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ГАЗРЫН ХАРИЛЦАА, БАРИЛГА, ХОТ БАЙГУУЛАЛТЫН 
ГАЗРЫН 2019 ОНЫ 9  ДҮГЭЭР САРД ХИЙСЭН АЖЛЫН ТАЙЛАН 

 
2019.09.21 

 

1. ГАЗРЫН ХАРИЛЦААНЫ ЧИГЛЭЛЭЭР ХИЙСЭН АЖЛЫН ТАЙЛАН 

 
 

 

 

 

   

Газрын кадастрын чиглэлээр: 

 Дархан суманд гэр бүлийн хэрэгцээний өмчлөх 19 иргэн, худалдсан, бэлэглэсэн 11, 

өвөлсөн 2, хамтран өмчлөгч хасуулсан 3,  эзэмших гэрээ байгуулсан 27 иргэн, 

хуулийн этгээдийн кадастрын зургийг тус тус гаргаж өгсөн.  

  Шарын гол суманд  гэр бүлийн хэрэгцээний өмчлөх 3 иргэн, худалдсан, бэлэглэсэн 

2 иргэн, 

 Орхон суманд гэр бүлийн хэрэгцээний өмчлөх 3 иргэн 

 Хонгор суманд гэр бүлийн хэрэгцээний өмчлөх 2 иргний кадастрын зураг гаргаж, 

мэдээллийн санд бүртгэн цахим архив  үүсгэв. 

 

Инженер хайгуул, мониторингийн чиглэлээр:   

  Улсын бүртгэлийн хэлтэсээс Э дугаар нь ирсэн 4 иргэн, 5 хуулийн этгээд газар 

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

дугаар авахаар 6 иргэн, 3 хуулийн этгээдийн материалыг цахимжуулан илгээсэн. 

Аймгийн Засаг даргын 2019 оны 01-А/297 дугаар захирамжаар газар эзэмших эрхийн 

гэрчилгээг хүчингүй болгосон Жигүүр цогцолбор сургуульд, аймгийн Засаг даргын 2019 

оны 01-А/298 дугаар захирамжаар газар эзэмших эрх дуусгавар болсон тухай иргэн 

Д.Баярсайханд тус тус албан бичгээр захирамжийн хуулбарыг хүргүүлж мэдэгдсэн. 

Газрын төлөв байдал, чанарын захиалгат хянан баталгааны чиглэлээр: 

  Орон нутагт үйл ажиллагаа явуулж байгаа төрийн байгууллагуудад 2019.09.09-ны 

өдрийн 537 тоот албан бичгээр газрын төлөв байдал, чанарын захиалгат хянан баталгааг 

2020 оны төсөвтөө тусган хийлгэх чиглэлийг хүргүүлсэн. 

Өргөдөл гомдол: 

- Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх 445 дугаар нээлттэй хорих ангид 1 иргэний эрх 

түдгэлүүлсэн  лавлагааг гарагж хүргүүлсэн. 

- Аймгийн 2020 оны төсвийн төсөлд тусгуулах саналыг нэгтгэн ХОХБТХэлтэст хүргүлсэн. 

Газрын төлбөр, татвар, үнэлгээний чиглэлээр: 

 2019.09.12-ний өдрийн байдлаар газрын төлбөрийн орлого 472.0 сая төгрөг, 

гүйцэтгэл 63.3 хувьтай байна.   

 Газрын төлбөрийн тооцоог 296 иргэн, хуулийн этгээдтэй  нийлсэн байна.  

 Татварын цахим систэмээр Газрын төлбөрийг төлбөрийн даалгавар үүсгэж төлдөг 

болсноос шалтгаалан орлогыг иргэн, аж ахуйн нэгж байгууллага болон сум тус 

бүрээр ангилах, хуулга боловсруулалт хийхэд хүндрэлтэй асуудлууд их гарч 

байна. Тухайлбал, арилжааны банкууд өдөрт орсон газрын төлбөрийн орлогыг 
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нэгдсэн нэг дүнгээр төрийн сан руу шилжүүлж байгаа нь хэний ямар төлбөр орж 

байгаа нь төрийн сангийн хуулганаас харах боломжгүй болсон. Үүнтэй холбоотой 

аймгийн Татварын хэлтэстэй хамтран ажиллаж 4-6-р сарын хуулга боловсруулалт 

хийгдэж дуусаж байна. 

