
 

 

ГАЗРЫН ХАРИЛЦАА, БАРИЛГА, ХОТ БАЙГУУЛАЛТЫН 

ГАЗРЫН  2017 ОНЫ 08  ДУГААР САРД ХИЙСЭН АЖЛЫН ТАЙЛАН 

 

2017.08.23 

 

1. ГАЗРЫН ХАРИЛЦААНЫ ЧИГЛЭЛЭЭР: 

 

Газрын цахим дуудлага худалдааг анх удаа зохион байгууллаа 

Дархан-Уул аймгийн Засаг даргын 2017 оны 07 дугаар сарын 04-ны өдрийн 

А/282 дугаар захирамжийн дагуу Дархан-Уул аймгийн Дархан сумын 8, 9, 12, 15 

дугаар багийн нутаг дэвсгэрт 4-н нэгж талбарт газар эзэмшүүлэх цахим дуудлага 

худалдааг 2017 оны 08-р сарын 11-ны өдөр зохион байгууллаа.  

Цахим дуудлага худалдаагаар төлөвлөсөн 4-н нэгж талбараас оролцогчийн хүсэлт 

ирүүлсэн 3 дугаартай нэгж талбар буюу Дархан сумын 12 дугаар баг, УГТЭШХ-ийн 

баруун талд Онцгой байдлын газрын баригдаж байгаа барилгын хойд талд, 600м2 

талбайтай газ /АХЦС/-ын зориулалттай газарт 2 оролцогч оролцож, тус газрын 

анхны үнэ 18,0 сая төгрөгөөр дуудаж, “Централ газ” ХХК 20,0 сая төгрөгөөр 

хамгийн өндөр үнийг хэлж ялагч болсон. Бусад нэгж талбарын дугаартай 

газруудад оролцогч хүсэлт ирүүлээгүй учир дуудлага худалдаа зохион 

байгуулаагүй. 

 

Газрын төлбөр 

2017 оны 08-р сарын 23-ны өдрийн байдлаар 370.7 сая төгрөгийг 

төвлөрүүлж, төлбөрийн гүйцэтгэл  56.8 хувьтай явж байна.   

 Газрын төлбөрийн орлогыг бүрэн төвлөрүүлэх, тасалдаж байгаа орлогын 

хэмжээг нэмэгдүүлэх, газар эзэмших, ашиглах гэрээг дүгнүүлэх зорилгоор 

“Мобиком корпораци”-тай хамтран “МОБАЙЛ СУРТАЛЧИЛГААНЫ ҮЙЛЧИЛГЭЭ”-г 

явуулахаар 2017.08.23-ны өдөр 4100 газрын гэрээтэй ИААНБ-д хүргүүлэхээр 

бэлтгэл ажил бүрэн хангагдсан. 

 

Мэдээлэл технологийн чиглэлээр 

Байгууллагын цахим болон фэйсбүүк хуудсанд 18-н мэдээ мэдээллийг 

оруулж, 1 удаагийн газар эзэмшүүлэх цахим дуудлага худалдааг газрын цахим 

биржийн  /www.mle.mn/ програмаар  зохион байгуулж ажилласан. Мөн өдөр тутам 

байгууллагын сервер болон сүлжээний хэвийн ажиллагааг ханган ажиллаж байна. 

2017 оны 8 дугаар сарын 10-нд ГЗБГЗЗГ, 21-н аймгийн ГХБХБГ-тай цаг 

үеийн асуудлаар цахим видео хурал хийхтэй холбогдуулан холбогдох бэлтгэл 

ажлыг хангаж зохион байгуулсан.  

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.mle.mn/
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Мөн Хонгор, Орхон, Шарын гол сумдын газрын даамлуудтай цаг үеийн 

асуудлаар цахим видео хурлыг хийсэн.   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Хүний нөөцийн чиглэлээр: 

Байгууллагын албан хаагчдын хөдөлмөрийн сахилга, хариуцлагыг 

бэхжүүлэх, ажлын цаг ашиглалтын үр дүнг нэмэгдүүлэх, цаг бүртгэлийн хурууны 

хээний хяналтын системийг хэрэгжүүлэх, түүнд тавих хяналтыг сайжруулах 

зорилгоор “Ажлын цаг ашиглалтанд хяналт тавих журам”-ыг боловсруулж Газрын 

даргын 2017 оны 08 дугаар сарын 14-ны өдрийн А/25 дугаар тушаалаар баталсан. 

