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 “Монгол Улсын иргэнд газар өмчлүүлэх тухай хууль” 2002 оны 6-р сарын 27-ны 

өдөр батлагдаж, 2003 оны 05 сарын 01-ны өдрөөс эхлэн хүчин төгөлдөр мөрдөгдөж 

эхэлсэн. 2020 оны жилийн эцсийн байдлаар аймгийн хэмжээнд өссөн дүнгээр нийт 

22323 иргэнд 2345.97 га газрыг өмчлүүлсэн. Үүнээс: 

 Гэр бүлийн хэрэгцээний зориулалтаар: 

- шинээр 14876  иргэнд 1506.35га 

- одоо эзэмшиж байгаа 7443 иргэнд  839.42 га  

 Аж ахуйн зориулалтаар  

4 иргэнд 0,2 га газрыг тус тус өмчлүүлсэн. 

 2020 онд аймгийн хэмжээнд өмчлөлийн чиглэлээр дараах ажлуудыг хийж 

гүйцэтгэлээ.  

2020 оны төлөвлөгөөний хэрэгжилтийн талаар: 2020 онд иргэдэд гэр бүлийн 

хэрэгцээний зориулалтаар өмчлүүлэх газрын байршил, хэмжээ, зориулалтыг аймгийн 

Иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын 2019 оны 12 дугаар сарын 3-ны өдрийн 2 дугаар 

хуралдаанаар хэлэлцүүлэн 04 тоот тогтоолоор батлуулсан. 2020 онд аймгийн хэмжээнд 

иргэдэд шинээр 100.16 га газрыг 1099 иргэнд, одоо эзэмшиж байгаа 31.42 га газрыг 233 

иргэнд, нийт 1335 га газрыг 132.21 иргэнд өмчлүүлэхээр төлөвлөн Засгийн газрын 

тогтоолд оруулах саналаа ГЗБГЗЗГазарт хүргүүлсэн.  

2020 онд иргэнд өмчлүүлэх газрын байршил, хэмжээ, зориулалтыг тогтоох тухай 

Засгийн газрын 170 тогтоолын дагуу зөвхөн эзэишиж байгаа 31,42 га газрыг 233 иргэнд 

өмчлүүлэхээр төлөвлөсний дагуу 1,97 га газрыг 25 иргэнд өмчлүүлсэн. Засгийн  газрын 

170 дугаар тогтоолын хэрэгжилт 6,3 хувьтай. 

 



2020 онд эзэмшиж байгаа газрыг өмчлүүлэх төлөвлөгөөний хэрэгжилт Батноров 

сум  100%, Галшар сум 1,3%,  Жаргалтхаан сум  сум 35%, Өмнөдэлгэр сум 5,2%, Хэрлэн 

сум 9,4 тай ханган ажилласан. 

 Төлөвлөгөөний биелэлт муу байгаа 

шалтгаан нь судалгаагаар эзэмшил дээр 

байгаа газраа өмчлүүлнэ гэж төлөвлөсөн 

боловч иргэд тухайн байршил дээр газраа 

өмчлөх хүсэлтээ ирүүлээгүй, мөн хуучин 

хашаануудыг урд нь эзэмшиж байсан газар гэж 

төлөвлөсөн нь эзэмшлийн захирамж байхгүй 

учир өмчлүүлэх боломжгүй болсон, 2021 оны 

төлөвлөгөөнд шинээр өмчлүүлэхээр 

төлөвлөсөн. 