 

Сумдын мэдээлэл: 

 Хонгор сум 

Газар зохион байгуулалт, газар өмчлөлийн чиглэлээр: 

 2019 оны 09 дүгээр сард тус сумын засаг даргын архив, бичиг хэргээс ирүүлсэн  79 

иргэн хуулийн этгээдийн өргөдлийг хүлээн авч сумын засаг даргад танилцуулж талбайн 

хэмжээ 2, газар эзэмших эрхийн хугацаа сунгах 22, эрх шилжүүлэх 48, газар өмчлүүлэх 

тухай 7, 4 албан тоот ирүүлсэн байна.  79 иргэн аж ахуй нэгж байгууллагын захирамжийн 

төслийг бэлдэж сумын засаг даргад танилцуулахаар бэлдсэн. 

Геодези зураг зүй, Кадастрын чиглэлээр: 

 2019 оны 09 дүгээр сард 43 иргэн, аж ахуй нэгж байгуулагад  кадастрын зургаах 

үйлчилсэн байна.  

Газрын төлбөр, татвар, үнэлгээний чиглэлээр: 

2019.09.25-ны өдрийн байдлаар газрын төлбөрийн орлогоос 483.0 сая төгрөгийг 

орон нутгийн төсөвт төвлөрүүлж, гүйцэтгэл 64.8 хувьтай явж байна.  

Газрын төлбөрийн цахим систем 2020.01.01-ний өдрөөс хэрэгжиж эхлэхтэй 

холбоотой Газар зохион байгуулалт, геодези зураг зүйн газарт 2019.09.16-2019.09.19-ний 

өдрийн хооронд 21 аймгийн Газрын төлбөр, татвар, үнэлгээ хариуцсан мэргэжилтэн 

хамрагдсан. Тус сургалтын хүрээнд нийт газар эзэмшигч, ашиглагч иргэн хуулийн 

этгээдийг цахим системд бүртгэлтэй эсэх, гэрээнд заасан ногдлын дагуу газрын төлбөр 

зөв бодогдож байгаа эсэх, мэдээллийн санд бүртгэлгүй иргэн, аж ахуйн нэгж 

байгууллагын судалгааг гаргаж, цаашид авах арга хэмжээний талаар тодорхой шийдвэрт 

хүрсэн. Цахим системд холбогдохтой холбоотой шинэ нэгж талбарын дугаарыг судалгаа 

гаргах ажлыг эхний ээлжинд аймгийн Төвийн суманд 2019.10.07-ний өдрийг дуустал, 

сумын төвийг 2019.11.23-ний өдөр дуусгахаар ажлын удирдамжийн дагуу ажиллаж байна. 

 

Өргөдөл гомдол шийдвэрлэлтийн талаар: 

 2019 оны 09 дүгээр сарын 01-ны өдрөөс 09 дугаар сарын 20 -ны өдрийн хооронд 

нийт 79 өргөдөл, ирүүлснээс 79 өргөдөл хүсэлтийг шийдвэрлэхээр сумын засаг даргад 

танилцуулж захирамжийн төсөл бэлдсэн байна.   

 2019 оны 7,8 сард авсан 311541- 312700 дугаартай 110 ширхэг кадастрын үнэт 

цаасны тооцоо, Иргэний газар эзэмших эрхийн 43161-143220 дугаартай гэрчилгээ, Аж 

ахуйн нэгж байгууллагын газар эзэмших эрхийн 12231-12250 дугаартай гэрчилгээ нийт 80 

ширхэг гэрчилгээний тооцоог  ГХБХБГ-ын няравтай тооцоо нийлж тайланг хүргүүлж 

ажилласан.   тайлан мэдээг гаргаж ажилласан.  Кадастрын үнэт цаас 110 ширхэг, Гэр 

