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№ Ажлын чиглэл Гүйцэтгэсэн ажил 

Барилга хот байгуулалтын хэлтэс 

1 Барилгын хяналт 
шалгалтын 
чиглэл 

 Дархан-Уул аймаг, Хонгор сум, 2-р багт байршилтай Арьс ширний үйлдвэрийн цогцолборын барилгад Барилгын 
ажил эхлүүлэх, үргэлжлүүлэх зөвшөөрөл хүссэн хүсэлтийн дагуу холбогдох барилгын техникийн баримт бичигтэй 
танилцаж үзэн захиалагч, гүйцэтгэгчийн хоорондын гэрээний хугацаа дууссан, дулааны шугамын 2-р конторын 
шугамын ажил зураг төсөл нь магадлалаар орж баталгаажаагүй байсан тул зөвшөөрлийг олгох боломжгүй тухай 
албан бичгийг хүргүүлсэн.  

 Дархан-Уул аймаг, Дархан сум, 13-р багт байршилтай Иргэн О.Сайханбаярын үйлчилгээний зориулалтай 
барилгад барилгын ажил эхлүүлэх зөвшөөрөл хүссэний дагуу холбогдох барилгын техникийн бичиг баримттай 
танилцан үзэн тухайн барилгад зураг төсөл хийгдээгүй байсан тул Засгийн газрын 2017 оны 68, 171 дүгээр 

тогтоолын дагуу бичиг баримтаа бүрдүүлэн дахин зөвшөөрлөө хүсэх тухай албан бичгийг хүргүүлсэн. 

Газрын удирдлагын хэлтэс 
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Мониторингийн 
чиглэл 

Газрын төлөв байдал, чанарын хянан баталгааны чиглэлээр: 
 Хуучин эзэмшиж байгаа газраа өмчилж авч байгаа, өөрийн өмчлөлийн газар дээр Газрын төлөв байдал, чанарын 

төлөвлөгөөт хянан баталгааны дүгнэлтын 12 иргэнд хэвлэж өгсөн. 
Газрын төлбөр: 

 Газрын төлбөрийн нэхэмжлэлийг 18 иргэн, хуулийн этгээдэд хэвлэж өгсөн. 
Сэдэвчилсэн зураг: 

 Ногоон Дархан хот” төслийн хүрээнд хийгдэхээр төлөвлөж буй ногоон байгууламж байгуулах байршлын зураг, 
Дархан сумын ногоон байгууламжтай болон ногоон байгууламжийг шинээр байгуулах, нөхөн сэргээхээр төлөвлөж 
буй аж ахуйн нэгж байгууллагын газрын байршлын зураг, СӨХ-ны болон нийтийн эзэмшлийн зам талбайд ногоон 
байгууламж байгуулах газрын байршлын зураг, хэсэгчилсэн ерөнхий төлөвлөгөөний дагуу ногоон байгууламж 
байгуулах байршлын зургуудыг тус тус бэлдэж А3 хэмжээтэй форматаар *.jpg файлаар аймгийн Хөрөнгө 
оруулалт, хөгжлийн бодлого төлөвлөлтийн хэлтсийн мэрэгжилтэн н.Отгончимэдэд өгсөн. 

 Дархан сумын мал түр бэлчээрлэх бүсийн зургийг хийж А3 хэмжээтэй хэвлэж байгууллагын даргад өгсөн. 
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Геодези, зураг 
зүйн чиглэл 

 “Багийн нэрийг УИХ-аар батлуулахад БХБЯ-ыг шаардлагатай мэдээ, мэдээллээр ханган ажиллах”  ажлын 
хүрээнд багуудын нэгдсэн жагсаалтыг ГЗБГЗЗГ-аас ирүүлсэн хүснэгтийн дагуу гаргаж сумдаас багуудын нэрийг 
баталсан ИТХ-ыг тогтоол, газар зүйн нэрийн салбар зөвлөлийн хурлаас багуудын нэрийг өөрчлөх эсэх тухай 
ирүүлсэн албан бичгийн хамт ГЗЗ хэлтэсийн мэргэжилтэн Ундармаад хүргүүллээ.  

  Геодези, зураг зүй, кадастрын зураглалын ажил үйлчилгээ эрхлэх тусгай зөвшөөрөлтэй  “Гео од” ХХК-ний хийж 
гүйцэтгэсэн доорхи ажлыг шалгаж хүлээн авсан. Үүнд: 

 “Парк таун-2” үйлчилгээтэй орон сууцны хотхон К блок улаан шугам 
 Дархан сум 5 дугаар баг. Төв замаас 20/7 дугаар байр хүртлэх авто замын засвар шинэчлэлтийн ажлын улаан 



шугам. 
 Дархан сум 4 дүгээр баг. Нэхийгийн 2 ширхэг 5-н давхар байрнаас 14 дүгээр байр хүртлэх авто замын засвар 

шинэчлэлтийн ажлын улаан шугам 
 Хонгор сум. 2 дугаар баг арьс шир боловсруулах үйлдвэрийн 110/10кв-ын хаалттай хувиарлах байгууламжийн 

барилгын улаан шугам.   
  Хаягийн мэдээллийн сангийн гудамж, нэгж талбар, үл хөдлөх хөрөнгийн мэдээлэл засварлалтын ажлыг 

үргэлжлүүлэн хийж гүүйцэтгэж байна. Ажлын явц 82% явж байна.  
 Хаягийн зургийн дагуу 17 иргэн, 1 аж ахуйн нэгжийн  эзэмшлийн газар, үл хөдлөх эд хөрөнгөд  хаяг дугаар 

олгосон. 

