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

7 хоногийн тайлан 

 /4 дүгээр сарын 22-наас 26-ны хооронд/ 

2018.04.25                                                                                                                                                                                   Дархан хот                                                                                                                                                                                                    

№ Ажлын чиглэл Гүйцэтгэлийн үр дүн 

Барилга хот байгуулалтын хэлтэс 

 
 

1 

Барилгын 
асуудал 
хариуцсан 
мэргэжилтэн  

 Дархан хотын бохир усны менежментийг сайжруулах Мон 3244/3245 төслийн хүсэлтийн дагуу 

А1 багцийн нарийн сараалж, агааржуулалттай элс ба өөх том соригч, захиргааны барилга, 

агааржуулагч станц, 6*6 хэмжээтэй ахуйн бохир хүлээж авах барилгуудад барилга ажил 

эхлүүлэх, үргэлжлүүлэх зөвшөөрлийг олгосон.  

 Миний монгол цэцэрлэгт хүрээлэнгийн  
- Гинжит савлуур 
- Далайн дээрэмчны хөлөг онгоц 
- Мөргөлддөг машин 
- Эргэлддэг кофены аяга 
- Эргэлддэг морин цогио 
- Агаарын дугуй суурилуулах ажлуудад газар шорооны үе шатны ажилд барилга ажил 

эхлүүлэх зөвшөөрлийг олгосон.  
 Дархан-Уул аймгийн Орхон суманд Монгол-Оросын хувь нийлүүлсэн “Улаанбаатар төмөр зам” 

нийгэмлэгийг хүсэлтийн дагуу төмөр замчдын нийгмийн асуудлыг шийдвэрлэх ажлын хүрээнд 
24 айлын орон сууцны барилгад барилгын ажил эхлүүлэх зөвшөөрлийг олгосон.  

 

   
    
  2 

Инженерийн дэд 
бүтцийн 
асуудал 
хариуцсан 
мэргэжилтэн  

8-р багийн Манхантолгойн хэсгийн гэр хорооллыг шугам сүлжээнд холбох дулааны 1 дүгээр 
контурын К24-өөс УДДТ барилга хүртэл дулааны шугамын трасс өөрчлөх ажлыг зохион байгуулж 
трассыг өөрчлөхөөр зөвшилцөж байна.  
Гамшигаас хамгаалах мэргэжлийг хамгаалах мэргэжлийн болон албаны төлөвлөгөөг боловсруулж 
байна.  
Дулааны техникийн нөхцөл олгох комисст оролцсон.   

 
 

3 

Барилгын 
лабораторийн 
шинжээч  

 Миний монгол цэцэрлэгт хүрээлэнгийн мөргөлддөг машины талбайн ажил хийгдэж байна 
 Барилга байгууламжийн зураг төсөл зөвшилцөх хурал зохион байгуулсан 
 Барилгын  А3 зураг 5 ширхэг цахим архивт оруулахаар скайнердсан 
 Гэрэлтэй гудамж 20-р байрны буланд ТҮЦ байрлуулах талаар холбогдох иргэдтэй уулзаж 

зөвшилцөх 

Газрын удирдлагын хэлтэс 



 
 

1 

Инженер, 
хайгуул 
Мониторинги  

Улсын бүртгэлийн хэлтэс руу Э дугаар авахаар 13 иргэн 7 хуулийн этгээдийн мэдээллийг илгээж, мөн 
Э дугаар нь ирсэн 7 иргэн, 2 хуулийн этгээдийн гэрээг байгуулж гэрчилгээг олгосон.   

Захиргаа аж ахуйн хэлтэс 

 
 

 
1 

Мэдээлэл 
технологийн 

чиглэлээр 

Мэдээлэл: 
1. 70376471 нээлттэй утсаар 9 иргэн, ААНБ-ын асуултанд хариулт өгөв. 
2. Байгууллагын Facebook хуудсанд ирсэн 2 иргэний асуултанд хариулт өгөв. 
3. Номын сангийн програмд 62 ширхэг номыг цахим каталог үүсгэн бүртгэж, 109 ширхэг номын бар 

код, каталогийг хэвлэж наав. 
4. Номын сангийн програмд 22 хэрэглэгч бүртгэж, хэрэглэгчийн номын сангийн карт /22ш/ хэвлэв.  
5. 3 хэрэглэгчид 22 ширхэг ном картаар нь олгов.  
6. Номын сангийн тавиуруудад номын ангилалын шошго хэвлэж, наав.  
7. Дохионы хэлний сургалтанд /3-р хичээл/ хамрагдав.  

Мэдээлэл технологийн чиглэлээр: 
1. Брошур хийх материалуудыг компьютерт шивж оруулав. “Газар эзэмших эрх болон өмчлөх 

эрхтэй холбоотой бүрдүүлэх бичиг баримт” брошурын эхийг бэлтгэв.    

2 

Хүний нөөц, 
хууль эрх зүй 

 Албан хаагчдын хувийн хэргийг ТАЗөвлөлөөс батлагдсан шинэ маягтын дагуу бүх албан 
хаагдын анкетыг шинэчлэх ажлыг хийж байна. /Журмын дагуу баяжилтыг хийлгэх/ 

 “Төрийн жинхэнэ албан хаагчид сахилгын шийтгэл  ногдуулах,  түүнд гомдол гаргах журам”-
“Төрийн жинхэнэ албан хаагчийг өөр албан тушаалд шилжүүлэх, сэлгэн ажиллуулах журам”-ыг 
албан хаагчдад танилцуулж, хууль эрх зүйн мэдлэгийг нэмэгдүүлсэн.  

 

Нэгтгэсэн: 

ХАХМэргэжилтэн                                                Б.Золбаясах 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 