Монгол Улсын иргэнд өмчлүүлэх газрын байршил, хэмжээ, зориулалтыг тогтоох 
тухай" Засгийн Газрын 2020 оны 170 дүгээр тогтоолын хэрэгжилтийг графикаар 
харуулбал: 

 

            2021 онд иргэнд өмчлүүлэх газрын төлөвлөлтийн талаар: Аймгийн 

Иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын 2020 оны 12 дугаар сарын 03-ны өдрийн 2-р 

хуралдаанаар аймгийн хэмжээнд 2021 онд иргэд өмчлүүлэх газрын хэмжээ, байршил 

зориулалтыг хэлэлцүүлэн батлуулсан. 
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          2021 онд аймгийн хэмжээнд нийт 1913 иргэнд 185,23 га газрыг гэр бүлийн 

хэрэгцээний болон аж ахуйг зориулалтаар өмчлүүлэхээр төлөвлөгдсөн. Үүнээс гэр 

бүлийн хэрэгцээний зориулалтаар шинээр өмчлүүлэх – 1721 иргэнд 170,39 га, эзэмшиж 

байгаа газрыг өмчлүүлэх – 189 иргэнд 14,37 га, аж ахуйн зориулалтаар 3 иргэнд 0,48 га 

газрын өмчлүүлнэ. 2021 онд 18 сумын иргэнд өмчлүүлэх газрын төлөвлөлтийг цахим 

системд байршуулан батлагаажуулсан.  

 

Хэнтий аймгийн хэмжээнд гэр бүлийн хэрэгцээний зориулалтаар нэг удаа үнэ 

төлбөргүй газар өмчилсөн иргэдийг сум тус бүрээр 2019 оны жилийн эцсийн хүн амын 

тоотой харьцуулан үзүүлэв. 
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         Хэрлэн сум нийт хүн амын тоо 23765 нийт 11090 иргэнд 783,57 га газрыг гэр 

бүлийн хэрэгцээний болон аж ахуйн зориулалтаар өмчлүүлсэн, газар өмчлөлийн явц 

46,67% 

Хэнтий аймгийн газар өмчлөлийн байдал                                                                                                                                                            

/2020 оны жилийн эцсийн байдлаар/ 

№ Сумын нэр 

Газар өмчилж 

авбал зохих нийт 

иргэдийн тоо 

Газар 

өмчлөгч 

иргэдийн 

тоо 

Өмчилсөн 

газрын 

хэмжээ /га-

гаар/ 

Газар 

өмчлөлийн 

хувь % 

1 Батноров 5538 573 56.57 10.35 

2 Батширээт 2349 1125 172.63 47.9 

3 Баян-Адарга 2462 530 85.56 21.5 

4 Баянмөнх 1743 729 55.97 41.8 

5 Баян-Овоо  1894 390 49.28 20.6 

6 Баянхутаг 2424 74 6.02 3.1 

7 Бор-Өндөр 8838 1534 109.27 17.4 

8 Биндэр 4034 1468 296.76 36.4 

9 Галшар 2179 307 36.55 14.1 

10 Дадал 3057 1112 246.92 36.4 

11 Дархан 1920 282 64.48 14.7 

12 Дэлгэрхаан 2497 334 35.12 13.4 

13 Жаргалтхаан 2232 598 78.39 26.8 

14 Мөрөн  1868 284 27.24 15.2 

15 Норовлин  2596 327 50.32 12.6 

16 Өмнөдэлгэр 5851 1316 142.98 22.5 

17 Хэрлэн  23765 11090 783.57 46.7 

18 Цэнхэрмандал  2073 250 48.34 12.1 

Дүн 22323 2345.97 28.9 

Аймгийн хэмжээнд газар өмчлөлийн явц  28,9%. 

Сумдын газар өмчилсөн иргэдийн тоог хүн амын                                                                      
тоотой харьцуулсан байдал  /хувиар/ 



 

           Сумдын газар өмчилсөн иргэдийн тоог хүн амын тоотой харьцуулсан дүнгээр 

Батширээт сум, Хэрлэн сум, Баянмөнх сум 41,8-47,9 хувиар хамгийн өндөр, Баянхутаг,  

Батноров, Цэнхэрмандал сумд 3,1-12,1 хувиар газар өмчлөлийн хувь хамгийн бага 

байна. 

