
 
ГАЗРЫН ХАРИЛЦАА, БАРИЛГА, 

ХОТ БАЙГУУЛАЛТЫН 
ГАЗРЫН ДОТООД ХЯНАЛТЫН ТАЙЛАН 

 
                                                                                                   

2017.12.25 
 
2017 оны 10 сарын эхний 7 хоногт тус байгууллагын Хэлтсийн дарга нар 

харьяа хэлтсийн мэргэжилтэнүүдийн үр дүнгийн гэрээний хэрэгжилтийн явцтай 

танилцаж, цаашид хэрхэн хэрэгжүүлэх талаар ярилцан зөвлөн туслах үйлчилгээ 

үзүүллээ. Уг ажлын талаарх мэдээллийг байгууллагын удирдлагад танилцуулсан.  
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Удаашралтай 
байгаа 

заалтын тоо 
Тасарсан заалт 

Хэрэгжилт, 
хувь 

100 70 30 Хөрөнгөнөөс 
Зохион 

байгуулалтаас 

Н.Эрдэнэбат 30 10 15 3 1 1 71.3 

Э.Энхмэнд 27 15 9 3  1 82.2 

Т.Эрдэнэбаяр 24 11 8 3  2 72.9 

Б.Батцэцэг 24 12 8 4  1 78.3 

Д.Болорчимэг 17 10 5 2  1 82.9 

Т.Саранзул 23 11 9 3  1 79.1 

Ж.Элбэгзаяа 35 20 10 3 2 1 79.7 

Б.Туул 20 10 6 4  1 77 

Б.Солонго 22 12 8 2  1 82.7 

 
1. Үр дүнгийн гэрээний хэрэгжилтийг эрчимжүүлэх талаар заалт тус бүрээр 

зөвөлгөө өгч ажилласан. 

2. Тасарсан заалтын шалтгаан нөхцөлийг  тодруулж хөрөнгө, зохион 

байгуулалт гэсэн ангилалд оруулж хөрөнгөөс тасарсан заалтыг холбогдох 

байгууллагад хөрөнгийг хүссэн албан тоот хүргүүлэх, зохион байгуулалтаас 

тасарсан заалтыг хэрэгжүүлэж ажиллахыг мэргэжилтнүүдэд даалгасан байна. 

3. Үр дүнгийн гэрээг дүгнэх хүртэл хугацаанд мэргэжилтнүүдийн ажлыг 

эрчимжүүлж ажиллахыг хэлтсийн дарга нарт даалгахаар шийдвэрлэлээ. 

 
 
 
 
 



 
Сумдын даамлуудын үйл ажиллагаанд дотоод  

хяналт хийсэн ажлын тайлан 
 

Байгууллагын даргын 2016 оны 11 дүгээр сарын 09-ний А/48 дугаар 

тушаалаар батлагдсан дотоод хяналт шалгалтын нэгж байгуулах журмын дагуу 

мэргэжилтэнүүдийн үйл ажиллагаа, үр дүнгийн гэрээнд дотоод хяналт шалгалтыг 

хийж ажиллалаа. Мөн сумын тухайн жилийн газар зохион байгуулалтын 

төлөвлөгөөний хэрэгжилт болон газрын даамлын үйл ажиллагаанд хяналт 

шинжилгээг хийх ажлын удирдамж, төлөвлөгөөг байгууллагын даргаар батлуулсан 

хуваарийн дагуу 2017 оны 09 сарын 08-30-ний өдрүүдэд Луус, Эрдэнэдалай, 

Сайнцагаан, Сайхан-Овоо, Адаацаг сумдын тухайн жилийн төлөвлөгөөний 

хэрэгжилтэнд хяналт шинжилгээ хийж мөн 2017 оны 02 дугаар сарын 15-ны өдөр 

сумдын газрын даамлуудад сургалт зохион байгуулж сумдын  даамлуудад  

 Газрын төлөв байдал, чанарын хянан баталгааны ажлыг зохион 

байгуулах 

 Өргөдлийг хуулийн хугацаанд багтаж шийдвэрлэх, хариуг эзэнд нь 

мэдэгдэх хуудсаар хүргүүлэх, өргөдөл дээр тэмдэглэгээ хийж хааж байх  

 Газар эзэмшүүлэх дуудлага худалдаа, төсөл сонгон шалгаруулалт хийх, 

газрын суурь үнийг тушаалгах, газрын төлбөрийн орлогыг бүрдүүлэх тал 

дээр анхаарч ажиллах. 