бүлийн хэрэгцээний зориулалтаар 50, төрийн байгууллагын 3, ААНБ-ын газар эзэмших 

эрхийн гэрчилгээ 2, нийт 21 гэрчилгээний тооцоо, тэмдэгтийн хураамж, нэгж талбарын 

хувийн хэргийн тайлан мэдээг нэгтгэж ажиллаа 

 

Дуудлага худалдаа, төсөл сонгон шалгаруулалтын байдал: 

 Сумын засаг даргын   2019 оны 156 дугаар Газар эзэмших эрхийн гэрчилгээний 

дуудлага худалдаа зохион байгуулах тухай  шийдвэрээр 13 нэгж талбар дээр дуудлага 

худалдааг зохион байгуулж дээрх 13 нэгж талбараас 5 нэгж талбарыг 64 600 000 мянган 
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төгрөгийг оруулсан байна. Үлдсэн 8 нэгж талбарыг дахин дуудлага худалдаа явуулахаар 

захирамжийн төслийг бэлдсэн.  

 

Бусад ажлын хүрээнд: 

 Архив бичиг хэргийн шалгалтын хүрээнд 1997-2010 оны өргөдөл хүсэлт, 2010-2018 

оныхооронд явуулсан дуудлага, худалдаа төсөл сонгон шалгаруулатаар явуулсан 

материалыг архив бичиг хэргийн стандартын дагуу жагсаалт үйлдэж сумын архивт 

хүлээлгэн өгөхөд бэлэн болгосон. Дээрх ажлуудыг гэрээт ажилтнаар хийлгүүлж дуусгасан.  

 Мөн сумын тухайн жилийн газар зохион байгуулалтын 2020 оны төлөвлөгөөг 

боловсруулах ажлын хэсэг байгуулах тухай захирамжийн төсөл, төлөвлөгөөтэй саналын 

хуудыг бэлдэж сумын цахим сайт, ГХБХБГ-ын цахим сайтад байршуулахаар бэлэн 

болгосон.  

 Орхон сум 

Газар зохион байгуулалт, газар өмчлөлийн чиглэлээр: 

ТЖГЗБТөлөвлөгөөнд тусгагдсаны дагуу Сумын Засаг даргын газар өмчлүүлэх 

тухай захирамж 1, газрын талбайн хэмжээ өөрчлөх тухай захирамж 1, Өмчлөлийн газрыг 

хүчингүйд тооцох тухай 1 шийдвэр  гарсан байна. 

  Мөн 2020 оны Газар зохион байгуулалтын төлөвлөгөөны саналыг авч эхэлсэн ба 

одоогийн байдлаар 4 ААНБ, 8 иргэн  аялал жуулчлал болон ХАА-н үйлдвэрлэлийн 

цогцолбор / фермер/ зориулалтаар газар хүссэн байна.   

Газар эзэмшигч ашиглагчийн гэрээ, гэрчилгээ шинэчлэх ажил дээр 11 иргэн 7 

ААНБ-ын  материалыг  аймгийн үл хөдлөх хөрөнгийн  тасаг руу явуулсанаас “Э” дугаар 14 

ИААНБ-д авсан.    

 

Геодези зураг зүй, Кадастрын чиглэлээр: 

Кадастрын чиглэлээр нийт 21 иргэнд үл хөдлөх улсын бүртгэлээс гэрчилгээ авах 

материалыг бүрдүүлж кадастрын зураг гаргаж өгсөн. 

 

Газрын төлбөр, татвар, үнэлгээний чиглэлээр: 

  Дархан-Уул аймаг дахь төрийн аудитын газрын 2019 оны 06 дугаар сарын 05-ны 

өдрийн 33/06 тоот зөрчил арилгуулах албан шаардлагын дагуу  8 иргэнтэй тооцоо нийлж  

уг газартай холбоотой зөрчлийг арилгасан.  

 

Өргөдөл гомдол шийдвэрлэлтийн талаар: 

09 дүгээр сард газар өмчлүүлэх 3 , газар эзэмшүүлэх 1, талбайн хэмжээ өөрчлөх 1, 

Тухайн жилийн газар зохион байгуулалтын төлөвлөгөөнд санал өгсөн  12 өргөдөл ирсэн  

ба шийдвэрлээгүй болон хугацаа хэтэрсэн өргөдөл байхгүй. 

