
АВЛИГАТАЙ ТЭМЦЭХ ГАЗАР 
З Ө В Л Ө М Ж 

  

2020 оны 05 дугаар                        Улаанбаатар 
сарын 18 -ны  өдөр                                                                                                              хот 

     

Зөвлөмж 1. Газар  олголттой холбоотойгоор иргэн, аж ахуйн нэгж, байгууллагаас 
гаргасан өргөдөл, гомдол, хүсэлтийг Газрын тухай хууль тогтоомж,  холбогдох 
журмын дагуу хүлээн авсан он, сар, өдөр, цаг, минутаар тэмдэглэх, энэ тухай 
тодорхойлолтыг хүсэлт гаргасан этгээдэд гаргаж өгсөн бүртгэл хөтөлж хэвшүүлэх, 
цаасан болон цахим програмын бүртгэл хөтлөлтөд тогтмол хяналт тавих нөхцөл, 
боломжийг бүрдүүлэх.  

          Төв аймгийн Эрдэнэ сумын газар зохион байгуулалтын үйл ажиллагаатай 
холбоотой иргэдээс ирүүлсэн хүсэлт, өргөдөл, гомдолтой танилцахад 2015-2019 оны 
хагас жил хүртэл хугацаанд иргэдээс ирүүлсэн газар эзэмших болон өмчлөх 
хүсэлтүүдийг бичиг хэргийн програм болон бүртгэлийн дэвтэрт бүртгээгүй байв. 
Тухайлбал, 2015-2019 онуудад газар эзэмших болон өмчлөх хүсэлт гаргасан 2561 
иргэний материалыг судалж, шийдвэрлэх талаар ямар нэгэн арга хэмжээ авч хариу 
өгөөгүй байх бөгөөд 2015-2019 онуудад шийдвэрлэгдээгүй нийт хүсэлт, өргөдлийг 
дахин цэгцлэх шатанд ажиллаж байв. 2015 оны 2 дугаар сарын байдлаар 2561 
иргэдийн хүсэлт, өргөдөл шийдвэрлэгдээгүй байна. Тус сумын Засаг даргын Тамгын 
газрын өргөдөл, гомдлын бүртгэлийн дэвтэрт болон org.archives.gov.mn цахим 
програмд нэвтэрч шийдвэрлэлтийг үзэхэд 2018 онд 1968 өргөдөл, гомдлыг бүртгэлийн 
дэвтэрт бүртгэсэн байхад тус програмд 422 өргөдөл, гомдлыг бүртгэсэн, 2019 онд  
1213 өргөдөл, гомдлоос програмд 39 өргөдөл, гомдол тус тус бүртгэсэн нь өргөдөл, 
гомдлыг цахим програмд бүртгэх ажил хангалтгүй, шийдвэрлэлтэд хяналт тавих 
баримт, мэдээлэл байхгүй. Иргэдийн өргөдөл, гомдлыг үрэгдүүлж гээгдүүлэх, 
хугацаанд нь шийдвэрлэхгүй байх нөхцөл байдал хэвээр байна.  
          Газар зохион байгуулалттай холбоотой баримт материалыг цэгцлэх ажил 
эхэлсэн боловч удаашралтай, 2019 оны эхний хагас жилээс өмнөх хугацаа хэтэрсэн 
2561 газар эзэмших, өмчлөх хүсэлт, өргөдлийг хэрхэн, яаж шийдвэрлэгдэх нь 
тодорхойгүй байна.      

Зөвлөмж 2. Сумын иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурал /ИТХ/-аас Засаг даргын өргөн 
мэдүүлсэн аймгийн газар зохион байгуулалтын ерөнхий төлөвлөгөө, түүнд нийцүүлэн 
боловсруулж, хэлэлцэн баталсан тухайн жилийн газар зохион 
байгуулалтын төлөвлөгөөнөөс хэтрүүлэн газар олголт хийсэн зэрэг хууль бус 
үйлдлийг дахин гаргахаас урьдчилан сэргийлэх, таслан зогсоох чиглэлээр үр дүнтэй  
арга хэмжээг авч, хэрэгжүүлэх. 

          Төв аймгийн Эрдэнэ сумын иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын 2019 оны 2 дугаар 
сарын 14-ний өдрийн 08 дугаар хурлаар  2019 оны газар зохион байгуулалтын 
төлөвлөгөөг батлах тухай асуудлыг хэлэлцэн сумын ИТХ-ын 2019 оны 2 дугаар сарын 
14-ний өдрийн 08 дугаартай тогтоолоор баталжээ.  
            