 Газар эзэмшигч иргэн, ААН, байгууллагатай газар эзэмших гэрээг жил 

бүр дүгнэж, газрын төлбөрийг орон нутгийн орлогот төвлөрүүлэхэд 

төлөвлөгөө гаргаж ажиллах 

 Иргэн, ААН, байгууллага өвөлжөө, хаваржааны доорх газрыг газрын 

улсын бүртгэлийн дэвтрийн дагуу цаасаар болон файл хэлбэрээр 

бүртгэх 

 Өвөлжөө, хаваржааны доорх газрыг эзэмшүүлэхдээ багийн ИНХ-ын 

тогтоолыг үндэслэж эзэмшүүлж байх 

 Иргэн, ААН, байгууллагын банк санхүүгийн байгууллагад барьцаалсан 

бүртгэлийг хөтлөх 

 Зах зээлийн үнийн мэдээг цуглуулж, улирал бүр аймгийн ГХБХБГазарт 

хүргүүлж байх, урд онуудын үнийн мэдээг нөхөж бүртгэх 

 Газрын маргаан гарсан тохиолдолд газар дээр нь очиж судалгаа хийж 

шийдвэрлэж байх 



 Газар эзэмших, ашиглах гэрчилгээний тооцоог маягтын дагуу гаргаж 

хагас, бүтэн жилээр аймгийн ГХБХБГазарт хүргүүлж байх 

 Шинээр үүссэн нэгж талбарын хувийн хэргийн бүрдүүлэлтийг хангаж 

ажиллах мөн нэгж талбарын хувийн хэргийн үнийг тушаалгах 

 Газрын цахим биржийн ажлыг зохион байгуулах, ашиглах 

 Газар зохион байгуулалтын төлөвлөгөөг батлагдсан загварын дагуу тоон 

хэлбэрээр боловсруулж байх ондоо багтааж нээлттэй хаалганы өдөр 

зохион байгуулах тухай зөвлөмжүүдийг хэрэгжүүлж ажиллахыг сумдын 

газрын даамлуудад чиглэл болгон ажиллалаа 

Зохион байгуулсан үйл ажиллагааны чиглэл: 

 Газрын маргааны асуудалтай танилцах, шийдвэрлэх 

Адаацаг сумын нутаг газрын даамал дээр 2017 оны байдлаар газрын 

маргаан гараагүй байна. Газрын даамалд иргэн, аж ахуй нэгж, байгууллагаас 

хандаж ирүүлсэн шийдвэрлэгдээгүй судалгааны шатанд байгаа нийт 40 

өргөдөлтэй танилцлаа. Өргөдлийн ихэнх хувь буюу 25 өргөдөл шинээр газар 

өмчлөх өргөдөл эзэлж байна  үлдсэн 15 өргөдөл нь өвөлжөө хаваржааны 

зориулалтаар газар эзэмших болон үйлчилгээний зориулалтаар газар эзэмшихээр 

гаргасан өргөдөл эрх шилжүүлэх зэрэг өргөдөл эзэлж байна өргөдлийн хариуг 

хугацаанд мэдэгдэх хуудсаар өгч байна өнөөдрийн байдлаар газрын даамал дээр 

шийдвэрлээгүй өргөдөл байхгүй байна.  

 Кадастрын зургаар үйлчлэх 

Иргэн, аж ахуй нэгжид өмчлүүлж эзэмшүүлэхээр сумын Засаг даргын захирамж 

гаргасан газрыг газар дээр нь хэмжиж 33 иргэн, Аж ахуй нэгжид кадастрын 

мэдээллийн сангаар үйлчиллээ. 

 Шаардлагатай хэмжил зураглалын ажил гүйцэтгэх 

“ГХБХБГ” иргэн, аж ахуй нэгжийн эзэмшил, өмчлөлийн 2 иргэний газрыг газар 

дээр нь хэмжиж, шинээр болон хуучин нийт 14 барилга кадастрын зурагт 

орууллаа. Мөн эргэлтийн цэг газарт бэхлэх 5 хэмжилтийг хийж иргэдэд хүлээлгэн 

өглөө. 