 

Байгууллагын дотоод үйл ажиллагааны чиглэлээр: 

  Архивын улсын үзлэг ирэхтэй холбогдуулан Сумын засаг даргын 2015, 2016 оны 

захирамж болон тушаалыг сканердаж  цахимжуулсан байна.  

2. БАРИЛГА, ХОТ БАЙГУУЛАЛТЫН ЧИГЛЭЛЭЭР ХИЙСЭН АЖЛЫН ТАЙЛАН 

 

Дэд бүтэц, инженерийн шугам сүлжээний чиглэлээр: 
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 Дархан-Уул аймаг, Дархан сум, Шинэ Дархан 13, 14-р баг болон Хуучин Дархан 5-р 

баг , 20-р хорооллын нутаг дэвсгэрт баригдсан “Цагаан зуун” ХХК-ний гүйцэтгэсэн 

МОН3244/3245 төслийн А2-4 багц “Бохир усны шугам сүлжээний өргөтгөл, 

шинэчлэл”-ийн ажилд улсын комисс ажиллаж байнгын ашиглалтанд оруулсан.  

 Улаанбаатар- Дархан чиглэлийн авто замын трассын хамгаалалтын зурваст орсон 

аж ахуй нэгж, хуулийн этгээдийн судалгааг аймгийн ХОХБТХ-т хүргүүлсэн 

 Сүүний үйлдвэрийн зориулалтаар төсөл сонгон шалгаруулалт явуулах байршлын 

схем зургийг инженерийн хангагч байгууллагуудтай зөвшилцсөн.  

 3 баг 13 цэцэрлэгийн өргөтгөлийн барилга, 3 баг Түвшин холбоо өрхийн эмнэлгийн 

өргөтгөл, 5 баг Грентлогийн барилга, 8 баг 6 цэцэрлэгийн өргөтгөлийн барилга, 12 

баг 24 цэцэрлэгийн өргөтгөлийн барилгуудад инженерийн шугам сүлжээний 

захиалагчийн техник хяналтыг 2 удаа хийж хэрэгжүүлсэн. 

 Аймгийн хэмжээнд хэрэгжиж буй төсөл хөтөлбөрийг ажлуудтай танилцаж ХОХБТХ 

–тэй хамтарсан хуралд оролцон. 

 Австри улсын хөрөнгө оруулалтаар хийгдэх гэрэлтүүлгийн зураг төсөл зохиогчтой 

уулзалт хийж трасс зөвшилцсөн. 

 3 баг 13 цэцэрлэгийн өргөтгөлийн барилга, 3 баг Түвшин холбоо өрхийн эмнэлгийн 

өргөтгөл, 5 баг Грентлогийн барилга, 8 баг 6 цэцэрлэгийн өргөтгөлийн барилга, 12 

баг 24 цэцэрлэгийн өргөтгөлийн барилгуудад инженерийн шугам сүлжээний 

захиалагчийн техник хяналтыг 2 удаа хийж хэрэгжүүлсэн. 

 МАЗ ХХК гүйцэтгэж буй 6.7 багийн авто замын ажилтай холбоотойгоор замын 

трасст орсон айл өрхүүдтэй уулзаж шаардах хуудас тарааж газрын зөрчилтэй энэ 7 

хоногт багтааж зөрчил арилгуулахаар шийдвэрлэсэн. 

Барилгын материал үйлдвэрлэл, хөдлмөрийн аюулгүй байдлын чиглэлээр: 

 Батлагдсан удирдамжийн дагуу тайлангийн сард Эко ноос ХХК, Хатуу төмөр ХХК, 
Эй Эм Пи Ай ХХК, Ган эрдэс хүдэр ХХК, Эгийн уулс ХХК, Дэбүт ХХК–иудаар Барилгын 
материал үйлдвэрлэж буй бүтээгдэхүүний үйл явц, бүтээгдэхүүнийг технологийн горимын 
дагуу үйлдвэрлэж буй эсэхэд танилцан Тусгай зөвшөөрлийн хугацаа нь дууссан ААНБ-ыг 
сунгуулах шаардлага тавих,  батлагдсан технологийн карт, тохирлын гэрчилгээг цахимд 
бүртгэн, мэдээллийн санд баяжууллаа. Цаашид мэдээ тайланг хугацаа алдалгүй 
тайлагнаж байхыг санууллаа. 

