
 

 

ГАЗРЫН ХАРИЛЦАА, БАРИЛГА, ХОТ БАЙГУУЛАЛТЫН 

ГАЗРЫН  2019 ОНЫ 03  ДУГААР САРД ХИЙСЭН АЖЛЫН ТАЙЛАН 

 

2019.03.20 

 

1. ГАЗРЫН ХАРИЛЦААНЫ ЧИГЛЭЛЭЭР ХИЙСЭН АЖЛЫН ТАЙЛАН 

 

Газар зохион байгуулалт, төлөвлөлтийн чиглэлээр: 

Улсын бүртгэлийн хэлтэсээс Э дугаар нь ирсэн 21 иргэний газар эзэмших 

гэрээ,   гэрчилгээг бичиж цахимжуулсан. Мөн Улсын бүртгэлийн хэлтэс руу Э 

дугаар авахаар 35 иргэний материалыг цахимжуулан илгээсэн. 

Газрын кадастрын мэдээллийн сангийн Лэнд менежер програм хангамжийн 

веб системийг улсын хэмжээнд нэвтрүүлэхтэй холбогдуулан хойд бүсийн /Дархан-

Уул, Сэлэнгэ, Хөвсгөл, Булган/ аймгуудын ГХБХБГ-ын газрын холбогдох 

мэргэжилтнүүд, аймгийн төвийн болон зарим сумдын газрын даамлуудыг 

хамруулан Газрын кадастрын мэдээллийн сангийн Лэнд менежер програм 

хангамжийн веб систем, Газрын татвар, төлбөрийн системийн сургалтыг Дархан-

Уул аймгийн ГХБХБГ-т 2019-02-25-27-ны өдрүүдэд зохион байгуулахад сургалтанд 

идэвхитэй хамрагдсан. 

Дархан сумын 2018 оны газар зохион байгуулалтын төлөвлөгөөний хэрэгжилт, 

2019 оны газар зохион байгуулалтын төлөвлөгөөний төслийг боловсруулж Дархан 

сумын Засаг даргын зөвлөлийн хурлаар 2019 оны 03 дугаар сарын 13-ны өдөр 

хэлэлцүүлж дэмжүүлэн Дархан сумын Иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын 

Тэргүүлэгчдийн хурлаар 2019 оны 03 дугаар сарын 14-ны өдөр хэлэлцүүлэн 

батлуулсан. Мөн Дархан-Уул аймгийн хэмжээнд иргэнд 2019 онд өмчлүүлэх 

газрын байршил, хэмжээ, зориулалтыг Аймгийн ИТХ-р хэлэлцүүлэхээр хүргүүлж 

дэмжүүлсэн тогтоолыг ГЗБГЗЗГ-т хүргүүлсэн. 

Дархан сумын орон нутгийн тусгай хэрэгцээнд авах байршлыг сумын ИТХурлын 

хуралдаанаар батлуулж тогтоол гаргуулсан 

Геодези, зураг зүйн чиглэлээр: 

 Өмчлөлийн газраа өвлүүлсэн, худалдсан 13 иргэний эрх шилжих бүртгэлийг 

хийж эзэмшил газартай 21 иргэн, аж ахуйн нэгжид  кадастарын зураг гаргаж 

үйлчилсэн. 

 Дархан сум 16 дугаар баг “Зоригт ирээдүй” ХХК-ны худалдаа, үйлчилгээ, 

орон сууцны барилгын тэг тэнхлэгийг газарт шилжүүлсэн актыг “Гео од” 

ХХК-аас хүлээн авч шалган барилга эхлэх зөвшөөрөл хүссэн материалд 

хавсаргав. 

 15 дугаар баг 3 дугаар хэсэгт баригдсан багийн хөгжлийн төв, 12 дугаар баг 

6 дугаар хороололд баригдсан багийн хөгжлийн төвийн барилгуудын 

гүйцэтгэлийн зургийг хүлээн авч шалган мэдээллийн санд орууллаа. 

 Нутаг дэвсгэртээ хамаарах газар зүйн нэрийн хэрэглээнд хяналт тавих, 

шинэ нэрийн талаар санал дэвшүүлэх, байгууллага, аж ахуйн нэгж, иргэдийг 
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газар зүйн албан ёсны нэрийн тухай мэдээллээр хангах, газар зүйн нэрийг 

зөв бичих, хэрэглэх, хамгаалах асуудлыг зохион байгуулах тухай албан 

бичгийг холбогдох материалын хамт Хонгор, Орхон, Шарын гол сумдад 

хүргүүлэв. 