 

Өргөдөл гомдол шийдвэрлэлтийн талаар: 

            2017.07.20-08.23 

 

 
  

Нийт өргөдлийн 96 хувь буюу 71 нь ГХБХГБГазрын дарга болон Засаг дарга 

амарсан тул захирамжийн хурал хойшлогдсонтой холбоотой. 
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2. БАРИЛГА, ХОТ БАЙГУУЛАЛТЫН ЧИГЛЭЛЭЭР 

1.   ”Хот байгуулалтын тухай” хуулийн 23, 24-р зүйлийн хэрэгжилтэнд 

холбогдох байгууллагуудтай хамтран үзлэг хийх, хяналт тавьж ажиллах: 

- Дархан-Уул аймгийн МХГ-н барилга угсралтын техник хяналтын улсын 

байцаагч Ч.Батбулган, Хөдөлмөр аюулгүй байдал хариуцсан улсын байцаагч 

н.Энхжин нартай хамтран аймгийн хэмжээнд барилгын ажил эхлүүлэх, 

үргэлжлүүлэх зөвшөөрөл авсан барилга угсралтын ажил гүйцэтгэж байгаа 

барилгуудад хөдөлмөр хамгаалал, аюулаас урьдчилан сэргийлэх, барилгын 

угсралт технологийн талаар заавар зөвлөгөөг өгч ажилласан.  Үүнд: 

 Дархан сум 9-р багт байршилтай “Дархан Өүлэн эх” ХХК-ний зочид буудал, 

үйлчилгээний барилга. 

 Дархан сум 5-р багт байршилтай “Горгаз” ХХК-ний автомашин хийгээр 

цэнэглэх станц. 

 Дархан сум 11-р багт байршилтай Иргэн Загарын үйлчилгээний барилга . 

 Дархан сум 14-р багт байршилтай “Минж проперти” ХХК-ний нийтийн орон 

сууцны барилга.  

 Дархан сум 12-р багт байршилтай “ДСЦТС” ХК-ний нийтийн орон сууцны 

барилга.  

 Дархан сум 5-р багт байршилтай Хараагийн дарь эх ламын гэцогдаржаалин 

хийдийн 2 давхар барилга.  

 Дархан сум 5-р багт байршилтай “Ойн бирж” ХХК-ний ШТС, автомашин 

хийгээр цэнэглэх станц. 

 

2. Ерөнхий төлөвлөгөө, хот байгуулалтын чиглэлээр: 

- Иргэн Б.Цэвэлмаагийн Дархан сумын 5-р багийн 36-р байрнаас 29-р байрны 

хооронд хийгдэх 4*4хэмжээтэй 1 ш сүүдрэвч, 2*0.5 хэмжээтэй 6 ширхэг сандалын 

тохижилтын байршилтын зураг зурсан.  

- Шинээр баригдахаар төлөвлөгдөж байгаа дараах барилгуудын ерөнхий 

төлөвлөгөөний зургийг хянаж, архитектур төлөвлөлтийн даалгавар боловсруулж 

өгсөн. Үүнд. 

 Иргэн Г.Бэгзсүрэнгийн Дархан сум 5-р баг дах үйлчилгээний барилга.  

 “Мираклленд” ХХК-ний Дархан сум 12-р баг 14-р хороололд баригдах      

9давхар нийтийн орон сууц.  

 Дархан сум 13-р баг. Өмнөд үйлдвэрийн район “Ганбат тулгат” ХХК-ний  

Металл    хийц, Тоног төхөөрөмжийн үйлдвэрлэл худалдаа, хүнд машин 

механизмын засвар үйлчилгээний төвийн оффис, Засварын газар, 

агуулах. 

- Халнит” ХХК-ний Дархан сум 11-р баг 13-р хороололд баригдахаар 

төлөвлөж байгаа 5давхар нийтийн орон сууцны зургийг хянаж баталсан. 