 

 

 

 

 

 

 

Ган эрдэс хүдэр ХХК Гялалзах гэрэл ХХК 

Эй Эм Пи Ай ХХК Хатуу төмөр ХХК 
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 Уулс ноён ХХК-ний харъяа Анто-од ХХК-ний бетон зуурмаг үйлдвэр шинээр 
ашиглалтанд оруулах комисст ажиллаа. Уг үйлдвэр нь өөрийн бүтээгдэхүүнээс 
дээж авч байх лабораторитай болно. Ашиглалтанд хүлээн авсны дараагаар тусгай 
зөвшөрөл бусад баримт бичгийг газарт хүргүүлэх болно.  

 

 

 

 

 

 

 Анто Од ХХК-ний бетон зуурмагийн үйлдвэрлэх тусгай зөвшөөрөл хүссэн хүсэлтийг 
БМҮХолбоонд дэмжин хүргүүллээ. 

 

 Оргил худалдааны төвийн 2-р давхарын барилга ашиглалтанд оруулах комисст 
ажиллаа.  

 

  

 

  

  

  

  

  

 2005-2019 оны ашиглалтанд хүлээлгэн өгсөн 228 барилга байгууламжийн хувийн 
хэргийн 96 баримт бичгээр меморалдаж архивлан баримт үдэв, мөн давхар 32168 
хуудас цахим архив үүсгэсэн. Гүйцэтгэл 100 %. Байгууллагын архивт баримтуудын 
архивын шаардлагын дагуу үдэж цэгцлэн хүлээлгэн өглөө. 
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 Барилгын хөгжлийн төвд Барилгын материал үйлдвэрүүдийн судалгаа болон 

Түгээмэл тархацтай ашигт малтмалын судалгааг гаргаж хүргүүллээ. Судалгааг 

Аймгийн БОАЖГазрын хариуцсан мэргэжилтэнтэй хамтран гүйцэтгэн хүргүүллээ.  

Мөн судалгааны тайлбарыг хавсран хүргүүллээ. 

 

                   

 

 

Инженерийн хангамжийн техникийн нөхцлийн хэрэгцээт ачаалал 15-18-р  

үлгэрчилсэн загвар мөрдөж ажиллах чиглэлээр 

 

 Дархан-Уул аймаг, Дархан сум, Шинэ Дархан 13, 14-р баг болон Хуучин Дархан 5-р 

баг , 20-р хорооллын нутаг дэвсгэрт баригдсан “Цагаан зуун” ХХК-ний гүйцэтгэсэн 

МОН3244/3245 төслийн А2-4 багц “Бохир усны шугам сүлжээний өргөтгөл, 

шинэчлэл”-ийн ажилд улсын комисс ажиллаж байнгын ашиглалтанд оруулсан.  

 Улаанбаатар- Дархан чиглэлийн авто замын трассын хамгаалалтын зурваст орсон 

аж ахуй нэгж, хуулийн этгээдийн судалгааг аймгийн ХОХБТХ-т хүргүүлсэн.  

 3 баг 13 цэцэрлэгийн өргөтгөлийн барилга, 3 баг Түвшин холбоо өрхийн эмнэлгийн 

өргөтгөл, 5 баг Грентлогийн барилга, 8 баг 6 цэцэрлэгийн өргөтгөлийн барилга, 12 

баг 24 цэцэрлэгийн өргөтгөлийн барилгуудад инженерийн шугам сүлжээний 

захиалагчийн техник хяналтыг хийж хэрэгжүүлсэн.  
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 Сүүний үйлдвэрийн зориулалтаар төсөл сонгон шалгаруулалт явуулах байршлын 

схем зургийг инженерийн хангагч байгууллагуудтай зөвшилцсөн.  