 Дархан сумын 6,7 дугаар багт хийгдэх дулаан , бохирын шугам сүлжээний 

трассын дагуу байрлах айл өрхөд мэдэгдэл тараах ажлыг мэргэжилтэн 

Ө.Мягмарсүрэн, Б.Төмөр нарын хамт хийж гүйцэтгэлээ. 

 

Кадастрийн чиглэлээр: 

Гэр бүлийн хэрэгцээний өмчлөх 11 иргэн, худалдсан, бэлэглэсэн 3,  , 

эзэмших гэрээ байгуулсан 4 иргэн, хуулийн этгээдийн кадастрын зургийг тус тус 

гаргаж өгсөн. 

Бурхант эрдэнэ НҮТББ-д Дархан-Уул аймгийн Хонгор сумын 2-р баг, Хүйтний гол, 

Их Ноён, БагаНоён уулын аманд нөхөн сэргээлт хийхээр хүсэж буй газрын тойм 

зургийг хүргүүлсэн. 

 

 

Мониторингийн чиглэлээр: 

1.Улсын бүртгэлийн хэлтэс руу Э дугаар авахаар 7 иргэн, 4 хуулийн этгээдийн 

материалыг цахимжуулан илгээж, Э дугаар нь ирсэн 1 иргэн, 2 хуулийн этгээдийн 

газар эзэмших гэрээг байгуулж гэрчилгээг нь бичиж олгосон. 

2. Байгууллагын авлига, ашиг сонирхлын зөрчил гаргасан этгээдэд 

хариуцлага тооцсон асуудалд маргаан үүсгэж шүүхийн шатанд шийдвэрлэгдсэн 

болон шийдвэрлэгдэж байгаа талаарх 2016-2018 онуудын хоорондох судалгааг 

гаргаж Хууль, эрх зүйн хэлтэст 2019 оны 03 дугаар сарын 20-ны өдөр хүргүүлсэн. 

3. АНУ-ын Төрийн Департаментын Хүмүүнлэгийн Мэдээллийн Алба, Америкийн 

Газарзүйчдийн Холбоо, Азийн сангаас хэрэгжүүлж буй “Дагуул хотуудын хүн амын 

аюулгүй байдал, гамшгийн эрсдлийг бууруулах болон урьдчилан сэргийлэх 

зорилгоор газарзүйн зураглал боловсруулах хөтөлбөр”-ийн хүрээнд Дархан хотод 

хэрэгжүүлж буй “Дагуул хот (2C) Дархан төсөл”-ийн нээлт 2019 оны 3 сарын 

18 ны өдөр болсон бөгөөд уг төслийн нээлтэнд оролцож, мөн манай байгууллагад 

газар зүйн мэдээллийн системийн ArcGIS 10.6.1 лицензтэй программыг 1 суурин 

компьютерт суулгаж өгсөн. 
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Газрын төлбөр: 

 

 Дархан-Уул аймгийн ИТХ-ын 2018.12.05-ний өдрийн 12/04 дүгээр тогтоолоор 

2019 онд газрын төлбөрийн орлогоос 745.2 сая төгрөгийг төвлөрүүлэх 

төлөвлөгөөтэй ажиллаж байна. 2019.03.14-ний өдрийн байдлаар 113.0 сая 

төгрөг төвлөрүүлж, гүйцэтгэл 15.1 хувьтай явж байна. 

 Худалдаа хөгжлийн банк, Капитал, төрийн банк, Голомт, хаан банкуудтай 

барьцааны бүртгэлийн судалгааг цахимаар хүргүүлж, нэгдсэн нэг 

мэдээллийн сантай болохоор хамтран ажиллаж байна. 

 

Мэдээлэл технологи: 

Мэдээлэл: 

1. 70376471 утсаар 22 иргэний асуусан асуултанд хариулсан. Эдгээр 

асуултуудын дийлэнхийг газрын гэрээ, гэрчилгээ солиулахад бүрдүүлэх 

материал болон шинээр газар өмчилж авч болох эсэх талаарх асуулт эзэлж 

байна. 

2. Дархан-Уул аймгийн Газрын харилцаа, барилга хот байгуулалтын газрын 

Facebook хуудсанд иргэнээс асуусан 2 асуултанд хариулсан. 

