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УЛААНБААТАР ХОТЫН 
ЕРӨНХИЙ МЕНЕЖЕРИЙН 

ТУШ ААЛ

сЗ/// /3 сарын өдөр Дугаар Улаанбаатар хот

г  Газар ашиглалтын гэрээний п
биелэлтийг дүгнэх тухай

Төсвийн тухай хуулийн 16 дугаар зүйлийн 16.5.1, 16.5.5 дахь заалт, 
Нийслэлийн Засаг даргын 2014 оны А/279 дүгээр захирамжаар батлагдсан 
“Захирамжпалын баримт бичиг боловсруулах, батлах, хянах, мэдээлэх” журмын 2 
дугаар хэсгийн 2.4.1 дэх заалт, Захирагчийн Ажлын Албаны дүрмийн 2 дугаар 
хэсгийн 2.9, 4 дүгээр хэсгийн 4.3.13 дахь заалтуудыг тус тус үндэслэн ТУШААХ нь:

1. Нийслэлийн Засаг даргын 2009 оны 208, 2010 оны 290, 2010 оны 335, 2011 
оны 357 дугаар захирамжуудаар Улаанбаатар хотын Захирагчийн ажпын албанд 5 
болон 15 жилийн хугацаагаар эзэмшүүлсэн газруудад /Баянзүрх дүүргийн 11-р 
хороо, Баян-Уулын ар, Сонгинохайрхан дүүргийн 21-р хороо Тарвагатай, Таширын 
хөндий/ төмс хүнсний ногоо тариалах, газар тариалан, саалийн үнээний фермийн 
чиглэлээр үйл ажиллагаа явуулж, ашиглаж буй иргэд, аж ахуйн нэгж 
байгууллагуудын гэрээний хэрэгжилтийг газар дээр нь үзэж, дүгнэх ажпын хэсгийг 
1 дүгээр хавсралтаар, хийх ажпын удирдамжийг 2 дугаар хавсралтаар, 
шаардагдах зардлын тооцоог 3 дугаар хавсралтаар тус тус баталсугай.

2. Газар ашиглалтын байдал, гэрээний биелэлтийг шалгаж, дүнг нэгтгэн 
хугацаанд нь танилцуулахыг Хүнс, худалдаа, үйлчилгээний хэлтсийн дарга 
/О.Нарантуяа/-д үүрэг болгосугай.

3. Газар ашиглалтын гэрээний биелэлтийг газар дээр нь явж үзэхзд 
шаардагдах 319800 (гурван зуун арван есөн мянга найман зуун) төгрөгийг бараа 
үйлчилгээний бусад зардлаас санхүүжүүлэхийг Ахлах нягтлан бодагч /Б.Цэрмаа/-д 
зөвшөөрсүгэй.
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ХОТЫН ЕРӨНХИЙ МЕНЕЖЕР БӨГӨӨД 
ЗАХИРАГЧИЙН АЖЛЫЙ ДЙБАНЫ
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ГЭРЭЭНИЙ ХЭРЭГЖИЛТ ДҮГНЭХ АЖЛЫН хэсэг

Ажлын хэсгийн дарга: О.Нарантуяа

Гишүүд: Э.Энхцэцэг

Ц.Төмөртулга

Б.Шатарбал

Ц.Рэгзэдмаа

Хүнс, худалдаа, үйлчилгээний 
хэлтсийн дарга

Захиргаа, санхүүгийн хэлтсийн дарга

Үйлдвэр, хөдөө аж ахуйн газрын 
Газар тариалангийн хэлтсийн дарга

Үйлдвэр, хөдөө аж ахуйн газрын 
Газар тариалангийн хэлтсийн 
мэргэжилтэн

Үйл ажиллагаа, мониторингийн 
хэлтсийн дарга

Нарийн бичгийн дарга: Н.Эрдэнэчимэг Хүнс, худалдаа, үйлчилгээний 
хэлтсийн мэргэжилтэн
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ГАЗАР АШИГЛАЛТЫН ГЭРЭЭНИЙ 
БИЕЛЭЛТИЙГ ДҮГНЭХ УДИРДАМЖ

Нэг. Шалгалтын зорилго

Захирагчийн ажлын албаны эзэмшилд байгаа ХАА-н зориулалттай газрыг 

гэрээгээр ашиглаж байгаа иргэн, аж ахуйн нэгж байгууллагын гэрээний биелэлтийг газар 

дээр нь үзэж, шалган гэрээг дүгнэнэ.

Хоёр. Шалгалтын хамрах хүрээ

Баянзүрх дүүргийн 11-р хороо, Баян-Уулын ар, Сонгинохайрхан дүүргийн 21-р 

хороо Тарвагатай, Таширын хөндийд төмс хүнсний ногоо тариалах, газар тариалан, 

саалийн үнээний фермийн чиглэлээр ашиглаж, үйл ажиллагаа явуулахаар гэрээ хийсэн 

иргэн, аж ахуйн нэгж байгууллага хамрагдана.

Гурав. Шалгалт хийх бүрэлдэхүүн

Ажлын хэсэг

Дөрөв. Шалгалтын хугацаа

2016 оны 03 дугаар сарын 21-нээс 03 дугаар сарын 23-ны хооронд ажлын 3 хоногт 

хийж гүйцэтгэнэ.

Тав. Шалгалтын чиглэл

Нийслэлийн Баянзүрх дүүргийн 11 дүгээр хороо Баян-Уулын арын 100 га, 

Сонгинохайрхан дүүргийн 21 дүгээр хороо Таширын хөндийн 300 га, Тарвагатайн амны 

200 га-д газрын ашиглагч иргэн, аж ахуйн нэгжийн газар ашиглалтын байдал, төмс, 

хүнсний ногооны тариалалт, фермерийн аж ахуйн үйл ажиллагааны явц, үр дүн, 

гэрээний хэрэгжилтийг газар дээр нь үзэж, гэрээгний биелэлтийг дүгнэнэ.

Зургаа. Шалгалтын дүнг нэгтгэх, танилцуулах

Газрын ашиглалт, явуулж буй үйл ажиллагаа, газрын төлбөр төлсөн байдал, 

гэрээний биелэлтийг шалгаж, дүнг нэгтгэн танилцуулга бичиж, удирдлагад 

танилцуулан, газрын гэрээг шинэчилнэ.

ХҮНС, ХУДАЛДАА ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ХЭЛТЭС
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ГАЗАР АШИГЛАЛТЫН ГЭРЭЭНИЙ 
БИЕЛЭЛТИЙГ ҮЗЭХ МАРШРУТ, ТӨСӨВ

Явах чиглэл
Тоо

хэмжээ
/км/

Ажиллах
өдөр

Нэгж КМ- 
ын зардал 
/төгрөгөөр/

Нийт
зардал

/төгрөгөөр
/

2 БЗДүүрэг 11-р хороо 
Баян-Уулын ар

100 1 өдөр 780 78 000

3
СХДүүргийн 21-р хороо 
Тарвагатай, Таширын 
хөндий

310 2 өдөр 780 241 800

Нийт 410 3 өдөр 319 800

Жич: Нийслэлийн Автобаазын даргын 2008.12.29-ны 106 дугаар тушаалыг үндэслэв. /НАБ-с унаа захиалах/

ТООЦОО ГАРГАСАН:

ХҮНС, ХУДАЛДААҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ 7
ХЭЛТСИЙН МЭРГЭЖИЛТЭН Н.ЭРДЭНЭЧИМЭГ

/  л
ХЯНАСАН: АХЛАХ НЯГТЛАН 

БОДОГЧ Б.ЦЭРМАА