 Газрын даамлын өдөр тутмын үйл ажиллагаатай танилцах 

Тус сумын газрын даамлын өдөр тутам хийгддэг үйл ажиллагаатай танилцаж 

сумдын газрын даамлын үйл ажиллагааны гүйцэтгэлийн шалгуур үзүүлэлтээр 

шалгахад 82.5 хувьтай үнэлэгдсэн бөгөөд Геодезийн ажлын явц 90 хувьтай, 

дотоод ажлын явц 100 хувьтай, кадастрын ажлын үйл 65 хувьтай үнэлэгдлээ. 

Шалгуур үзүүлэлтийн зарим дутагдалтай хэрэгжихгүй байгаа заалтууд болох 



Газрын цахим бирж,  Газрын төлөв байдал, чанарын хянан баталгааны ажил 

дээр ямар нэгэн ажил зохион байгуулаагүй байна энэ тал дээр цаашид яаж 

хийхийг заавар зөвлөмжийг өгч ажиллалаа. 

 Нэгж талбарын хувийн хэргийн бүрдэлтэй танилцах 

Газар эзэмшлийн нэгж талбарын хувийн хэргээс санамсаргүй аргаар 5 хувийн 

хэрэгт үзлэг хийж хувийн хэргийн бүрдүүлэлтийг шалгалаа. Нэгж талбарын хувийн 

хэрэгт байх материалууд зарим хувийн хэргийн бүрдэл сайн боловч  ,гэрээг 

дүгнэх, газрын төлбөрийг төлүүлэх тал дээр дутагдалтай байв. Мөн газрын анхны 

үнэ буюу дуудлага худалдааны анхны үнийг төлүүлэх, дуудлага худалдааг зохион 

байгуулах тал сумдад нийтлэг дутагдал ажиглагдаж байна үүний шалтгаан нь 

улсын чанартай зам байхгүй, мөн хүн амын нягтаршил муу байгаатай холбоотой 

гэсэн дүгнэлтэнд хүрлээ. Цаашид дээрх дутагдлуудыг давтахгүй гарсан 

зөрчлүүдийг арилгах талаар заавар зөвлөгөөг өгч ажиллалаа.   

 Газрын даамалд өгөх мэргэжил арга зүйн зөвлөгөө:  

 Газрын төлөв байдал, чанарын хянан баталгааны ажлыг зохион 

байгуулах 

 Өргөдлийг хуулийн хугацаанд багтаж шийдвэрлэх, хариуг эзэнд нь 

мэдэгдэх хуудсаар хүргүүлэх, өргөдөл дээр тэмдэглэгээ хийж хааж байх  

 Газар эзэмшүүлэх дуудлага худалдаа, төсөл сонгон шалгаруулалт хийх, 

газрын суурь үнийг тушаалгах, газрын төлбөрийн орлогыг бүрдүүлэх тал 

дээр анхаарч ажиллах. 

 Газар эзэмшигч иргэн, ААН, байгууллагатай газар эзэмших гэрээг жил 

бүр дүгнэж, газрын төлбөрийг орон нутгийн орлогот төвлөрүүлэхэд 

төлөвлөгөө гаргаж ажиллах 

 Иргэн, ААН, байгууллага өвөлжөө, хаваржааны доорх газрыг газрын 

улсын бүртгэлийн дэвтрийн дагуу цаасаар болон файл хэлбэрээр 

бүртгэх 

 Өвөлжөө, хаваржааны доорх газрыг эзэмшүүлэхдээ багийн ИНХ-ын 

тогтоолыг үндэслэж эзэмшүүлж байх 

 Иргэн, ААН, байгууллагын банк санхүүгийн байгууллагад барьцаалсан 

бүртгэлийг хөтлөх 

 Зах зээлийн үнийн мэдээг цуглуулж, улирал бүр аймгийн ГХБХБГазарт 

хүргүүлж байх, урд онуудын үнийн мэдээг нөхөж бүртгэх 

 Газрын маргаан гарсан тохиолдолд газар дээр нь очиж судалгаа хийж 

шийдвэрлэж байх 



 Газар эзэмших, ашиглах гэрчилгээний тооцоог маягтын дагуу гаргаж 

хагас, бүтэн жилээр аймгийн ГХБХБГазарт хүргүүлж байх 

 Шинээр үүссэн нэгж талбарын хувийн хэргийн бүрдүүлэлтийг хангаж 

ажиллах мөн нэгж талбарын хувийн хэргийн үнийг тушаалгах 

 Газрын цахим биржийн ажлыг зохион байгуулах, ашиглах 

 Газар зохион байгуулалтын төлөвлөгөөг батлагдсан загварын дагуу тоон 

хэлбэрээр боловсруулж байх 

 Ондоо багтааж нээлттэй хаалганы өдөр зохион байгуулах 
 

Тайлан гаргасан:  