         Сумын 2019 оны газар зохион байгуулалтын дээрх төлөвлөгөөтэй танилцахад 
иргэнд гэр бүлийн хэрэгцээний зориулалтаар шинээр өмчлүүлэх, эзэмшүүлэхээр 
төлөвлөгөөнд тусгагдсан газрын хэмжээг дараах байдлаар хэтрүүлэн олгосон байна. 
 

д/д   Баталсан төлөвлөгөө  Олголт Зөрүү 

1. Ар жанчивлан суурин 40 
иргэнд 2,8 га 

Ар жанчивлан суурин 98 
иргэнд 6,6 га,  
 

58 иргэнд 3.8 
га 

2. Харзтай суурин 101 иргэнд 
7,7 га  
 

Харзтай суурин 152 иргэнд 
10,6 га 

51 иргэнд 2.9 
га 

3. Өвөржанчивлан сууринд 50 
иргэнд 10 га  

Өвөржанчивлан сууринд 65 
иргэнд 13 га  

15 иргэнд 3 га 

4. Тэрэлжийн шар булгийн 
тохойд  50 иргэнд 3,5 га  

Тэрэлжийн шар булгийн 
тохойд  73 иргэнд 5,6 га газар 

23 иргэнд 2.1 
га 

        
         Сумын Засаг дарга болон сумын албан тушаалтнууд дээрх байдлаар  нийт 146 
иргэнд 15,4 га газрыг хууль бусаар  нэмж олгосон нь  Газрын тухай хуулийн 33 дугаар 
зүйлийн  33.1.1-д “энэ хуулийн 29.1, 29.2, 29.3-т заасан болон төсөвт байгууллагад 
зайлшгүй хэрэгцээтэй газрыг эзэмшүүлэх тухай шийдвэрийг аймаг, нийслэл, сум, 
дүүргийн иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлаар баталсан газар зохион байгуулалтын 
ерөнхий болон тухайн жилийн төлөвлөгөөний дагуу тухайн шатны Засаг дарга 
гаргана”  гэж заасныг зөрчин бусдад илт хууль бус давуу байдлыг бий болгосон байна.  
         Сумын Газар зохион байгуулалтын төлөвлөгөөнд нийт 10 байршилд дуудлага 
худалдаа зохион байгуулахаар тусгасан боловч “сумын Засаг дарга, газрын даамал 
нар солигдсон, зарим газар улсын тусгай хэрэгцээний газартай давхацсан” гэх 
шалтгаанаар дуудлага худалдаа зарлаагүй байна.  
          Сумын Байгаль орчны хяналтын улсын байцаагч Ш.Гэрэлт-Одын нэр дээр 1,5 га 
газрыг 2008 онд аялал жуулчлалын зориулалттай олгожээ. Тэрээр   “2019 онд миний 
эзэмшиж байгаа газар буюу хашаалсан хэмжээ нь бодит хэмжилтээр 2,47 га газар 
байх тул газрын хэмжээг өөрчилж өгнө үү” гэсэн хүсэлтийн дагуу 2019 оны А/176 
дугаартай захирамжаар 2,47 га газар гэсэн хэмжээгээр нь баталгаажуулан олгожээ. 
Газрын тухай хуулийн 40 дүгээр зүйлийн 40.1.1 дэх хэсэгт “эрхийн гэрчилгээ эзэмшигч 
газрын тухай хууль тогтоомж, газар эзэмших гэрээний нөхцөл, болзлыг удаа дараа 
буюу ноцтой зөрчсөн; 40.1.1, 40.1.6-д “хүндэтгэн үзэх шалтгаангүйгээр гэрээнд заасан 
зориулалтын дагуу тухайн газраа 2 жил дараалан ашиглаагүй” тохиолдолд газар 
эзэмших гэрчилгээг хүчингүй болгохоор заасан. Гэтэл уг зөрчлийг арилгалгүйгээр  
бусдад давуу байдал олгон, талбайн хэмжээг нэмэгдүүлэн баталгаажуулж захирамж 
гаргасан нь авлигын гэмт хэргийн шинжтэй байна.  
 

