
 
ГАЗРЫН ХАРИЛЦАА, БАРИЛГА, ХОТ БАЙГУУЛАЛТЫН ГАЗРЫН 7 ХОНОГИЙН МЭДЭЭ 

/2021.12.13 -2021.12.17/ 

2021.12.17                                                                                                                                                                                                   Дархан                                                                                                                                                                                                  

№ Ажлын чиглэл Гүйцэтгэсэн ажил 

Газрын удирдлагын хэлтэс 

1 

Газар зохион 
байгуулалт, 
төлөвлөлт, 
өмчлөл 

  

2 

Геодези, зураг 
зүй 

       Геодези, зураг зүй, кадастрын зураглалын ажил үйлчилгээ эрхлэх тусгай зөвшөөрөлтэй  “Гео од”, “Ёлт сүрвэй” 
ХХК-ний хийж гүйцэтгэсэн доорхи ажлыг шалгаж хүлээн авсан. Үүнд: 

 Дархан сум. 12-р баг “Жүр үр” ХХК-ийн үйлчилгээний барилгын гүйцэтгэл. 
 Дархан сум. 14-р баг Парк таун-2 орон сууцны хотхон К блок гүйцэтгэл. 
 Дархан сум. 13-р баг “Эрд хулд” ХХК-ийн агуулахын цахилгаан хангамжийн 6 кв ЦДАШ, 6-0,4 кВ-ын 160кВА КТПН 

гүйцэтгэл. 
      Хаягийн зургийн дагуу 10 иргэн, 2 аж ахуйн нэгжийн  эзэмшлийн газар, үл хөдлөх эд хөрөнгөд  хаяг дугаар 

олгосон. 
     Шинэчлэн бүртгэлд хамрагдаагүй 8 иргэн 1 аж ахуй нэгжийн эзэмшил, өмчлөлийг газрыг ажлын нэгж талбарт 

шилжүүлсэн.  
    “Багийн нэрийг УИХ-аар батлуулахад БХБЯ-ыг шаардлагатай мэдээ, мэдээллээр ханган ажиллах”  ажлын 

хүрээнд Дархан сумын Өргөө /17/, Малчин /18/, багуудаас бусад 1-16-н багт оноосон нэр өгөх шаардлагатай 
тухай ГЗБГЗЗГ-аас зөвлөмж ирүүлсэн.  

       Үүний дагуу иргэдийн саналыг тусган багийн ИНХ-аар хэлэлцүүлэн нэрийн саналаа 7 баг ирүүлээд байна.  
  

3 

Газрын төлбөр Орхон сум 2021.12.10-ны өдөр 9 нэгж талбарт цахимаар дуудлага худалдаа зохион байгуулсан. 2 нэгж талбарт 

дуудлага худалдаа хүчингүй болж, 7 нэгж талбарт 45.8 сая төгрөгийн орлого төвлөрүүлэхээр дуудлага худалдааны 

ялагчтай байгуулах гэрээ байгуулан ажиллаж байна.  

№ 

Газар 
эзэмших 

эрх авсан 
иргэн, 

ААНБ-ын 
нэр 

Газрын 
хэмжээ 
/м.кв/ 

Зориулалт 
Газрын 

байршил 
Оролцогчийн 

тоо 

Дуудлага 
худалдааны 
анхдагч үнэ 

/төгрөг/ 

Худалдан 
авсан үнэ                  

/төгрөг/ 
Тайлбар 

1 
Лхагвасүрэн 
2021/8506 

2001 
Өвөлжөө, 
хаваржаа 

Орхон 2-р 
баг, 96-р 
зөрлөг 

5 1,200,600 3,000,600 Ялагч 

2 
Эмиралд 
рөүз ХХК 
2021/8507 

313 Худаг 
Орхон 2-р 
баг, 
Ноёнхонгор 

2 187,800 - 

Нэг оролцогч 
үнийн санал 
ирүүлсэн, 
өрсөлдөгч үнийн 
санал 
ирүүлээгүй тул 



ДХ хүчингүй 
болсон 

3 
Мөнхзул 

2021/8508 
6500 Хүлэмж 

Орхон 1-р 
баг, 
Хүрээлэн 

2 3,900,000 4,500,000 Ялагч 

4 
Урангэрэл 
2021/8509 

10000 Үйлчилгээ 
Орхон 2-р 
баг 
Ноёнхонгор 

3 10,000,000 18,000,000 Ялагч 

5 
Барсболд 
2021/8510 

50000 Тариалан 
Орхон 2-р 
баг, Хар 
эрэг 

7 400,000 5,100,000 Ялагч 

6 
Барсболд 
2021/8511 

50000 Тариалан 
Орхон 2-р 
баг, Хар 
эрэг 

8 400,000 7,200,000 Ялагч 

7 
Лхагвасүрэн 
2021/8512 

50000 Тариалан 
Орхон 2-р 
баг, Хар 
эрэг 

7 400,000 4,050,000 Ялагч 

8 
Лхагвасүрэн 
2021/8513 

50000 Тариалан 
Орхон 2-р 
баг, Хар 
эрэг 

6 400,000 4,000,000 Ялагч 

9 
Одонбаатар 
2021/8514 

10001 
Амралтын 

газар 

Орхон 1-р 
баг, Ерөө 
гол 

1 10,001,000 - 

Нэг оролцогчтой, 
үнийн санал 
ирүүлээгүй тул 
ДХ хүчингүй 
болсон. 