 
Дундговь аймгийн ГХБХБГ-ын Хэлтсийн дарга                     
/Б.Рэнцэндорж/       

  
Дундговь аймгийн ГХБХБГ-ын мэргэжилтэн       
/Б.Батцэцэг/     
  

 

 Газрын маргааныг шийдвэрлэсэн байдал 

2017 онд газар өмчлөх, эзэмших, ашиглах эрх, сум, баг 

хоорондын хилийн цэстэй холбогдон гарсан маргааны талаарх  

судалгааг аймгийн хэмжээнд нэгтгэн дүгнэхэд 11 маргаан гарснаас 

газар эзэмшихтэй холбоотой 2, газар өмчлөхтэй холбоотой 4, сум, баг 

хоорондын хилийн цэстэй холбоотой 5 маргаан тус тус гарснаас 10 

маргааныг хууль тогтоомжийн дагуу албан ѐсоор шийдвэрлэж хариуг 

өгч газар дээр нь очиж холбогдох хүмүүст зохих зөвлөгөө өгч 

ажиллалаа.  

Малчдын дунд өвөлжөө хаваржааны доорх газрын маргаан, 

зөвшөөрөлгүй газар эзэмшсэн маргаанууд дийлэнх хувийг эзэлж 

байна.  

Өмчлөлийн газар дээр хөрш хоорондын 3 маргаан гарсаныг 

газар дээр нь очиж мэдэгдэх хуудас өгч шийдвэрлэлээ. 

Харин хугацаандаа газрыг чөлөөлөөгүй Л.Самданжамц, Ч.Нэргүй, 

Б.Эрдэнэдаваа нарын хоорондын 1 маргаан иргэний хэргийн анхан 

шатны шүүхийн шийдвэрээр шийдэгдэх шатандаа явж байна.  



Тус аймгийн хэмжээнд сүүлийн жилүүдэд хилийн цэс болон 

өвөлжөө, хаваржааны доорх газрын маргаан ихсэх хандлагатай байна. 

Энэ нь 2012 оны хилийн цэсийн тодруулалтын ажилтай ихээхэн 

хамаарч байна. Сумдад нээлттэй хаалганы өдөрлөгөөр явах хугацаанд 

Сайхан-Овоо сумын нутаг дэвсгэр дээр өвөлжөө хаваржааны газар 

дээр маргаан гарч байгаа энэ нь сумдад байгаа нийтлэг зөрчил 

маргаан болон харагдаж байна энэ нь хилийн цэсийн маргаан болж 

байна Сайхан-Овоо сум нь Өвөрхангай аймагтай хил залгаа сум учир 

сумын удирдлагууд давхардуулж гэрчилгээ олгох  зарчил ихээр гарч 

байна. Энэ асуудлыг сумын удирдлагуутай тохиролцох мөн хилийн 

зурвас газраар өвөлжөө хаваржааны газар эзэмшүүлэхгүй байх талаар 

газрын даамал Ц.Тунгалагт зөвлөгөө өгөн ажиллалаа. Мөн тус хороо 

бууцны эзэн болох Б.Сарангоод сумын газрын даамлыг газар дээр 

очиж солбицлыг аван манай байгууллагад өгч аль аймгийн нутагт 

хамрагдаж байгааг харуулах зөвлөгөөг тус тус өглөө. 

Луус, Хулд сумдад газрын гарц муу зуд зурхан болсон үед 

өвөлжөө, хаваржаагаа  орхин өөр сумын нутагт отор нүүдэлээр явж 

байх үед “Газрын тухай хуулийн” 40 дүгээр зүйлийг үндэслэн 2 жил 

дараалан зориулалтын дагуу ашиглаагүй шалтгаанаар газар эзэмших 

эрхийг хүчингүй болгох асуудал гарч байна. Мөн өөр сумын иргэний 

нэгдлийн үеэс эзэмшиж байгаа хороог манай сумын иргэн биш учраас 

манай суманд шилжиж ир аль эсвэл хороогоо буулгаад нүү гэх 

маргаанууд ихээр гарч байна. Иймд Газрын тухай хууль болон дүрэм 

журамд өвөлжөө хаваржааны доорх газрыг эзэмшүүлэх талаарх 

заалтыг тодорхой тусгаж журамлаж өгөхгүй бол цаашид малчдын 

хоорондын маргаан улам ихсэх хандлагатай байна. 