Зөвлөмж 3. Иргэн, аж ахуйн нэгж, байгууллагад газар олголттой холбогдох аливаа 
шийдвэрийг  гаргахдаа холбогдох хууль журмыг чанд баримтлах,  хууль түүнд 
нийцүүлэн гаргасан журмыг зөрчиж олгосон шийдвэрүүдийг хүчингүй болгох арга 
хэмжээ авч,  төрийн үйлчилгээг иргэд, олон нийт тэгш шударгаар хүртэх боломж 
олгоход анхаарч, мэдээллийг байгууллагын цахим хуудас, мэдээллийн самбарт ил 
тод нээлттэй байршуулах. 



          2019 оны  сумын Засаг даргын газар олголтын талаарх  захирамжуудыг тулгалт 
хийж нягтлан үзэхэд Сумын Засаг даргын 2018 оны 01 дугаар сарын 29-ний өдрийн 
А/05 дугаартай захирамжаар  5735319 регистрийн дугаартай “Бондхой” ХХК-д 1 
дүгээр баг баруун тохойн адаг гэх газарт жимс, жимсгэнэ тарих зориулалтаар 5 га 
газрыг 15 жилийн хугацаатайгаар эзэмшүүлэхээр шийдвэрлэсэн байх боловч нэгж 
талбарын хувийн хэрэг, холбогдох баримт, бичиг байхгүй байв. 
         Энэ нь Газрын тухай хуулийн 32 дугаар зүйлийн 32.1-д “Иргэн, аж ахуйн нэгж, 
байгууллага газар эзэмших тухай хүсэлтээ тухайн шатны Засаг даргад газрын асуудал 
эрхэлсэн төрийн захиргааны байгууллагаас баталсан загварын дагуу гаргана.”,  мөн 
хуулийн 33 дугаар зүйлийн 33.1.2-т “энэ хуулийн 33.1.1-д зааснаас бусад 
зориулалтаар болон энэ хуулийн 29.1, 29.2, 29.3-т заасан хэмжээнээс илүү газар 
эзэмших хүсэлт гаргасан иргэн, аж ахуйн нэгж, байгууллагад газар эзэмшүүлэх 
асуудлыг тухайн шатны Засаг дарга дуудлага худалдаа, төсөл шалгаруулах зарчмаар 
шийдвэрлэнэ. Төсөл шалгаруулах, дуудлага худалдаа явуулах журмыг Засгийн газар 
тогтооно” гэж заасныг тус тус зөрчиж байна.  
        

Зөвлөмж 4. Газрын харилцааны чиглэлээр газар эзэмших эрхийг бусдад шилжүүлэх, 
шийдвэр гаргахдаа холбогдох хууль тогтоомжийн дагуу тавих хяналтыг дээшлүүлэх, 
түүнд холбогдох баримт бичгийн судалгаа, бүртгэл, хөтлөлтийг сайжруулах чиглэлээр 
зохион байгуулалтын арга хэмжээ авч, хэрэгжүүлэх. 

          Ажлын хэсгээс тус сумын Засаг даргаас гаргасан 2019, 2020 оны шийдвэрүүдтэй 
танилцахад 2019 онд нийт 371 захирамжийн 209 буюу нийт захирамжийн 56,33  хувь, 
2020 онд 98 захирамжийн 62 буюу 63,2 хувь нь газрын харилцааны чиглэлээр гаргасан 
шийдвэр эзэлж байна.  Үүнээс 2019 онд 22 хувь, 2020 онд 56 хувьд нь газар эзэмших 
эрхийн гэрчилгээг бусдад шилжүүлэхтэй холбоотой асуудлыг шийдвэрлэжээ. 
 