- Халнит” ХХК-ний Дархан сум 11-р баг 13-р хороололд баригдахаар 

төлөвлөж байгаа 5давхар нийтийн орон сууц,  Дашваанжил ХХК-ний Дархан сумын 

14 багт Хийн болон ахуйн хий цэнэглэх станцын 3давхар оффисийн барилгын 

архитектур төлөвлөлтийн даалгавар хийсэн.  
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3. Засгийн газрын 68 дугаар тогтоолын хэрэгжилтийг хангах ажлын 

хүрээнд: 

 

- Дархан-Уул аймаг, Дархан сум, 7-р баг Шинэ орчин төвийн урд байрлах 

худалдаа, үйлчилгээний зориулалттай 8-н аж ахуйн нэгж байгууллагын 

автомашины орц, гарцыг төв замтай холбох тухай албан бичгийг хянаж үзэн 

холбогдох мэргэжил арга зүйн зөвлөгөөг өгч албан бичгээр хариуг өгч ажилласан. 

-  “Жаанар” ХХК-ний хүсэлтийн дагуу Говь-алтай аймгийн ЗДТГ-ын орон 

нутгийн өмчийн газарт Дархан-Уул аймгийн тогтмол барилга угсралтын үйл 

ажиллагаа явуулж байгаа тухай тодорхойлолтын гаргаж өгч ажилласан. Үүнд: 

 Дархан-Уул аймаг, Дархан сум 12-р багт байршилтай “Олон улс” 

худалдааны төв 

 Дархан-Уул аймаг, Дархан сум 9-р багт байршилтай “Жигүүр” худалдааны 

төв  

 Дархан-Уул аймаг, Дархан сум 13-р багт байршилтай Иргэн О.Ганбаатар, 

Ц.Бат-Эрдэнэ нарын 25/50-н айлын нийтийн орон сууц 

 Дархан-Уул аймаг, Дархан сум 16-р багт байршилтай” Дархан-50 

цогцолбор”-ын бүтээн байгуулалтын ажил  

 Дархан-Уул аймаг, Дархан сум 3-р багт байршилтай 4-р сургуулийн спорт 

заалны барилга  

 Дархан-Уул аймаг, Дархан сум 13-р багт байршилтай “Апполло” 

худалдааны төв 

 Дархан-Уул аймаг, Дархан сум 8-р багт байршилтай Дархан-Уул аймгийн 

ГХБХБГ-ын өргөтгөлийн барилга  

 Дархан-Уул аймаг, Дархан сум 13-р багт байршилтай “Мандухай” зоогийн 

газрын их засварын ажлыг тус тус гүйцэтгэсэн болно.  

 

4. Засгийн газрын 69 дугаар тогтоолын хэрэгжилтийг хангах ажлын хүрээнд: 

- “Жинсийн орой” ХХК-ний хүсэлтийн дагуу Дархан-Уул аймаг, Дархан сум, 5-

р багт байршилтай концессын гэрээгээр баригдсан 100 хүүхдийн ортой 25-р 

цэцэрлэгийн барилга угсралтын ажил нь 2016 оны 08 дугаар сарын 05-ны өдрөөс 

2017 оны 01 дүгээр сарын 13-ны өдөр хүртэл захиалагчийн техник хяналтыг хийж, 

ашиглалтад орсон тухай тодорхойлолтыг хүргүүлж ажилласан.  

 

5. Барилгын тусгай зөвшөөрөл олгох журамд заасны дагуу: 

- МОН3244/3245 төслийн хүрээнд хэрэгжиж байгаа Дархан-Уул аймгийн 

бохир усны шугам сүлжээний өргөтгөл шинэчлэл, төв цэвэрлэх байгууламжийн 

гадна дулаан, дулааны насосын станц-3 шинэчлэлийн ажлын барилгын техникийн 

бичиг баримтыг хянаж үзэн барилгын ажил эхлүүлэх зөвшөөрлийг тус тус олгож 

ажилласан. 

- Дархан-Уул аймаг, Дархан сум, Малчин багт байршилтай “Ойн бирж” ХХК-

ний Шатахуун түгээх станц ба автомашин хийгээр цэнэглэх станцын барилгын 

техникийн бичиг баримтыг хянаж үзэн барилгын ажил эхлүүлэх зөвшөөрлийн 

олгосон.  
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- Дархан-Уул аймаг, Дархан сум, 9-р багт байршилтай “Дархан Өүлэн эх” 

ХХК-ний үйлчилгээ, зочид буудлын зориулалттай барилгын техникийн бичиг хянаж 

үзэн мэргэжил арга зүйн зөвлөгөөг өгч барилгын ажил эхлүүлэх зөвшөөрлийн 

олгосон. 