3. Газрын албан хаагчдаар Юнитель компанийн утасны дугаарын сонголтыг 

хийлгэж, сонголт хийсэн хүмүүсийн гэрээг бичиж, дугаарыг юнитель 

компаний менежертэй холбогдон идэвхжүүлэв. Бүх албан хаагч дугаар авч, 

гэрээгээ байгуулсны дараа Юнитель компанитай албан хаагчдын 

байгуулсан гэрээг хүргэж өгөв. 

4. 2019-02-22-нд Дархан-Уул аймгийн ЗДТГ-т Барилга, хот байгуулалтын 

хэлтсийн зохион байгуулсан “Дархан-Уул аймгийн Барилга, хот 

байгуулалтын салбарын удирдах ажилтны зөвлөгөөн 2019”-ний үеэр 

оролцогчид болон аймгийн удирдлагуудтай хийсэн санал солилцох 

хэлэлцүүлгийн бичлэгийг бичгэн хэлбэрт оруулав. 

5. ГЗБГЗЗГ-ын дарга Ц.Ганхүү, ГЗБГЗЗГ-ын ГУХ-ийн дарга Ж.Батсайхан, 

ГЗБГЗЗГ-ын ХБКХ-ийн дарга Г.Цогтсайхан, ГЗБГЗЗГ-ын АМТ-ийн дарга 

Н.Адилбиш нар Дархан-Уул аймагт ирж Дархан-Уул аймгийн удирдлагууд 

болон ГХБХБГ-ын ажилтнуудад Улсын газар зохион байгуулалтын ерөнхий 

төлөвлөгөө, Хот байгуулалтын кадастрын мэдээллийн сан, ГЗБГЗЗГ-аас авч 

хэрэгжүүлж буй ажлуудын талаар танилцуулах уулзалт хийж санал 
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солилцох хурал Дархан-Уул аймгийн ЗДТГ-ын уулзалтын танхимд болох үед 

танхимын төхөөрөмжийн бэлтгэл хангаж, илтгэл тоглуулав. 

6. Орхон сумын 2019 оны газар зохион байгуулалтын төлөвлөгөөний зарлалын 

эхийг А3 хэмжээтэй бэлтгэж хэвлэв. 

7. Орхон сумын 2019 онд газар эзэмшүүлэх төсөл сонгон шалгаруулалт зарлах 

зарлалын эхийг А3 хэмжээтэй бэлтгэж хэвлэв. 

8. ГХБХБГ-ын Мэдээллийн технологийн асуудал хариуцсан мэргэжилтний 

Албан тушаалын тодорхойлолтын урьдчилсан хэлбэрийг хийв. 

9. ГХБХБГ-ын Мэдээллийн технологийн асуудал хариуцсан мэргэжилтний 

Гүйцэтгэлийн гэрээний урьдчилсэн хэлбэрийг бичив. 

10. Серверийн өрөөний өдөр тутмын, 7 хоног тутмын, сар тутмын, улирал 

тутмын, жил тутмын аюулгүй байдал, байнгын шалгалтын тэмдэглэлийг 

хийх шаардлагатай байгаа тул Серверийн өрөөний аюулгүй байдал, 

байнгын шалгалтын тэмдэглэлийн бүтэц, хэрхэн хийдэг талаар судалгаа 

хийв. Энэ талаар ГЗБГЗЗГ-ын Орон зайн мэдээлэл технологийн хэлтэстэй 

хэлэлцэж зөвлөлдөх шаардлагатай байна. 

11. Сервер компьютерийн үйл ажиллагааны байнгын хяналт хийх боломжийг 

олгодог Dell сервер компьютерийн Open Manage Server Administrator 

програм хангамжийн талаар судлав. 

12. ГХБХБГ-ын цахим хуудас болон Facebook хуудсан дээр дараах 

мэдээллүүдийг тавив. Үүнд: 

