүхдээ цахим орчинд хэрхэн хамгаалах тухай постер 2 удаа, 
Гаалийн газар, Шүүхийн тамгын газарт egazar системийг танилцуулсан тухай мэдээлэл, Улсын бүртгэлийн 
мэдүүлгийн хуудсыг egazar системээс хэрхэн авч, бөглөх талаар заавар хийж оруулав.  

3. Сүлжээний принтерүүдийн тохиргоог шинэчлэн хийв.  
4. Байгууллагын цахим хуудасны нөөцлөлтийг 2021-10-31-ний өдрийн байдлаар хийв.  

Нярав:  
1. Шаардах хуудсаар 2 төрлийн 5 ширхэг бараа материал олгов.     

 
Тайлан боловсруулсан:  Захиргаа, хуулийн асуудал хариуцсан мэргэжилтэн                     Б.Золбаясах 

                                                           Хянасан:    Газрын удирдлагын хэлтсийн дарга                                                  Г.Нямдорж 

 

 

 

  

 
 
 