Аймгийн хэмжээнд газар өмчлөлийн өсөлтийг графикаар үзүүлбэл: 

2019 онд өссөн дүнгээр 22269 иргэн, 2020 онд 22323 иргэн газар өмчилсөн 

бөгөөд  2020 оны газар өмчлөлийн явцыг 2019 онтой харъцуулбал 0,24%-иар өссөн.  

Сумдын газар өмчилсөн байдлыг зориулалтаар нь хүснэгтээр харуулбал 
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№ Сумын нэр 

Нийт 
газар 

өмчлөгч 
иргэдийн 

тоо 

Нийт 
өмчилсөн 

газрын 
хэмжээ 

Гэр бүлийн 
хэрэгцээний 

зориулалтаар газар 
өмчилсөн 

Аж ахуйн 
зориулалтаар 

газар өмчилсөн 

Иргэдийн 
тоо 

Газрын 
хэмжээ                        

/га -гаар/ 

Иргэдийн 
тоо 

Газрын 
хэмжээ                        

/га -гаар/ 

1 Батноров 573 56.57 572 56.5 1 0.07 

2 Батширээт 1125 172.63 1125 172.63     

3 Баян-Адрага 530 85.56 530 85.56     

4 Баянмөнх 729 55.97 729 55.97     

5 Баян-Овоо 390 49.28 390 49.28     

6 Баянхутаг 74 6.02 74 6.02     

7 Бор-Өндөр 1534 109.27 1534 109.27     

8 Биндэр 1468 296.76 1468 296.76     

9 Галшар 307 36.55 307 36.55     

10 Дадал 1112 246.92 1112 246.92     

11 Дархан 282 64.48 282 64.48     

12 Дэлгэрхаан 334 35.12 334 35.12     

13 Жаргалтхаан 598 78.39 598 78.39     

14 Мөрөн  284 27.24 284 27.24     

15 Норовлин 327 50.32 327 50.32     

16 Өмнөдэлгэр  1316 142.98 1315 142.94 1 0.04 

17 Хэрлэн 11090 783.57 11088 783.48 2 0.09 

18 Цэнхэрмандал 250 48.34 250 48.34     

Дүн 22323 2345.97 22319 2345.77 4 0.2 



Хэрлэн  суманд нийт 11090 иргэн 783,57 га газрыг өмчлүүлснээс 8691 иргэн 

газраа улсын бүртгэлд бүртгүүлэн баталгаажуулж гэрчилгээгээ авсан.  

Аймгийн хэмжээнд нийт 22323 иргэний 13936 буюу 62,4% нь өмчилж авсан газраа 

улсын бүртгэлд бүртгүүлэн баталгаажаад байна.  

Монгол улсын иргэнд газар өмчлүүлэх тухай хуулийн 2003-2020 онуудыг 
хэрэгжилт /он тус бүрээр/ 
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Газар өмчлөл ба эд хөрөнгийн эрхийн улсын бүртгэл  

/2018 оны жилийн эцсийн байдлаар /  



Газар өмчлөлийн явцаас харвал иргэдийн өөрийн гэсэн өмчийн газартай болох 

эрэлт хэрэгцээ тасралтгүй нэмэгдэж, тэр хэрээр газарт хандах хүмүүсийн сэтгэлгээнд 

дэвшилт гарч,  өмчийн газраа барьцаалах эдийн засгийн эргэлтэнд оруулж, амьдрал 

ахуйгаа дээшлүүүлэх сонирхолтой мөн, хуулийн хугацаа дуусах онуудад газар өмчлөх 

иргэдийн идэвхи нэмэгддэг. 2020 онд Засгийн газрын 170 тоот тогтоолын дагуу шинээр 

газар өмчлүүлэхгүй байх шийдвэрийн дагуу зөвхөн эзэмшиж байгаа 1,21 га газрыг 25 

иргэнд өмчлүүлсэн. 2019 оны тайланд ороогүй болон бүртгэл нөхөн бүрдүүлэлтээс 12 

иргэний бүртгэл нэмэгдсэн.  