 ГЗБГЗЗГ-аас Газрын кадастрийн мэдээллийн сангийн Лэнд менежер 

програм хангамжийн веб системийг улсын хэмжээнд нэвтрүүлэхтэй 

холбогдон 2019-02-25-2019-02-27-нд Дархан-Уул аймагт зохион 

байгуулагдсан хойд бүсийн /Дархан-Уул, Сэлэнгэ, Булган, Хөвсгөл/ 

Газрын кадастрын мэдээллийн сангийн Лэнд менежер програм 

хангамжийн веб систем, Газрын татвар, төлбөрийн системийн сургалтын 

зар, болон сургалтын үйл явц 

 ГЗБГЗЗГ-ын дарга Ц.Ганхүү, ГЗБГЗЗГ-ын ГУХ-ийн дарга Ж.Батсайхан, 

ГЗБГЗЗГ-ын ХБКХ-ийн дарга Г.Цогтсайхан, ГЗБГЗЗГ-ын АМТ-ийн дарга 

Н.Адилбиш нар Дархан-Уул аймагт ирж Дархан-Уул аймгийн 

удирдлагууд болон ГХБХБГ-ын ажилтнуудад Улсын газар зохион 

байгуулалтын ерөнхий төлөвлөгөө, Хот байгуулалтын кадастрын 

мэдээллийн сан, ГЗБГЗЗГ-аас авч хэрэгжүүлж буй ажлуудын талаар 

танилцуулах уулзалт 

 2019-03-06-нд Дархан сумын 5,6,7-р багийн гэр хорооллыг инженерийн 

шугам сүлжээнд холбох ажлын зураг төслийн явцтай аймгийн Засаг 

даргын орлогч Т.Ганболд, ХОХБТХ-ийн дарга Батсүх, ГХБХБГ-ын дарга 

Д.Ганбаяр нар танилцсан хурал 

 Орхон сумын 2019 онд хийх төсөл сонгон шалгаруулалтын зарыг оруулж, 

устгав. 

 Байгаль орчин, экологийн бодлого хяналтын хорооны Төлөөлөгчид 

Газрын тухай, Газрын хэвлийн тухай хуулиудын хэрэгжилт, зохион 

байгуулж байгаа ажилтай газар дээр нь танилцах хурал 

Мэдээлэл технологийн чиглэлээр: 
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1. Газрын кадастрын мэдээллийн сангийн Лэнд менежер програм хангамжийн 

веб систем, Газрын татвар, төлбөрийн системийн сургалтын бэлтгэл ажлыг 

хангаж шаардлагатай сүлжээний утас бэлдэж холбов. Үүнд: Нийт 164м 

сүлжээний утас зарцуулж, 4-6м-ийн урттай 11ш, 7-9м-ийн урттай 7ш, 10-

13м-ийн урттай 4ш, нийт 22ш сүлжээний утас хавчиж хэрэглэв. Сургалт 

дууссаны дараа сургалтанд хэрэглэгдсэн шинэ сүлжээний утаснуудын уртыг 

хэмжиж кодолж, шошго наав. 

2. Байгууллага номоо бүртгэх шаардлагатай байгаа тул Номын сангийн 

програм хайж Handy Library Manager 2.5 програмыг олж, компьютер дээрээ 

суулгав. Handy Library Manager 2.5 номын сангийн бүртгэлийн програмын 

тохиргоог хийж ном бүртгэхэд бэлэн болгов. 

3. Номын сангийн Handy Library Manager 2.5 програмын ашиглан ном бүртгэж, 

каталогжуулах зааврыг уншиж судлав. 

4. Номын сангийн номзүйн ангилалын Дьюгийн аравтын ангилалын номыг 

англи хэл  дээр татаж, хэвлэж үдэв. Монгол хэл дээрх Дьюгийн аравтын 

ангилалын номоос монгол тайлбаруудыг англи хэл дээрх хувилбар дээрээ 

бичив. 

5. Номын сангийн програмд 52 ширхэг номыг цахим каталог үүсгэн бүртгэж, 40 

ширхэг номын бар код, каталогийг хэвлэж наав. 

6. Газар зүйн нэрийн сурталчилгааны файлуудыг 10ш DVD-нд бичив. 

7. Геодези, зураг зүйн асуудал хариуцсан мэргэжилтэн Мөнхчулууны 

компьютерийг форматлаж, шаардлагатай хэрэглээний програм 

хангамжуудыг суулгав. 

8. Нягтлан бодогч Мөнхзул өөр өрөөнд түр хугацаагаар шилжиж суух 

шаардлагатай болсон тул зөөврийн компьютерт роутер, свич тавьж 

интернэт, дотоод сүлжээнд холбож өгөв. 

9. Ардын хувьсгалын өргөн чөлөө 1-3, Барилгачдын өргөн чөлөө 1-4, 

Бурхантын 1-5, Эрчим хүчний 1-4, Хараагийн 1-2, Хуульчдын 1-3, Давхар 

өртөөний 1-2, Мангиртын гудамж 1-3, Наадамчдын 1-3, Олимпийн 1-4, 

Үндэсний эрх чөлөөний 1-3, Багачуудын, Жаргалантын, Зүүн дэнжийн, 

Оюутны, Хүрээлэнгийн, Худалдааны, Улаан толгойн гудамжнуудын видео 

хийж, бүх гудамжнуудын видеог видео файлын форматаар хөрвүүлэв. 