 

 

ДУНДГОВЬ АЙМГИЙН ГХБХБГ 

 
 



ГАЗРЫН УДИРДЛАГЫН ХЭЛТСИЙН АДААЦАГ  
СУМАНД АЖИЛЛАСАН АЖЛЫН ТАЙЛАН 

 
 

2017.09.30                                                                                                   Адаацаг сум 
 

 ГХБХБГ-ын даргын 2017 оны 09 дүгээр сарын 05-ны өдөр баталсан 

удирдамжийн дагуу газрын харилцааны үйл ажиллагааг орон нутгийн иргэдэд ил 

тод, нээлттэйгээр сурталчлах, таниулах, төрийн үйлчилгээний дамжлага үе шатыг 

багасгах, газрын даамлын үйл ажиллагаанд хяналт үнэлгээ хийж мэргэжил арга 

зүйн зөвлөгөөгөөр хангах зорилгоор ажлын хэсэг болох Газрын удирдлагын 

хэлтсийн дарга Б.Рэнцэндорж, Кадастрын мэргэжилтэн Б.Батцэцэг нар  2017 оны 

09 дүгээр сарын 30-ны өдөр Адаацаг суманд “Нээлттэй хаалганы өдөрлөг”-ийг 

зохион байгууллаа. “Нээлттэй хаалганы өдөрлөг”-өөр  нийт 14 иргэн үйлчлүүлсэн 

байна.  

Зохион байгуулсан үйл ажиллагааны чиглэл: 

 Газрын маргааны асуудалтай танилцах, шийдвэрлэх 

Адаацаг сумын нутаг газрын даамал дээр 2017 оны байдлаар газрын 

маргаан гараагүй байна. Газрын даамалд иргэн, аж ахуй нэгж, байгууллагаас 

хандаж ирүүлсэн шийдвэрлэгдээгүй судалгааны шатанд байгаа нийт 40 

өргөдөлтэй танилцлаа. Өргөдлийн ихэнх хувь буюу 25 өргөдөл шинээр газар 

өмчлөх өргөдөл эзэлж байна  үлдсэн 15 өргөдөл нь өвөлжөө хаваржааны 

зориулалтаар газар эзэмших болон үйлчилгээний зориулалтаар газар эзэмшихээр 

гаргасан өргөдөл эрх шилжүүлэх зэрэг өргөдөл эзэлж байна өргөдлийн хариуг 

хугацаанд мэдэгдэх хуудсаар өгч байна өнөөдрийн байдлаар газрын даамал дээр 

шийдвэрлээгүй өргөдөл байхгүй байна.  

 Кадастрын зургаар үйлчлэх 

Иргэн, аж ахуй нэгжид өмчлүүлж эзэмшүүлэхээр сумын Засаг даргын захирамж 

гаргасан газрыг газар дээр нь хэмжиж 33 иргэн, Аж ахуй нэгжид кадастрын 

мэдээллийн сангаар үйлчиллээ. 

 Шаардлагатай хэмжил зураглалын ажил гүйцэтгэх 

“ГХБХБГ” иргэн, аж ахуй нэгжийн эзэмшил, өмчлөлийн 2 иргэний газрыг газар 

дээр нь хэмжиж, шинээр болон хуучин нийт 14 барилга кадастрын зурагт 

орууллаа. Мөн эргэлтийн цэг газарт бэхлэх 5 хэмжилтийг хийж иргэдэд хүлээлгэн 

өглөө. 

 Газрын даамлын өдөр тутмын үйл ажиллагаатай танилцах 

Тус сумын газрын даамлын өдөр тутам хийгддэг үйл ажиллагаатай танилцаж 

сумдын газрын даамлын үйл ажиллагааны гүйцэтгэлийн шалгуур үзүүлэлтээр 



шалгахад 82.5 хувьтай үнэлэгдсэн бөгөөд Геодезийн ажлын явц 90 хувьтай, 

дотоод ажлын явц 100 хувьтай, кадастрын ажлын үйл 65 хувьтай үнэлэгдлээ. 