2020 онд аймгийн хэмжээнд аймаг, сумын Засаг даргын нийт 96 захирамжаар 

шинээр болон эзэмшиж байгаа газрыг өмчлүүлэх, газар өмчлөх эрх шилжүүлэх, 

өмчилсөн газрын хэмжээ өөрчлөх, хүчингүй болгох шийдвэрүүдийг гаргасан. Үүнээс 256 

нэгж талбарт газрын хэмжээ өөрчилж, 7 иргэний газар өмчлөх эрхийг хүчингүй болгож  

хамтран өмчлөлийг гэр бүлийн 1 гишүүнд нь шилжүүлэн 221 иргэний газар өмчлөх 

эрхийг сэргээсэн. 

Газар зохион байгуулалт, хот төлөвлөлтийн цахим системийн талаар  

Газар зохион байгуулалт, геодези, зураг зүйн газрын даргын 2020 оны А/44 

дүгээр тушаалаар батлагдсан “Газар зохион байгуулалт, хот төлөвлөлтийн цахим 

систем ажиллуулах  журам”-ын дагуу Газар зохион байгуулалт, хот төлөвлөлтийн цахим 

системд 18 сумын 2020 оны Газар зохион байгуулалтын төлөвлөгөө, сумдын ИТХурлын 

тогтоолуудыг байршуулсан.   

2020 онд иргэн, аж ахуйн нэгж байгууллагад газар өмчлүүлэх, эзэмшүүлэх ажлыг 

цахим системд баталгаажсан төлөвлөлтийн дагуу зохион байгуулан төлөвлөгөөний 

биелэлтийг ханган ажилласан. 

Сумдын газар зохион байгуулалтын төлөвлөгөөгөөр аймгийн хэмжээнд 2020 онд 

1417 нэгж талбарт газарт олголт хийхээр төлөвлөснөөс 2020 оны 12 дугаар сарын 25-

ны өдрийн байдлаар нийт 917 нэгж талбарын газар олголтыг цахим системд оруулсан 

бөгөөд 12 сумын төлөвлөгөөний биелэлтийг баталгаажуулан цахим системд 

байршуулаад байна.  2020 оны Газар зохион байгуулалтын төлөвлөгөөний биелэлт 

68,4% хувьтай хэрэгжсэн.  

 



 

Сумдын Засаг дарга нарт газар зохион байгуулалтын төлөвлөгөөг цахим 

системээр дамжуулан боловсруулах, ГЗБГЗЗГазрын даргын 2020 оны А/44 дүгээр 

тушаалаар батлагдсан “Газар зохион байгуулалт, хот төлөвлөлтийн цахим систем 

ажиллуулах  журам”-ыг хэрэгжүүлэн  ажиллах  талаар Газар зохион байгуулалт, 

геодези, зураг зүйн газрын даргын 2020 оны 1/4, 1/360, 1/614, 1/630, 1/1583 1/2771, 

1/2470 албан тоотын дагуу тус даргын 2020 оны 02/105, 02/257, 2/283, 2/289, 02/506 

албан тоотоор чиглэл зөвлөмжийг хүргүүлэн ажилласан.  

Сумдын 2021 оны газар зохион байгуулалтын төлөвлөгөө боловсруулах ажлын 

хэсгийг сум тус бүрт байгуулж иргэн, аж ахуйн нэгжээс санал авах тухай зарыг 

байгууллагын page хуудас, цахим мэдээллийн хэрэгслээр дамжуулан хүргэж санал 

авах ажлыг зохион байгуулсан. 2021 оны Газар зохион байгуулалтын төлөвлөгөөг Газар 

зохион байгуулалт, хот төлөвлөлтийн цахим системээр дамжуулан боловсруулж, 18 

сумын ИТХурлаар хэлэлцүүлэн  цахим системд баталгаажуулан ажилласан.  