  
228815 

   
26,889,400 45,850,600 

 
 

Захиргаа, аж ахуй хэлтэс 

  
 1 

Хүний нөөц, 
хууль эрх зүй 

Сургалт: 
  “Жендэр ба хүний эрх ” сэдвээр аймгийн жендерийн хорооноос Нийгмийн даатгалын хэлтсийн зааланд 

сургалтад 2 байгууллагын  албан хаагчдыг  хамруулсан. 
      Шүүх: 
 Нэхэмжлэгч “Шинэ үе хамтын холбоо” ТББ-ын  нэхэмжлэлтэй, хариуцагчаар Аймгийн Засаг дарга, хамтран 

хариуцагчаар ГХБХБГ-ын дарга нарт холбогдох Дархан-Уул аймаг дахь захиргааны хэргийн анхан шатны шүүх 
хурал 2021 оны 09 дүгээр сарын 22-ны өдрийн  12 дугаартай шүүхээс шийдвэрийг нэхэмжлэх талаас гомдол 
гарсны дагуу Нийслэлийн захиргааны хэргийн шүүхээс 2021 оны 12 дүгээр сарын 02-ны өдрийн 16:30 цагт  шүүх 
хуралдааныг цахимаар  хийж, шүүхээс шаардлагыг гомдлыг хангахгүй, анхан шатын шүүхээр эвлэрлийн гэрээгээ 
шийдүүлхээр шийдвэр гарсан. 

 Нэхэмжлэгч  Жаргалсайхан нь 4-4-13 байрны урьд баригдах Минж проперт ХХК-ны 2 блокыг бариулахгүй , 
аймгийн засаг даргыг хариуцагчаар татсаны дагуу ГХБХБГ-аас итгэмжлэгдсэн төлөөлөгчөөр  С.Дарханбаатар, 
Б.Золбаясах нар шүүхэд  төлөөлсөн.  Нэхэмжлэгчийн хүсэлтийн дагуу анхан шатны шүүхээс нэхэмжлэлийг 



хангаж шийдвэрлэсэн. Минж Проперти ХХК-аас гомдол гаргасны дагуу Нийслэлийн Захиргааны хэргийн шүүх 
2021/12/13-нд 14:30 цагт цахимаар хуралдаж, гомдлыг хүлээн авч, нэхэмжлэлийн шаардлагыг тодруул гэсний 
дагуу анхан шатны шүүхрүү хэргийг буцаахаар шийдвэрлэсэн. 
Судалгаа, тайлан мэдээ: 

 2021 оны 12 дүгээр сарын 10-нд өдөр Агентлат Байгууллагын гүйцэтгэлийн тайланг шуудан болон цахимаар 
хүргүүлсэн. Холбогдох дэд хөтөлбөрүүдийн хэрэгжилтийг аймгийн ЗДТГ-ын хэлтсүүдэд хүргүүлсэн. 

 
2 

Мэдээллийн 
технологи, нярав 

Мэдээлэл: 
1. 70376471 нээлттэй утсаар 5 иргэний асуултанд хариулт өгөв. 
2. Байгууллагын фэйсбүүк хуудсанд ирсэн 6 иргэний асуултанд хариулт өгөв.  
3. Жендер ба жендерийн тэгш байдал сэдэвт сургалтанд хамрагдлаа. 

Мэдээлэл технологийн чиглэлээр: 
1. Байгууллагын цахим хуудсанд Дархан сумын 2021 оны ТЖГЗБТ-ний хэрэгжилт, 2022 оны ТЖГЗБТ-г Дархан 

сумын ИТХ-аар хэлэлцүүлж батлуулсан тухай мэдээлэл байрлуулав.  
2. Байгууллагын фэйсбүүк хуудсан дээр Дархан сумын 2021 оны ТЖГЗБТ-ний хэрэгжилт, 2022 оны ТЖГЗБТ-г 

Дархан сумын ИТХ-аар хэлэлцүүлж батлуулсан тухай мэдээлэл, цахим орчинд хүүхдийнхээ тоглож буй 
тоглоомонд анхаарал хандуулахыг эцэг эхчүүдэд уриалсан постер байрлуулав. 

3. Дархан-Уул аймагт байгаа Сэлэнгэ аймгийн иргэдийг буцаах ажилд оролцож Сэлэнгэ аймгийн Сайхан сум руу 
буцах 65, Орхонтуул сум руу явах 43 иргэн тус бүртэй 2-3 удаа утсаар ярьж шинжилгээ өгсөн эсэх талаар лавлан, 
явах цаг зарлаж, буцаах ажлын бүртгэлийн хэсэгт орж ажиллав. 

4. Өргөдөл шийдвэрлэгдэх явцын талаар постерын эх бэлтгэв. 
5. Аймгийн болон сумдын даамлуудын фэйсбүүк хуудсан дээр 2021-09-06-наас 2021-12-15-ны хооронд тавигдсан 

egazar-тай холбоотой постуудын like, share, view-ийг нэг бүрчлэн харж шивэн агентлаг руу илгээх тайлан бэлтгэв.  
Нярав:  

1. 20 ширхэг Нэгж талбарын хувийн хэргийн хавтас нугалж, мэргэжилтнүүдэд олгоход бэлтгэв.  
2. Газрын удирдлагын хэлтсийн мэргэжилтнүүдэд 15 ширхэг НТХХ олгов.  
3. Шаардах хуудсаар 11 төрлийн 68 ширхэг бараа материал олгов.      
4. Хонгор сумын газрын даамлаас кадастрын үнэт цаас, газар эзэмших гэрчилгээ /Иргэн/, улсын тэмдэгтийн 

хураамж /Иргэн/-ийн зарцуулалтын тайланг тулгаж, шалган хүлээж авав. 

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

                                                           Хянасан:    Газрын удирдлагын хэлтсийн дарга                                                  Г.Нямдорж 

 

 

 

 

 