Шалгуур үзүүлэлтийн зарим дутагдалтай хэрэгжихгүй байгаа заалтууд болох 

Газрын цахим бирж,  Газрын төлөв байдал, чанарын хянан баталгааны ажил 

дээр ямар нэгэн ажил зохион байгуулаагүй байна энэ тал дээр цаашид яаж 

хийхийг заавар зөвлөмжийг өгч ажиллалаа. 

 Нэгж талбарын хувийн хэргийн бүрдэлтэй танилцах 

Газар эзэмшлийн нэгж талбарын хувийн хэргээс санамсаргүй аргаар 5 хувийн 

хэрэгт үзлэг хийж хувийн хэргийн бүрдүүлэлтийг шалгалаа. Нэгж талбарын хувийн 

хэрэгт байх материалууд зарим хувийн хэргийн бүрдэл сайн боловч  ,гэрээг 

дүгнэх, газрын төлбөрийг төлүүлэх тал дээр дутагдалтай байв. Мөн газрын анхны 

үнэ буюу дуудлага худалдааны анхны үнийг төлүүлэх, дуудлага худалдааг зохион 

байгуулах тал сумдад нийтлэг дутагдал ажиглагдаж байна үүний шалтгаан нь 

улсын чанартай зам байхгүй, мөн хүн амын нягтаршил муу байгаатай холбоотой 

гэсэн дүгнэлтэнд хүрлээ. Цаашид дээрх дутагдлуудыг давтахгүй гарсан 

зөрчлүүдийг арилгах талаар заавар зөвлөгөөг өгч ажиллалаа.   

 Газрын даамалд өгөх мэргэжил арга зүйн зөвлөгөө:  

 Газрын төлөв байдал, чанарын хянан баталгааны ажлыг зохион 

байгуулах 

 Өргөдлийг хуулийн хугацаанд багтаж шийдвэрлэх, хариуг эзэнд нь 

мэдэгдэх хуудсаар хүргүүлэх, өргөдөл дээр тэмдэглэгээ хийж хааж байх  

 Газар эзэмшүүлэх дуудлага худалдаа, төсөл сонгон шалгаруулалт хийх, 

газрын суурь үнийг тушаалгах, газрын төлбөрийн орлогыг бүрдүүлэх тал 

дээр анхаарч ажиллах. 

 Газар эзэмшигч иргэн, ААН, байгууллагатай газар эзэмших гэрээг жил 

бүр дүгнэж, газрын төлбөрийг орон нутгийн орлогот төвлөрүүлэхэд 

төлөвлөгөө гаргаж ажиллах 

 Иргэн, ААН, байгууллага өвөлжөө, хаваржааны доорх газрыг газрын 

улсын бүртгэлийн дэвтрийн дагуу цаасаар болон файл хэлбэрээр 

бүртгэх 

 Өвөлжөө, хаваржааны доорх газрыг эзэмшүүлэхдээ багийн ИНХ-ын 

тогтоолыг үндэслэж эзэмшүүлж байх 

 Иргэн, ААН, байгууллагын банк санхүүгийн байгууллагад барьцаалсан 

бүртгэлийг хөтлөх 



 Зах зээлийн үнийн мэдээг цуглуулж, улирал бүр аймгийн ГХБХБГазарт 

хүргүүлж байх, урд онуудын үнийн мэдээг нөхөж бүртгэх 

 Газрын маргаан гарсан тохиолдолд газар дээр нь очиж судалгаа хийж 

шийдвэрлэж байх 

 Газар эзэмших, ашиглах гэрчилгээний тооцоог маягтын дагуу гаргаж 

хагас, бүтэн жилээр аймгийн ГХБХБГазарт хүргүүлж байх 

 Шинээр үүссэн нэгж талбарын хувийн хэргийн бүрдүүлэлтийг хангаж 

ажиллах мөн нэгж талбарын хувийн хэргийн үнийг тушаалгах 

 Газрын цахим биржийн ажлыг зохион байгуулах, ашиглах 

 Газар зохион байгуулалтын төлөвлөгөөг батлагдсан загварын дагуу тоон 

хэлбэрээр боловсруулж байх 

 Ондоо багтааж нээлттэй хаалганы өдөр зохион байгуулах 
 

Тайлан гаргасан:  