 Шийдвэрийн агуулга /онууд/ 2019  2020 

Нэг.Эрдэнэ сум 

1 Газар өмчлүүлэх 35 29 

2 Газар эзэмшүүлэх   42 2 

3 Газар эзэмших эрхийн гэрчилгээг бусдад шилжүүлэх 47 10 

4 Өмчилсөн газрын байршил өөрчлөх  8 - 

5 Газар эзэмших эрхийн акт хүчингүй болгох  3 - 

6 Газар эзэмшүүлэх зориулалт өөрчлөх  5 1 

7 Газар өмчилсөн захирамжийн бүртгэлд залруулга оруулах 42 16 

8 Эзэмшсэн газрын хэмжээнд өөрчлөлт орох тухай 6 1 

9 
Өмчилсөн газрын хаяг өөрчлөх хаягууд нь, тодорхой 
бичигдээгүй  

1 
- 

10 Газар эзэмшсэн захирамжийн бүртгэлд залруулга оруулах 
тухай 

13 
- 

11 Газар ашиглуулах тухай 3 1 

12 Газар эзэмших гэрчилгээ сунгах тухай 1 1 

13 Хамтран эзэмшигч нэмэх тухай 2  

14 Газар өмчлөх эрхийн актыг хүчингүй болгох 1  

15 Газар ашиглах эрхийн гэрчилгээг бусдад шилжүүлэх - 1 

 Нийт  209 62 



 
          Газар, эзэмших, ашиглах, өмчлөхтэй холбоотойгоор иргэд, аж ахуйн нэгж, 
байгууллагын хувийн хэрэг, баримт материал бүрэн бус,  эрхийн гэрчилгээг бусдад 
шилжүүлэх бүртгэл, хөтлөлт, судалгаа гаргах ажил бүрэн бус, хангалтгүй 
байна.Тухайлбал, Засаг даргаас хууль тогтоомжид заасны дагуу газар эзэмших 
эрхийн гэрчилгээг шилжүүлэн авч байгаа этгээд нь уг эрхийн гэрчилгээг шилжүүлэн 
авснаар үүсэх эрх, үүргийг бүрэн хүлээн зөвшөөрч байгаа тухай нотолгооны баримтын 
судалгаа, хүчин төгөлдөр эрхийн гэрчилгээний жагсаалт, эрхийн гэрчилгээнд 
барьцаалсан тухай тэмдэглэл хөтлөлт зэрэгтэй танилцсан талаарх баримт байхгүй, 
бүртгэл хөтлөлтөд тавих хяналтын механизмыг сулруулсаны улмаас албан тушаалтан  
авлига, ашиг сонирхлын зөрчилд өртөх эрсдэл өндөр байна.  
           Иргэд газар эзэмших эрхийн гэрчилгээгээ шилжүүлэх хүсэлт гаргасан 
тохиолдолд Засаг даргаас Газрын тухай хуулийн 38 дугаар зүйлийн 38.2-т заасны 
дагуу хүсэлтэд хавсаргасан баримт бичгийн бүрдэлд хяналт тавих  чиглэлээр газар 
эзэмшигч бүрийн хувийн хэргийн мэдээллийг цахим мэдээллийн санд оруулах нөхцөл, 
боломжийг  бүрдүүлэх, хэвшүүлэх шаардлагатай. 
 

Зөвлөмж 5. Байгууллага, албан хаагчдыг авлигаас ангид, авлигыг үл тэвчих, хууль 
дээдлэх үзлийг төлөвшүүлэх чиглэлээр сургалтыг үе шаттай, зорилтот бүлгүүдэд 
чиглэсэн хөтөлбөрөөр хэрэгжүүлэх, сургалтын эрэлт хэрэгцээг тодорхойлж, 
хэвшүүлэх. 

          Авлигын гэмт хэрэг гарсан шалтгаан, нөхцөлийг арилгах чиглэлээр хүргүүлсэн 
мэдэгдлийн мөрөөр аймгийн Засаг дарга Ж.Батжаргалаар батлуулсан удирдамжийн 
дагуу  танай суманд 2019 оны 6 дугаар сарын 25-ны өдөр Газрын тухай хууль болон 
холбогдох хууль тогтоомжийн хүрээнд зөвлөн туслах сургалтыг зохион байгуулсан 
байна.  
          Уг сургалтад сумын иргэдийн Хурлын Төлөөлөгч, Тэргүүлэгч, Засаг дарга, 
газрын даамлууд оролцсон гэх боловч энэ талаарх бүртгэл хөтлөгдөөгүй, тайлан 
бичигдээгүй байна. Тус суманд төрийн албан хаагчдыг хариуцсан чиглэлээр нь 
чадавхижуулах, хууль тогтоомжийг тогтмол сурталчлах, мэдээлэл арга зүйгээр хангах 
хөтөлбөрийг үе шаттай хэрэгжүүлэх, авлигын эсрэг хууль тогтоомжид заасны дагуу 
нийтлэг үүргийн хэрэгжилтийг хангах чиглэлээр удирдлагын санал санаачилгыг 
дээшлүүлэх шаардлагатай. 
 

 
 
 

--оОо-- 
    

 
 
 
 

 