 Аймгийн хэмжээнд хэрэгжиж буй төсөл хөтөлбөрийг ажлуудтай танилцаж ХОХБТХ 

–тэй хамтарсан хуралд 7 хоног бүр оролцон. 

 МАЗ ХХК гүйцэтгэж буй 6.7 багийн авто замын ажилтай холбоотойгоор замын 
трасст орсон айл өрхүүдтэй уулзаж шаардах хуудас тарааж газрын зөрчилтэй 
айлуудын хашааг татуулахаар шийдвэрлэсэн.  

 

 

 

 

 

 

 

 Австри улсын хөрөнгө оруулалтаар хийгдэх гэрэлтүүлгийн зураг төсөл зохиогчтой 

уулзалт хийж трасс зөвшилцсөн. 

 
3. ДОТООД АЖИЛ: 

Мэдээлэл: 

1. 70376471 нээлттэй утсаар 25 иргэн, ААНБ-ын асуултанд хариулт өгөв. 

2. Байгууллагын цахим хуудасны мэдээллийг нөхөн оруулахын тулд газрын 

харилцааны иргэдэд үзүүлэх үйлчилгээнүүдийн бүрдүүлэх материалын жагсаалтыг 

компьютерт оруулж, өргөдлийн маягтуудыг *.pdf файл болгон бэлтгэв.  

   
3. 2019-09-02-нд хичээлийн шинэ жилийн нээлтэнд оролцох албан хаагчдын судалгаа 

гаргаж, 9:00-д ажилдаа ирсэн байхыг мэдээлэв. 

4. Өөрийн компьютерыг форматлахад бэлтгэн файлуудыг эмхэлж цэгцлэв. Номын 

сангийн програмын өгөгдлийн санг нөөц файл үүсгэн хуулж авав.  

5. Хянан баталгаа хийлгэх тухай албан бичгийг 10 байгууллагад хүргэж өгөв. 

6. “2020 оны ТЖГЗБТ-нд санал авах зар”-ын эхийг бэлтгэв.           
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Мэдээлэл технологийн чиглэлээр: 

1. Байгууллагын цахим хуудсанд байгууллагын “Газрын хянан баталгаа хийх эрхтэй 

мэргэжлийн байгууллагуудын жагсаалт”, “2020 оны ТЖГЗБТ-нд санал авах зар”, 

“Green Build 2019” үзэсгэлэнгийн зарыг байрлуулав. 

2. Байгууллагын Facebook хуудсанд “Газрын хянан баталгаа хийх эрхтэй мэргэжлийн 

байгууллагуудын жагсаалт”, “2020 оны ТЖГЗБТ-нд санал авах зар”, “Green Build 

2019” үзэсгэлэнгийн зарыг байрлуулав. 

3. Байгууллагын цахим хуудсан дээр “Төрийн үйлчилгээ” цэсэнд байрлах Газрын 

харилцаа, барилга хот байгуулалт хэсэгт газрын харилцааны болон барилга, хот 

байгуулалтын чиглэлээр иргэн, ААНБ-уудад үзүүлэх үйлчилгээнүүдийг авах үед 

бүрдүүлэх материалуудын жагсаалт, зайлшгүй бөглөх маягтуудыг татаж авах 

боломжтойгоор байрлуулах кодыг HTML хэл дээр бичиж нөхөн байрлуулав. 

 
4. Байгууллагын цахим хуудасны админ эрхтэй хуудсанд нэвтрэх нэр, код асууж, 

цахим хуудсанд засвар хийх боломжтой хуудас руу нэвтрэх болон гарах код бичиж 

хөгжүүлэлтийг хийж дуусгав.   

 
5. 2017-2019 оны хооронд гарсан Аймгийн засаг даргын захирамж, Дархан сумын 

засаг даргын захирамжуудыг *.docx, *.xlsx файлууд болгон хөрвүүлэв.    
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6. Архивын улсын үзлэгт бэлтгэн мэдээллийн технологийн чиглэлийн шалгуур 

үзүүлэлтүүдийн хавтсыг бэлтгэж, архив бичиг хэргийн эрхлэгч Цэнд-Аюушт 

хүлээлгэж өгөв. 