 
Дундговь аймгийн ГХБХБГ-ын Хэлтсийн дарга              /Б.Рэнцэндорж/       

  
Дундговь аймгийн ГХБХБГ-ын мэргэжилтэн               /Б.Батцэцэг/     
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ГАЗРЫН УДИРДЛАГЫН ХЭЛТСИЙН САЙХАН-ОВОО  
СУМАНД АЖИЛЛАСАН АЖЛЫН ТАЙЛАН 

 
 

2017.09.28                                                                                           Сайхан-Овоо сум 
 

 ГХБХБГ-ын даргын 2017 оны 09 дүгээр сарын 05-ны өдөр баталсан 

удирдамжийн дагуу газрын харилцааны үйл ажиллагааг орон нутгийн иргэдэд ил 

тод, нээлттэйгээр сурталчлах, таниулах, төрийн үйлчилгээний дамжлага үе шатыг 

багасгах, газрын даамлын үйл ажиллагаанд хяналт үнэлгээ хийж мэргэжил арга 

зүйн зөвлөгөөгөөр хангах зорилгоор ажлын хэсэг болох Газрын удирдлагын 

хэлтсийн дарга Б.Рэнцэндорж, Кадастрын мэргэжилтэн Б.Батцэцэг нар  2017 оны 

09 дүгээр сарын 28-ны өдөр Сайхан-Овоо суманд “Нээлттэй хаалганы өдөрлөг”-

ийг зохион байгууллаа. “Нээлттэй хаалганы өдөрлөг”-өөр  нийт ... иргэн 

үйлчлүүлсэн байна.  

Зохион байгуулсан үйл ажиллагааны чиглэл: 

 Газрын маргааны асуудалтай танилцах, шийдвэрлэх 

Сайхан-Овоо сумын нутаг дэвсгэр дээр өвөлжөө хаваржааны газар дээр 

маргаан гарч байгаа энэ нь сумдад байгаа нийтлэг зөрчил маргаан болон 

харагдаж байна энэ нь хилийн цэсийн маргаан болж байна Сайхан-Овоо сум нь 

Өвөрхангай аймагтай хил залгаа сум учир сумын удирдлагууд давхардуулж 

гэрчилгээ олгох  зарчил ихээр гарч байна. Энэ асуудлыг сумын удирдлагуутай 

тохиролцох мөн хилийн зурвас газраар өвөлжөө хаваржааны газар эзэмшүүлэхгүй 

байх талаар газрын даамал Ц.Тунгалагт зөвлөгөө өгөн ажиллаа мөн тус хороо 

бууцны эзэн болох Б.Сарангоод сумын газрын даамлыг газар дээр очиж 

солбицлыг аван манай байгууллагад өгч аль аймгийн нутагт хамрагдаж байгааг 

харуулах зөвлөгөөг тус тус өглөө. 

 Иргэдийн санал гомдлыг хүлээн авах, заавар зөвлөгөө өгөх 

Газрын даамалд иргэн, аж ахуй нэгж, байгууллагаас хандаж ирүүлсэн 

шийдвэрлэгдээгүй судалгааны шатанд байгаа нийт 150 өргөдөлтэй танилцлаа. 

Өргөдлийн ихэнх хувь буюу 110 өргөдөл шинээр газар өмчлөх өргөдөл эзэлж 

байна  үлдсэн 40 өргөдөл нь өвөлжөө хаваржааны зориулалтаар газар 

эзэмшихээр  гаргасан өргөдөл эрх шилжүүлэх зэрэг өргөдөл эзэлж байна 

өргөдлийн хариуг хугацаанд мэдэгдэх хуудсаар өгч байна.  

 Кадастрын зургаар үйлчлэх 

Иргэн, аж ахуй нэгжид өмчлүүлж эзэмшүүлэхээр сумын Засаг даргын захирамж 

гаргасан газрыг газар дээр нь хэмжиж 112 иргэнд кадастрын мэдээллийн сангаар 

үйлчиллээ. 



 Шаардлагатай хэмжил зураглалын ажил гүйцэтгэх 

“ГХБХБГ” иргэн, аж ахуй нэгжийн эзэмшил, өмчлөлийн 8 иргэний газрыг газар 

дээр нь хэмжлээ. Мөн эргэлтийн цэг газарт бэхлэх 5 хэмжилт  хийлээ. 