          Сумдын 2020 онд иргэнд өмчлүүлэх газрын хэмжээ, байршил зориулалтыг 

сумдаас хүлээн авч нэгтгэн “Аймгийн хэмжээнд иргэнд өмчлүүлэх газрын байршил, 

хэмжээ, зориулалт”-ыг аймгийн ИТХурлын 2020 оны 12 дугаар сарын 03-ны өдрийн 04 

дүгээр тогтоолоор хэлэлцүүлэн батлуулж цахим системд оруулж баталгаажуулсан.  



Мөн энэхүү шинээр нэвтэрч байгаа цахим системийг иргэд олон нийтэд 

сурталчлах ажлыг “Хэнтий аймгийн ГХБХБГазар” цахим хуудас, веб сайт, сумд болон 

байгууллын цахим хуудсаар дамжуулан зохион байгуулан ажилласан. 

ГЗБГЗЗГазрын даргын 2020 оны А/44 тушаалаар батлагдсан “Газар зохион 

байгуулалт, хот төлөвлөлтийн цахим систем ажиллуулах  журам”-ыг зөрчин цахим 

системд ороогүй нэгж талбарт газар олголт хийсэн Цэнхэрмандал, Дархан сумдын 

Засаг даргын шийдвэрүүдийг хүчингүй болгох тухай зөвлөмж, чиглэлийг хүргүүлж, 

захирамжийг хүчингүй болгуулах арга хэмжээг авч ажилласан.  

Холбогдох журмыг зөрчин зохион байгуулалтын төлөвлөгөөнд тодотгол хийсэн 

Дархан суманд төлөвлөгөө хэрэгжих боломжгүй талаар мэдэгдэл хүргүүлж гарсан 

зөрчил дутагдлыг арилгуулан ажилласан.  

         Мэдээ, тайлангийн талаар: 

 Аймгийн 2019 оны газар өмчлөлийн ГТ-9 тайланг ГЗБГЗЗГазарт 2020 оны 01-

р сарын 05-ны өдөр 02/04 албан тоотоор болон   chinzolboo.e.gazar.gov.mn 

хаягаар болон ГЗБГЗЗГазарт  хүргүүлсэн. 

 2020 оны газар өмчлөлийн 1, 2, 3, 4-р улирлын мэдээ, газар өмчлөгч иргэдийн 

дэлгэрэнгүй судалгаа, ГТ-9, өмчлөлийн бичмэл тайлан, дундын өмчлөлөөс 

татгалзаж, нэг удаа үнэ төлбөргүй газар өмчлөх эрхээ сэргээсэн иргэний 

бүртгэл, газар өмчлөгч иргэдийн улсын бүртгэлийг 

chinzolboo.e@gazar.gov.mn, urantugs.b@gazar.gov.mn  хаягаар, хагас бүтэн 

жилээр албан тоотоор ГЗБГЗЗГазарт тус  хүргүүлсэн. 

 “Аймгийн хэмжээнд иргэнд өмчлүүлэх газрын байршил хэмжээ, зориулалтыг 

тогтоох” тухай АИТХурлын 2020 оны 12 дугаар сарын 03-ны өдрийн 04 тоот 

тогтоол, Засгийн газрын 2020 оны 170 тоот тогтоолыг биелэлт, Засгийн газрын 

тогтоолд оруулах саналын хамт ГЗБГЗЗГазарт эх хувиар болон 

ikhbayar.ts@gazar.gov.mn 12 дугаарын сарын 11-ны өдөр 02/629 албан 

тоотоор ГЗБГЗЗГазарт хүргүүлсэн. 

 Сумдын Засаг дарга нарт газар зохион байгуулалтын төлөвлөгөөг цахим 

системээр дамжуулах боловсруулах, ГЗБГЗЗГазрын даргын 2020 оны А/44 

тушаалаар батлагдсан Газар зохион байгуулалт, хот төлөвлөлтийн цахим 

систем ажиллуулах  журмыг хэрэгжүүлэн  ажиллах  талаар ГЗБГЗЗГазрын 

даргын 2020 оны 1/4, 1/360, 1/614, 1/630, 1/1583 1/2771, 1/2470 албан тоотын 
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дагуу ГХБХБГазрын даргын 2020 оны 02/105, 02/257, 2/283, 2/289, 02/506 

албан тоотоор чиглэл зөвлөмжийг хүргүүлэн ажилласан.  