Захиргаа аж ахуй хэлтэс 
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Хүний нөөц, 
хууль эрх зүй 

Эрх зүйн акт: 
 Байгууллагын албан хаагчдын 2021 оны ээлжийн амралтын хуваарийг газрын даргын  2021 оны 04 дүгээр сарын 

08-ны өдрийн  А/10 тушаалыг батлуулсан. 
 Шарын гол сумын газрын даамал Д.Болорцэцэгт хүсэлтийн дагуу төрийн албанд удаан жил ажилласны нэмэгдэл 

10 хувийг олгох тухай газрын даргын 2021 оны 04 дүгээр сарын 08-ны өдрийн Б/02 тушаалыг  батлуулсан 
 Төрийн албаны салбар зөвлөлд тус байгууллагын 4 сул орон тооны сонгон шалгаруулалтын зарыг зарлуулхаар 

2021 оны 04 дүгээр сарын 08-ны өдрийн № 278  тоотыг хүргүүлсэн. 
 “Газар эзэмшүүлэх, ашиглах гэрээ дүгнэх журам”-ыг шинэчлэн батлуулхаар төслийг боловсруулж албан 

хаагчдаас саналыг авч ажиллаа. 
 “Ажил албан үүргийг түр орлох, хавсран гүйцэтгэх, ажил хүлээлцэх журам ”-ыг газрын даргын 2021 оны 03 дугаар 

сарын 30-ны өдрийн  А/09 тушаалыг батлуулсан. 
Сургалт: 

 “Хуванцар бохирдолтой тэмцэх” аяны удирдамжын дагуу Газрыну удирдлагын хэлтсийн дарга Г.Нямдорж 
слайдаар нийт албан хаагчдад чиглэл хүргүүлж , сургалтыг зохион байгууллаа. 
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Мэдээллийн 
технологи, нярав 

Мэдээлэл: 
1. 70376471 нээлттэй утсаар 11 иргэн, ААНБ-ын асуултанд хариулт өгөв. 
2. Байгууллагын Facebook хуудсанд ирсэн 7 иргэний асуултанд хариулт өгөв. 
3. 202.  

Мэдээлэл технологийн чиглэлээр: 
1. Агентлагаас ирсэн шинэ router-ийг суурилуулж тохиргоог хийлгэв.  
2. Датацентр-тэй холбогдож байгууллагын гадаад IP хаягийн блокыг гаргуулав.  
3. Албаны цахим шуудангийн хаяг өөрчлөгдсөнтэй холбоотой үүссэн асуудлыг шалгуулах хүсэлт явуулав.  
4.  Албаны цахим шуудангийн нууц үг 5-ыг сэргээж өгөв.  
5. Introduction to Cybersecurity-ын 1-р бүлгийг үргэлжүүлэн, 2-р бүлгийг уншиж судлан, тэмдэглэл хөтлөв.  

Нярав: 
1. 0 ширхэг Нэгж талбарын хувийн хэрэг нугалав.  
2. Газрын удирдлагын хэлтсийн мэргэжилтнүүд болон Хонгор сумын газрын даамалд дараах үнэт цаас тус тус 

олгов.    

Сумд Кадастр Газар 
эзэмших 
/Иргэн/ 

Газар 
эзэмших 
/ААНБ/ 

Газар 
эзэмших 

/ТБ/ 

Газар 
ашиглах 
/ААНБ/ 

НТХХ 

Дархан 66 3 0 0 0 2 



Хонгор 140      

3. Шаардах хуудсаар 7 төрлийн 19 ширхэг бараа материал олгов.  
4. 3-р сарын үнэт цаас, бараа материалын тайлангийн нэгтгэлийг гаргаж ня-бо-д өгөв. 

Хонгор сумын газрын даамлаас кадастрын үнэт цаасны тайланг тулгаж шалган, хүлээж авав. 
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Онцгой байдлын 
мэдээ 

 2021.04.02-оос 04.09-ны өдрүүдэд гэрийн тусгаарлалтанд байгаа 49 иргэн руу утсаар ярьж бие 
байдлын талаар асуумж авч хуваарийн дагуу томилогдсон албан хаагчид утасдан судалгааг аймгийн 
Төрийн захиргаа удирдлагын хэлтсийн мэрэгжилтэн н.Тунгалагт утсаар болон мэйлээр өгсөн. 

 Ц.Цэнд-Аюуш, Г.Нямдорж, Х.Олонбаяр, Б.Золбаясах нар 2021.04.04-ны өдөр, Б.Мөнхзул, Б.Баярмаа, 
Э.Гүрханд, Б.Мөнхчулуун нар 2021.04.08-ны өдөр 9 дүгээр багт нийтийн эргүүлээр ажиллаж тухай өдөр 
бүр нь тайланг хүргүүлсэн.  

 Байгууллагын албан хаагчид зайлшгүй шаардлагатай иргэдийн материалыг байгууллагад 
оруулахгүйгээр цонхноор авч шийдвэрлэж байна. 

 
Тайлан боловсруулсан:  Захиргаа, хуулийн асуудал хариуцсан мэргэжилтэн                     Б.Золбаясах 

                                                               Хянасан:  Газрын удирдлагын хэлтсийн дарга                                                   Г.Нямдорж 

 
 

 