 Газрын даамлын өдөр тутмын үйл ажиллагаатай танилцах 

Тус сумын газрын даамлын өдөр тутам хийгддэг үйл ажиллагаатай танилцаж 

сумдын газрын даамлын үйл ажиллагааны гүйцэтгэлийн шалгуур үзүүлэлтээр 

шалгахад 75.59 хувьтай үнэлэгдсэн бөгөөд Геодезийн ажлын явц 70 хувьтай, 

дотоод ажлын явц 100 хувьтай, кадастрын ажлын үйл 68.4 хувьтай үнэлэгдлээ. 

Шалгуур үзүүлэлтийн зарим дутагдалтай хэрэгжихгүй байгаа заалтууд болох 

Газрын төлөв байдал, чанарын хянан баталгааны ажил дээр ямар нэгэн ажил 

зохион байгуулаагүй байна энэ тал дээр цаашид яаж хийхийг заавар зөвлөмжийг 

өгч ажиллалаа. 

 Нэгж талбарын хувийн хэргийн бүрдэлтэй танилцах 

Газар эзэмшлийн нэгж талбарын хувийн хэргээс санамсаргүй аргаар 7 хувийн 

хэрэгт үзлэг хийж хувийн хэргийн бүрдүүлэлтийг шалгалаа. Нэгж талбарын хувийн 

хэрэгт байх материалууд хангалттай сайн ,гэрээг дүгнэх, газрын төлбөрийг 

төлүүлэх тал дээр сайн ажиллаж байв. Харин газрын анхны үнэ буюу дуудлага 

худалдааны анхны үнийг төлүүлэх, дуудлага худалдааг зохион байгуулах тал 

сумдад нийтлэг дутагдал ажиглагдаж байна үүний шалтгаан нь улсын чанартай 

зам байхгүй, мөн хүн амын нягтаршил муу байгаатай холбоотой гэсэн дүгнэлтэнд 

хүрлээ.   

 Газрын даамалд өгөх мэргэжил арга зүйн зөвлөгөө:  

 Газрын төлөв байдал, чанарын хянан баталгааны ажлыг зохион 

байгуулах 

 Өргөдлийг хуулийн хугацаанд багтаж шийдвэрлэх, хариуг эзэнд нь 

мэдэгдэх хуудсаар хүргүүлэх, өргөдөл дээр тэмдэглэгээ хийж хааж байх  

 Газар эзэмшигч иргэн, ААН, байгууллагатай газар эзэмших гэрээг жил 

бүр дүгнэж, газрын төлбөрийг орон нутгийн орлогот төвлөрүүлэхэд 

төлөвлөгөө гаргаж ажиллах 

 Иргэн, ААН, байгууллага өвөлжөө, хаваржааны доорх газрыг газрын 

улсын бүртгэлийн дэвтрийн дагуу цаасаар болон файл хэлбэрээр 

бүртгэх 

 Өвөлжөө, хаваржааны доорх газрыг эзэмшүүлэхдээ багийн ИНХ-ын 

тогтоолыг үндэслэж эзэмшүүлж байх 



 Иргэн, ААН, байгууллагын банк санхүүгийн байгууллагад барьцаалсан 

бүртгэлийг хөтлөх 

 Зах зээлийн үнийн мэдээг цуглуулж, улирал бүр аймгийн ГХБХБГазарт 

хүргүүлж байх, урд онуудын үнийн мэдээг нөхөж бүртгэх 

 Газрын маргаан гарсан тохиолдолд газар дээр нь очиж судалгаа хийж 

шийдвэрлэж байх 

 Газар эзэмших, ашиглах гэрчилгээний тооцоог маягтын дагуу гаргаж 

хагас, бүтэн жилээр аймг сс 

 ийн ГХБХБГазарт хүргүүлж байх 

 Шинээр үүссэн нэгж талбарын хувийн хэргийн бүрдүүлэлтийг хангаж 

ажиллах 

 Газрын цахим биржийн ажлыг зохион байгуулах, ашиглах 

 Газар зохион байгуулалтын төлөвлөгөөг батлагдсан загварын дагуу тоон 

хэлбэрээр боловсруулж байх 

 Ондоо багтааж нээлттэй хаалганы өдөр зохион байгуулах 
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