- Дархан-Уул аймаг, Дархан сум, 5-р багт байршилтай “Хунт Улз” ХХК-ний 

барилга угсралтын тусгай зөвшөөрлийн хугацаа сунгах хүсэлтийн дагуу техникийн 

бичиг баримтыг хянаж үзэн Барилгын хөгжлийн төвд тодорхойлолт гаргаж 

ажилласан.  

- Дархан-Уул аймаг, Орхон сум, Энхтал багт байршилтай “Хасвуу” ХХК-ний  

хүсэлтийн дагуу төмөр бетон эдлэлийн үйлдвэрийн тоног төхөөрөмж, ажлын 

байрыг очиж үзэн холбогдох мэргэжил арга зүйн зөвлөгөөг өгч Монголын барилгын 

материал үйлдвэрлэгчдийн холбоонд тодорхойлолтыг гаргаж өгч ажилласан.  

 

6. Улс, орон нутаг болон бусад эх үүсвэрээс санхүүжилттэй шинээр 

болон шинэчлэн боловсруулж буй хот байгуулалтын баримт бичигт санал 

өгөх, гүйцэтгэгчтэй хамтран ажиллах 

 

- Дархан-Улаанбаатарын хооронд хийгдэх авто замын дагуух холбооны 

шинэчлэгдэж байгаа шугамын ажлын зургийн трасст хяналт  хийж, эзэмшил газар 

дээгүүр явж байгаа хэсгийн газрыг чөлөөлж трасс сонгох зөвлөгөө өгч трассыг 

шилжүүлэн байршуулав. 

- Дархан сум 9-р баг. Иргэн Загарын үйлчилгээний барилгын гадна 

инженерийн шугам сүлжээний зургийг хянав /цахилгаанаас бусад/. 

 

7. Хот, тосгоны ерөнхий төлөвлөгөөний жижүүрийн хөтлөлт хийх 

үлгэрчилсэн заавар”-ыг мөрдөж ажиллах, мэдээллийн сан бүрдүүлэх 

- Жижүүрийн ерөнхий төлөвлөгөөний хөтлөлтөд баяжилт хийгдлээ. 

 

8. Ирсэн, явсан  албан бичгийн дагуу хийсэн судалгааны ажил: 

 “ДДС” ТӨХК-с техникийн нөхцөл авах хүсэлт гаргасан  3 иргэн, ААНБ-д 

тодруулах хуудас гаргаж өгөв. 

 Дархан ус суваг” ХК-с техникийн нөхцөл авах хүсэлт гаргасан  1 иргэнд 

тодруулах хуудас гаргаж өгөв. 

 2018 онд  Дархан-Уул аймагт хийхээр төлөвлөсөн төсөл арга хэмжээний 

ажлын мэдээллийг дэлгэрэнгүй болгож, тодотгон БХБЯ руу ирүүлсэн мэйл 

хаягаар нь хүргүүллээ. 

Засаг даргын БХБЯ-тай байгуулсан гэрээний биелэлтийн хагас жилийн тайланг 

ирүүлсэн маягтын дагуу гаргаж 2017.08.04-ний өдөр s.doljinsuren@mcud.gov.mn, 

jijmaaalimaa@gmail.com хаяг руу  тус тус хүргүүллээ. 

 

9. Бусад ажил 

- Байгууллагын шатсан гэрэлийн суурь 10 ширхэг, ламп 38 ширхэгийг тус тус 

сольж байгууллагын гэрэлтүүлгийг нэмсэн. 

-  АРБЕЛ АЛТАЙ ХХК-ний хийж байгаа Улаанбаатар-Дархан хот хүртэлх 30 

км хатуу хучилттай авто замын дагуух шинэчлэгдэж холбооны кабелийн трассыг 

зөвшилцөж хамтран ажиллаа. 

-  Байгууллагын өмнөх явган модыг засаж хэлбэржүүлэв. 

mailto:s.doljinsuren@mcud.gov.mn
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- Байгууллагын 50м доторх хог, шарилжийг цэвэрлэв. 

- Залуучууд театр дээр зохион байгуулагдсан “Монгол улсын үндсэн хуульд 

оруулах нэмэлт өөрчлөлтийн төсөл” хэлэлцүүлэгт оролцсон. 

  

 

 

 

 

ТАЙЛАН НЭГТГЭСЭН:    С.БАТБИЛЭГ 