 ГЗБГЗЗГазрын 2020 оны журмын төсөлд санал авах тухай 02/270 албан 

бичийн дагуу Иргэнд газар өмчлүүлж кадастр хийх эурмын төсөлд сумдаас 

санал авч нэгтгэн тус журмын 3.1.11, 3.1.3.4, 9.1.2, 3.1.1, 9.1.2 3.1.5-д 

өөрчлөлт оруулах саналаа  2020 оны 05 дугаар сарын 22 оны өдрийн 02/178 

албан бичгээр ГЗБГЗЗГазарт хүргүүлсэн. 

 Засгийн газрын 2003 оны 28 дугаар тогтоолоор батлагдсан “Газар зохион 

байгуулалт хийх  журам”-ын төсөлд сумдаас санал авч, саналыг нэгтгэн тус 

журмын 4.14.3, 8.11, 8.17, 8.17.2 дахь заалтуудад оруулах өөрчлөлтийн 

саналыг 11дүгээр сарын 20-ны өдөр 02/592 тоот бичгээр ГЗБГЗЗГазарт 

хүргүүлсэн.             

 “Монгол улсын иргэнд гэр бүлийн хэрэгцээний зориулалтаар нэг удаа үнэ 

төлбөргүй өмчлүүлсэн газрын мэдээллийн нэгдсэн санг ажиллуулах журам”-

ын дагуу бүх сумдын Засаг даргын 2019 онд гарсан захирамжийг 

ГЗБГЗЗГазарт хүргүүлсэн. 

Сургалт, сурталчилгааны талаар:   

Газар зохион байгуулалт, геодези, зураг зүйн газар, Щвейцарын хөгжлийн агентлагийн 

“Ногоон алт-Малын эрүүл мэнд төсөл” хамтран аймгийн Газрын харилцаа хот байгуулалтын 

газрын Газар зохион байгуулалт, төлөвлөлт хариуцсан ахлах мэргэжилтэн, сумдын газрын 

даамлуудад Газар зохион байгуулалт, хот төлөвлөлтийн цахим систем ашиглан газар зохион  

байгуулалтын төлөвлөгөө боловсруулах мэдлэг олгох сургалтыг 11 дүгээр сарын 03-06-ны 

өдрийн хооронд зохион байгуулагдсан.  

Сургалтанд Хэнтий, Дорнод, Сүхбаатар аймгын Газрын харилцаа хот байгуулалтын 

газрын Газар зохион байгуулалт, төлөвлөлт хариуцсан ахлах мэргэжилтэн, сумдын газрын 

даамлуудад газар зохион байгуулалт, хот төлөвлөлтийн цахим систем ашиглан газар 

зохион байгуулалтын төлөвлөгөө боловсруулах сургалтууд амжилттай зохион 

байгуулагдлаа. 



Сургалтанд Хэнтий, Дорнод, Сүхбаатар аймгийн нийт 47 сумын газрын даамал, 

ГХБХБГазрын 5 мэргэжилтэн хамрагдлаа. 

 

2020 оны 11 дүгээр сарын 4-ны өдөр Газрын даамлуудын сургалт зохион 

байгуулагдлаа.  Сургалтанд газар зохион байгуулалтын төлөвлөгөө боловсруулахад 

анхаарах асуудал, газар өмчлүүлэх талаар чиглэл, арга зүйг өгч, шинээр батлагдан 

“Багийн хил заагийг тодорхойлох, баталгаажуулах ажлын аргачлал”, шинэчлэгдэн 

батлагдсан “Иргэнд газар өмчлүүлж кадастр хийх журам”-ийг танилцуулсан. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2020 онд Ковид-19 цар тахалтай холбоотойгоор танхимын сургалтууд цуцлагдсаны 

дагуу ГЗБГЗЗГазраас  онлайн хурал 2 удаа, мэргэжилтнүүдэд чиглэсэн арга зүйн сургалт 4 

удаа, манай байгууллааас 18 сум 3 тосгоны газрын даамлуудад чиглэсэн 3 удаагийн сургалтыг  

тус тус зохион байгуулж ажиллав. 