10. Өөрийн компьютер дээрх хэрэгцээгүй файлуудыг устгаж цэвэрлэв. 

 

Хууль,эрх зүй болон  хүний нөөцийн ажлын чиглэлээр: 

 

 Ч.Отгонбатын нэхэмжлэлтэй ЗХШүүхэд тайлбар хүргүүлсэн,  Захиргааны 

анхан шатны шүүхэд Аймгийн Засаг даргын итгэмжлэгдсэн төлөөлөгчөөр 

Кадастрын мэргэжилтэн Ч.Батчулуунтай хамт шүүх хуралд хариуцагчаар 

оролцсон. Шүүхээс нэхэмжлэгчийн тавьж буй зарим шаардлагаа дахин 

тодруулах хугацаа зааж буцаав. 

 2019 оны Байгууллагын дотоод сургалтын төлөвлөгөөг батлуулах 

төлөвлөгөөг боловсруулж байна. 

 Албан тушаалын тодорхойлолт боловсруулж танилцуулах ажлыг хэсгийг 

газрын даргаар батлуулан ажиллан нийт 22 албан хаагчдын албан 
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тушаалын тодорхойлолтыг Төрийн албаны шинэ хууль, дүрэм, журмын 

дагуу шинэчлэгдсэн маягаар ТАСЗөвлөлд хүргүүлсэн. 

 Зэрэг дэвийн хувийн нэмэгдэл олгох 6 албан хаагчдын тушаалыг бэлтгэн 

газрын даргаар батлуулсан. 

 Зэрэг дэвийн материалыг 5 албан хаагчдын материалыг  ТАСЗөвлөлд 

хүргүүлсэн. 

 Төрийн албаны зөвлөлийн Хүний нөөцийн програмруу Цалин болон 

нэмэгдлүүдийг шинэчлэн орууллаа. 

 Газрын даргын Гүйцэтгэлийн төлөвлөгөөг боловсруулах ажлыг хэлтсийн 

дарга нараар хянуулж байна. 

 Худалдаа хөгжлийн банк, Капитал, төрийн банк, Голомт, хаан банкуудтай 

барьцааны бүртгэлийн судалгааг цахимаар хүргүүлж, нэгдсэн нэг 

мэдээллийн сантай болохоор хамтран ажиллаж байна. 

 Г.Золбаяр, Д.Дэжидмаа, Б.Нямаа, А.Жаргалсайхан, Д.Мядагмаа, 

Н.Энхсаруул, Э.Отгонзул Б.Чимгээ нарын нэхэмжлэлтэй захиргааны хэрэгт 

Давж заалдах гомдол гаргасан ба Захиргааны хэргийн анхан шатны 

шүүхийн 2018.12.24-ний өдрийн 02 дугаартай шийдвэрийг хэвээр үлдээж, 

гомдлыг хэрэгсэхгүй болгож шийдвэрлэсэн. 

  

Томилолтын жагсаалт: 

 Ц.Чулуунцэцэг Газрын татвар, төлбөр, үнэлгээний асуудал хариуцсан 

мэргэжилтэн   Улаанбаатар хот Захиргааны хэргийн давж заалдах шатны 

шүүх хуралд орох /8 иргэний өргөдөл/ 

 Х.Олонбаяр Барилга хот байгуулалтын хэлтсийн дарга /Улаанбаатар хот/

 ДУАын ерөнхий төлөвлөгөөний хуралд  

 С.Дарханбаатар Барилгын лабораторын шинжээч /Улаанбаатар хот/

 ДУАын ерөнхий төлөвлөгөөний хуралд 

 Х.Олонбаяр Барилга хот байгуулалтын хэлтсийн дарга /Улаанбаатар хот/

 Удирдах ажилтны зөвлөгөөнд 

 Б.Мөнгөнтогос Барилга материал үйлдвэрлэл, лабораторийн асуудал 

хариуцсан мэргэжилтэн Улаанбаатар хот Удирдах ажилтны зөвлөгөөнд 

оролцох 

 

2. БАРИЛГА, ХОТ БАЙГУУЛАЛТЫН ЧИГЛЭЛЭЭР ХИЙСЭН АЖЛЫН ТАЙЛАН 

Инженерийн дэд бүтцийн хүрээнд: 