7. Байгууллагын мэргэжилтнүүдийн компьютер дээрх файлуудын эмх цэгц болон 

дэлгэц амраагч ажиллаж байгаа эсэхийг шалгаж, зөвлөгөө өгөв.   

8. Архивт хадгалагдаж буй ГХБХБГ-ыг даргын 2014, 2015 оны А тушаал, 2016-2018 

оны А болон Б тушаалуудын сканердсан хувилбарыг тушаалын товъёогтой нэгтгэн 

Microsoft Access програм дээр өгөгдлийн сан үүсгэж цахимжуулах ажлыг хийв.  

9. Хорт кодын эсрэг Kaspersky Endpoint 10 програмын хугацаа дууссан тул ГЗБГЗЗГ-

аас Kaspersky Endpoint 11 програм шинээр ирсэн. Уг програмыг суурилуулах 

боломжтой компьютерүүд дээр суурилуулж эхлэн 9 компьютер дээр суурилуулан 

идэвхжүүлэв. 

10. Шинэ хорт кодын програм суурилуулах боломжгүй үйлдлийн системтэй 

компьютеруудыг форматлахын тулд шинэ үйлдлийн систем татаж, boot disk үүсгэж 

авав.   

11. Өөрийн компьютерыг форматлаж, шаардлагатай програмуудыг суурилуулав. 

Суурилуулсан үйлдлийн систем болон бусад програмуудыг идэвхжүүлэв. 

Нярав:  

1. Газрын удирдлагын хэлтсийн мэргэжилтнүүдэд 622 ширхэг кадастрын цаас, 30 

ширхэг НТХХ, 59 ширхэг газар эзэмших гэрчилгээ /Иргэн/, 22 ширхэг газар эзэмших 

гэрчилгээ /ААНБ/, 5 ширхэг газар эзэмших гэрчилгээ /ТБ/, 1 ширхэг газар ашиглах 

гэрчилгээ /ААНБ/, Хонгор сумын даамалд 120 ширхэг кадастрын цаас,  60 ширхэг 

газар эзэмших гэрчилгээ /Иргэн/, 20 ширхэг газар эзэмших гэрчилгээ /ААНБ/ үнэт 

цаас олгов.    

2. Шаардах хуудсаар 8 төрлийн 150 ширхэг бараа материал олгов. 

3. 8-р сарын үнэт цаасны зарцуулалтын болон шаардахаар олгосон бараа 

материалын нэгтгэлийг гаргаж, ня-бо Мөнхзулд өгөв.  

 

Өргөдөл гомдол шийдвэрлэлтийн талаар: 

 ГХБХБГ-т 2019 оны 08 сарын 22-ний өдрөөс 09 сарын 20-ны өдрийн хооронд нийт 

134 албан бичиг /хариутай 107/, абле программд 135 өргөдөл /хариутай 132/ ирсэнээс 52 

албан бичиг, 85 өргөдөл шийдвэрлэн, 55 албан бичиг, 47 өргөдөл хяналтад бүртгэжээ. 

Тус хяналтанд бүртгэгдсэн өргөдлүүд нь Газрын эрх зүйн харилцааг хянан шийдвэрлэх 

хурлаар хэлэлцэгдэх өргөдлүүд юм. 

 Албан бичиг, өргөдлийн шийдвэрлэлтийг графикаар харуулбал: 

График 1. Албан бичиг, өргөдлийн шийдвэрлэлт, хяналтанд авч судлаж буй 

талаарх мэдээлэл 
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ХҮНИЙ НӨӨЦ, ХУУЛЬ ЭРХ ЗҮЙН: 

- Төрийн албан хаагчдын богино болон дунд хугацааны сургалтын агуулгыг судлах, 

чиглэл бүрийг чиг үүрэгтэй холбоотой хэсгийг судлаж, албан хаагчдад  мэдээлэл 

хүргэсэн.  