 

ГЗБГЗЗГ-ын даргын 2020 оны 08 дугаар сарын 10-ний өдрийн А/198 дугаар журмын дагуу 

khentii.gazar.gov.mn цахим хуудас, facebook page хуудсанд салбарын хэмжээнд мөрдөж 

байгаа хууль, журам, дүрэм, цаг үеийн мэдээ, мэдээллийг тогтмол байршуулсан болно. Үүнд: 

- Тухайн жилийн газар зохион байгуулалтын төлөвлөгөө 

- 18 сум 4 тосгоны 2020 оны Газар зохион байгуулалтын төлөвлөгөөний тогтоол 

- Газар өмчлөхөд бүрдүүлэх материал  

- Тухайн жилийн газар өмчлөл, газар өмчлөлийн тайлан, 

- Газар зохион байгуулалт, хот төлөвлөлтийн цахим систем танилцуулга 

- Газар өмчлөлийн талаарх мэдээллүүд 

 

Өмчлөлийн лавлагаа олголтын талаар: 2020 онд сумдын өмчлөлийн 

лавлагаа, газар өмчлөөгүй тухай тодорхойлолт олголтод хяналт тавьж, аймгийн 

хэмжээнд лавлагаа олголтын судалгааг нэгтгэн гаргасан.  Аймгийн хэмжээнд 2020 онд 



нийт 41 иргэнд лавлагаа олгосон. Үүнээс аймаг дотор 30 иргэнд, аймаг хооронд 11 

иргэнд лавлагаа олгосон. 

Хяналт шалгалтаар талаар:  2020 оны 10 дугаар сарын 7-9-ний өдрүүдэд 

ГЗБГЗЗГазрын даргын 2020 оны А/219 тушаалаар батлагдсан “Аймгийн ГЗБХБГазрын 

үйл ажиллагаанд хяналт үнэлгээ хийх  журам”-ын шалгуур үзүүлэлтийн дагуу 

Жаргалтхаан, Цэнхэрмандал, Мөрөн сумын Газрын даамлын үйл ажиллагаанд хяналт 

үнэлгээ хийсэн. Хяналт үнэлгээний хүрээнд гарсан зөрчлийг арилгуулах талаар 

зөвлөмж чиглэлийг өгч, зөрчил дутагдлыг арилгах 14 хоногийн хугацаатай албан 

даалгаврын өгч ажиллалаа.  

Жаргалтхаан,Цэнхэрмандал сумын Газрын даалын үйл ажиллагаанд хяналт тавих үеэр 

Шалгалтаар Жаргалтхаан сумын газрын даамал 86.7, Цэнхэрмандал сумын 

газрын даамалд 66.1, Мөрөн сумын газрын даамал 85.5 хувьтай үнэлэгдсэн. Хяналт 

шалгалтын ажлын үнэлгээ болон албан даалгаварыг тус сумдын ЗДТГазрын дарга 

болон  хэлтсийн даргад танилцуулсан 

           2019,  2020 оны Газар зохион байгуулалтын төлөвлөгөө, газар өмчлөлийн 

тайлан, мэдээ, сумдын захирамжуудыг архивлан архивт актаар хүлээлгэн өгсөн. 

Тайлан бичсэн:ГХБХБГазрын ГЗБ-ын төлөвлөлт,                                                                                                   

газар өмчлөл хариуцсан мэргэжилтэн                     Б. Мөнхчимэг 