 Дархан сумын 5,6,7,8 багийн гэр хорооллын шугам сүлжээнд холбох ажлын 

хүрээнд зураг төслийн ажлыг шуурхай явуулах үүднээс тулгараад байгаа 

асуудлаар уулзалт зохион байгуулсан. 
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 5 багийн гэр хорооллыг ИШС холбохтой холбоотойгоор иргэдтэй уулзалт 

зохион байгуулах мэдээлэл бэлдэж танилцуулах, сонсох ажиллагаа явуулах 

ажлыг хийж гүйцэтгэсэн. 

 

 3 сарын 7 өдрийн гэр хорооллын инженерийн шугам сүлжээнд холбох 

ажлын хуралдаанаас өгсөн үүрэг даалгаварын айл өрхүүдтэй уулзахад 

шаардлагатай материалыг бэлдэж 6.7 багт шугамын трассд орсон айл 

өрхүүдтэй уулзаж мэдэгдэх хуудас тараасан. 

 

 5,6,7-р багийн ИШС-ний зураг төслийн үзэж зөвшилцсөн. 

 

 

 

 Дархан сумын 8-р багийн Нарантолгойн гэр хорооллыг инженерийн шугам 

сүлжээнд холбох ажлын хүрээнд шугамын трассын дагуу улаан шугам 

тавихад таарсан цахилгааны шон, блок болон элит хашаанууд 

гэрэлтүүлгийн шонгууд таарсан тул ГХБХБГ, ДХББЗГ, ДСЦТС, Ноёдын 

туурь ХХК, Цагаан зуун ХХК хурал зохион байгуулж гарсан асуудлуудыг 

шийдвэрлэсэн. 
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 8-р багийн Наран толгойн хэсгийн айл өрхүүдэд мэдэгдэх, танилцуулах 

ажлыг зохион байгуулж хийж хэрэгжүүлэх бэлтгэл ажлыг хангаад 3 сарын 22 

өдөр зохион байгуулна. 

 

 Дархан хотын бохир усны менежментийг сайжруулах МОН3244/3245 

төслийн гүйцэтгэлийн ажил хоцрогдолтой явагдаж байгаатай холбоотойгоор 

Дархан-Уул аймагт бүртгэлтэй барилга угсралтын 26 компанийн аж ахуй 

нэгжийн удирдах төлөөлтэй уулзалт зохион байгуулж туслан гүйцэтгэгчээр 

орох хүсэлтэй аж ахуй нэгжүүдээс санал авч дахин хурал зохион 

байгуулахаар шийдвэрлэсэн. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Тусгай зөвшөөрөл сунгах хүсэлтэй Ноёдын туурь ХХК хүсэлтийг авч хүсэлт 

өгсөн заалтын дагуу материалтай танилцаж холбогдох тодруулах хуудсыг 

гаргаж хүргүүлсэн. 

 Дархан-Уул аймгийн Хонгор сумын төвийн хэсгийн инженерийн шугам 

сүлжээний байр зүйн зураглал хийлгэх шугамын уртуудыг гаргаж төсөв 

гаргах ажил хийгдэж дуусч Хонгор сумын Засаг даргад хүргүүлээд байна. 

 Дархан сум, Шарын гол сумдыг нэгдсэн мэдээллийн санд оруулах ажил 

хийгдэж эхлээд байна. 

 Дулаанд холбох хүсэлтэй 19 аж ахуй нэгжийн судалгааг хийж дулааны 

тодруулах хүсэлт гаргаж өгсөн. 

 Онцгой байдын газар гамшгаас хамгаалах  улсын хяналтын байцаагчийн 

мэдэгдэлийн дагуу 2019 оны 03 сарын 11 өдөр мэргэжлийн ангийн 

томилгоот бүрэлдэхүүний бэлэн байдлын үзлэгийг байгууллагын нийт 

ажилтан, албан хаагчдыг хамруулан зохион байгуулсан 
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 Гамшигаас хамгаалах дадлага сургуулилтанд бэлдэж бэлэн байдлыг 

хангуулсан. 

 
 

 

 

 

ТАЙЛАН НЭГТГЭСЭН: 

ХУУЛИЙН АСУУДАЛ  

ХАРИУЦСАН МЭРГЭЖИЛТЭН                                     Б.ЗОЛБАЯСАХ 

 

 

 

 


