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№ 
Ажлын 
чиглэл 

Гүйцэтгэсэн ажил 

Барилга хот байгуулалтын хэлтэс 

1 Барилгын 
лобаратор
ийн 
шинжээч  

 Хатуу хөл хорионы үед бүтээн байгуулалтын ажил гүйцэтгэж байгаа ААН, иргэний ажлын байранд хяналт хийх 
эргүүлд 12, 13-ны өдөр ажилласан. 

 Архитектур төлөвлөлтийн даалгавар 1-г  судлаж боловсруулсан 
 Иргэн Б.Одгаригын Загвар зураг баталсан  

2 Барилга, 
Инженерий
н дэд 
бүтцийн 
чиглэл 

 Дархан-Улаанбаатар чиглэлийн авто замын ажил хийгдэж байгаатай холбогдуулан замын трасст Цахилгаан 
дамжуулах үндэсний сүлжээний тулгуурт ойртсонтой холбогдуулан ЦДҮС, замын хяналтын зөвлөх компани, 
угсралтын компаниудтай уулзалт хийж тохиролцсон.  

 Гэр хорооллын шугам сүлжээний хүчин чадлын судалгааг гаргаж Барилга, хот байгуулалтын яаманд хүргүүлсэн.  
 Миний Монгол цэцэрлэгт хүрээлэнд баригдах Хүүхдийн төмөр замын барилгуудын гадна шугам сүлжээний трасс 

гаргах, мөн ариун цэврийн байгууламжийг дулаанаар хангах хүсэлтийг гаргаж Улаанбаатар төмөр зам ХНН-т 
хүргүүлсэн. 

Газрын удирдлагын хэлтэс 

1 

Мониторин
гийн 
чиглэл 

 Газрын төлөв байдал, чанарын хянан баталгааны чиглэлээр: 
 Эхлэх цэг хангай ХХК-ний хийж гүйцэтгэсэн иргэн Э.Ганболдын зуслангийн зориулалттай газар дээр хийгдсэн 

захиалгат хянан баталгааны тайланг цахимаар хүлээн авч шалган дүгнэлийг байнгын шинжээчээр 
баталгаажуулсан. Мөн Эхлэх цэг хангай ХХК–ийн гүйцэтгэсэн иргэн Г.Баярцэцэг, Орхон-Ус ХХК-ийн газруудад 
хийгдсэн захиалгат хянан б аталгааны тайланг хэвлэмэл байдлаар хүлээн авсан бөгөөд шалгаж байна.  

2 

Газар 
зохион 
байгуулалт
ын чиглэл 

 Аймгийн Цагдаагийн газар, Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх газар болон Прокурорын газарт  шалгагдаж байгаа иргэн, 
хуутгээдийн  нийт 5 албан бичгийн лавлагааг мэдээллийн сан болон газар өмчлөх захирамжаас шүүж хариуг 
хүргүүлсэн. 

 2021-04-13 өдөр Дархан сумын Өргөө баг, 5-р баг, Малчин багийн нутаг дэвсгэрээр барилгын материалын 
үйлдвэрлэлийн чиглэлээр ажиллаж байгаа 7 ААНБ хяналт шалгалтаар явж ажилласан.  

 2021-04-14 ны өдөр хуучин Дарханы барилга угсратын ажил гүйцэтгэж байгаа ААНБ, иргэн, барилгын материалын 
үйлдвэрлэлийн чиглэлээр ажиллаж байгаа байгууллагауудад хяналт шалгалт хийж ажилласан. Нийт 32 
байгууллагын 888 ажилчидтайгаар үйл ажиллагаа явуулж байна. 

3 

Газрын 
төлбөр, 
татварын 
тайлан 

 Дархан-Уул аймгийн Засаг даргын 2021.03.29-ний өдрийн 01-А/105 захирамжаар Дархан сумын 9,12,13 дугаар 
багийн нутаг дэвсгэрт 8 нэгж талбарт дуудлага худалдаа, үйлчилгээний зориулалтай газрын Газрын биржийн 
цахим системээр 2021.04.14-ний өдөр зохион байгууллаа. 15 цахим хүсэлтээс 7 хүсэлт нь шаардлага хангасаж 3 
нэгж талбарт дуудлага худалдаагаар 99.450.800 төгрөгийг төвлөрүүллээ.  