- Улсын үзлэгт бэлтгэх “Төрийн байгууллагын ажлын зохион байгуулалтыг дүгнэх 

үзүүлэлт, аргачлалын хүснэгтийн Хууль тогтоомж, эрх зүйн актын үндэслэл зэргийг 

боловсруулан ажиллаж байна.   /чиглэл тус бүрийн бүрдүүлэлтийг хангуулах/ 

- Газар чөлөөлөлттэй холбогдох хуулийн зүйл заалт, захирамжуудын эрх зүйн 

талаас нь судлах, захирамжын төсөл бэлтгэх 

- ГЗБГЗЗГазрын даргын 2019 оны 08 дугаар сарын 08-ны өдрийн Б/123 тоот 

тушаалаар Шинэ бүтэц орон тоог баталсан, албан бичгийг аймгийн ТАСЗөвлөлд 

танилцуулж чиглэл авсан. Албан тушаалын тодорхойлолтыг ГЗБГЗЗГазраас 

ирүүлсний дараагаар сул орон тоог зарлахаар болсон.  

-  Албан хаагчдын 2019 оны гүйцэтгэлийн төлөвлөгөө, хөдөлмөрийн гэрээний   

бэлтгэл ажлыг хангуулж ажиллаа.  

- Газрын харилцаа, барилга, хот байгуулалтын газрын албан хаагчдын ажиллах 

нөхцөл, нийгмийн баталгааны хөтөлбөрийг батлуулсан. 

- Мэргэжлийн хяналтын байгууллагаас шалгах “Удирдамж”-ын дагуу  холбогдох 

албан хаагчдад 48 нэр зүйл, заалтын  дагуу шалгалтыг явуулхаар ирүүлснийг 

үүрэгжүүлж  ажиллаа 

-  ГЗБГЗЗГ-аас зөвлөмжийн дагуу Хяналт шинжилгээ, үнэлгээний багийн 2019 онд 

хийх “ Гүйцэтгэл сайжруулах” ажлын төлөвлөгөөг батлуулсан.  

-  Сумдын ЗДТГазар болон ГХБХБГазарт ХШҮБагаас удирдамжыг батлуулан 2019 

оны 09.23-наас 09 сарын 27-ны өдрүүдэд хуваарийн дагуу хяналт-шинжилгээ 

үнэлгээ хийхээр ажиллаж байна. 

- ГХБХБГазрын үйл ажиллагааны талаарх Хэрэглэгчийн сэтгэл ханамжийн судалгааг 

авах маягтыг боловсруулан үйлчилгээ авч буй  иргэд, ААНБайгууллагуудаас 

судалгааг авхаар ажиллаж байна. 

- ЭБАТ-ын чиглэлээр: Ашиг сонирхлын зөрчилгүй илэрхийлсэн 13 мэдэгдэл 

тайлбарыг  Авлигатай тэмцэх газрын цахим бүртгэлийн системд оруулсан. 

Шүүх хурал: 

- Иргэн Г.Бямбажавын нэхэмжлэлтэй Захиргааны хэргийн анхан шатны шүүх хурал 

2019 оны 08 дугаар сарын 22-ны өдрийн болж Шүүхээс  Дугаар 27 шийдвэр гарсан.  
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Аймгийн Засаг даргын  А/497 тоот захирамжийн иргэн Г.Бямбажавт холбогдох 

хэсгийг хүчингүй болгуулхаар Захиргааны хэргийн  анхан шатны шүүхээс  

нэхэмжлэгчийн талд  шийдсэн. Нэхэмжлэгч Г.Бямбажавд холбогдох Захиргааны 

хэргийн анхан шатны шүүхийн шийдвэрийг Нийслэлийн Захиргааны хэргийн Давж 

заалдах шатны шүүхэд гомдол гаргахаар хариуцагч тал болох  аймгийн Засаг 

даргын итгэмжлэгдсэн төлөөлөгчийн хувьд  гомдлыг хүргүүлсэн.  

 

 

ТАЙЛАН БОЛОВСРУУЛСАН: 

ХУУЛИЙН АСУУДАЛ  

ХАРИУЦСАН МЭРГЭЖИЛТЭН                                     Б.ЗОЛБАЯСАХ 

 

ХЯНАСАН: 

  ГАЗРЫН УДИРДЛАГЫН  

  ХЭЛТСИЙН ДАРГА     Г.НЯМДОРЖ 

 
 