Захиргаа, дотоод ажил 



  
  
1 

Хүний 
нөөц, 

хууль эрх 
зүй 

Өргөдөл хүсэлт: 
  “СОС Хүүхдийн Хотхон”-оос ирүүлсэн газар эзэмших эрхийг гэрчилгээг шинэчлэх тухай хүсэлтийг судлан, хувийн 

хэрэг нээх, шаардлагатай материал бүрдүүлж өгөх чиглэл өгөв. 
Ажил үүрэг:  

 Аймгийн ЗДТГ-аас ирүүлсэн албан тоотын дагуу нийт албан хаагчдад Зөвлөмж, стандартыг нэвтрүүлж хэрэгжүүлэх 
тухай АЗДТГ-аас 04 дүгээр сарын 23-нд хүрүүлэх үүрэг, чиглэлийг танилцуулсан. 

 “Байгууллагын хөдөлмөрийн дотоод жура”-ыг шинэчлэн боловсруулж байна. 

 
2 

Мэдээллий
н 

технологи, 
нярав 

Мэдээлэл: 
1. 70376471 нээлттэй утсаар 3 иргэн, ААНБ-ын асуултанд хариулт өгөв. 
2. Байгууллагын Facebook хуудсанд ирсэн 8 иргэний асуултанд хариулт өгөв. 
3. Хогийг ангилан хаях хогийн саван дээр байрлуулах 4 ширхэг логоны эхийг бэлтгэж, хэвлэн наав.  
4. Дархан сумын газрын даамалтай хамт 8-р баг дээгүүр эргүүлийн хийж ажиллаж буй барилга угсралт, барилгын 

материалын үйлдвэрлэлийн ААНБ-уудад хяналт тавьж, үерийн далан руу хашаа сунгасан айлуудыг очиж үзэв.  
5. Хуучин дарханд байрлалтай барилга угсралтын чиглэлээр үйл явуулж буй 5, барилгын материалын 

үйлдвэрлэлийн чиглэлээр үйл ажиллагаа явуулж буй 25 иргэн, ААНБ-ын халдвар хамгааллын дэглэмийг шалгах 
эргүүлийг Геодези, зураг зүйн асуудал хариуцсан мэргэжилтэнтэй хамт хийв.  

Мэдээлэл технологийн чиглэлээр: 
1. Egazar.gov.mn цахим хуудас руу хэрхэн нэвтрэн орох талаар видеоны эхийг бэлтгэж, засварлав.    
2. Introduction to Cybersecurity-ын 3-р бүлгийг уншиж судлан, тэмдэглэл хөтлөв. 

Нярав:  
1. 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 8 13 2 0 0 2 
 

 
 
 
3 

Онцгой 
байдлын 

мэдээ 
 

Ковид-19 талаар авч хэрэгжүүлж буй арга хэмжээ: 
 Аймгийн шуурхай штаб, агентлагийн хариуцлагатай жижүүрт  мэдээллийг 7 хоног бүр тогтмол хүргүүлж ажиллаа.  
 Ариутгал халдваргүйжүүлж, 1,5-2 метр зай хооронд барьж, бөөгнөрөл үүсгэхгүй, халуун, болон бүртгэлийг 

хариуцлагатай жижүүрээр томилогдсон албан хаагч нар өдөр бүр хяналтыг хэрэгжүүлж байна. Улсын онцгой 
комиссын шийдвэрээр бүх нийтийн бэлэн байдалд шилжсэнтэй холбогдуулан иргэд хүлээн авахгүйгээр зөвхөн 
дотоод ажлыг хүрээнд 70/30 хувийг барьж ажилласан.  

 2021.04.12-оос 04.16-ны өдрүүдэд хуваарийн дагуу гэрийн тусгаарлалтанд байгаа  иргэн руу утсаар  ярьж бие 
байдлын талаар асуумж авч хуваарийн дагуу томилогдсон албан хаагчид утасдан нөхцөл байдлын судалгаа, 
мэдээллийг  аймгийн Төрийн захиргаа удирдлагын хэлтсийн мэрэгжилтэн н.Тунгалагт утсаар болон мэйлээр өгсөн.       

 Бүх албан хаагчид Аймгийн онцгой комиссоос гаргасан үүргийн дагуу 2021.04.13-ны өдрөөс эхлэн  Дархан сумын 
нийт багуудад зөвшөөрөгдсөн жагсаалтын дагуу барилгын чиглэлэээр үйл ажиллагаа явуулж буй 71 иргэн, аж ахуй 
нэгж байгууллагаас 58  үйл ажиллагаа явуулж байна.  КОВИД-19-оос урьдчилан сэргийлэх талаар зөвлөмж, 
хяналт, үүрэг даалгавар өгч ажиллаа, явцын хяналт болон зөрчлийн талаарх тайланг тухай бүр хүргүүлсэн. 

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

                                                 Хянасан:  Газрын удирдлагын хэлтсийн дарга                                                   Г.Нямдорж 

 


