
 
ГАЗРЫН ХАРИЛЦАА, БАРИЛГА, ХОТ БАЙГУУЛАЛТЫН ГАЗРЫН 7 ХОНОГИЙН МЭДЭЭ 
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№ Ажлын чиглэл Гүйцэтгэсэн ажил 

Барилга хот байгуулалтын хэлтэс 

1 Барилгын хяналт 
шалгалтын 
чиглэл 

 Дархан-Уул аймгийн хэмжээнд нийтийн орон сууцанд ашиглагддаг цахилгаан шатны засвар, шинэчлэлтийн 
судалгааг Барилгын хөжлийн төвөөс ирүүлсэн маягтын дагуу хүргүүлсэн.  

 Дархан-Уул аймгийн Орон сууц дэд хөтөлбөрийн төслийг боловсруулсан.  

2 Инженер дэд 
бүтцийн чиглэл 

 Дархан сумын хэмжээнд ДСЦТСүлжээ ХК-ний эзэмшлийн цахилгааны дэд станцуудын газар олголтын зураглал 
боловсруулсан.  

3 Хот 
байгуулалтын 
кадастр, зураг 
төслийн чиглэл 

 Ногоон хот төслийн хүрээнд тохижилт ногоон байгууламж хийх байршлын зураг  
 Хараа гол дагуу мот тарих талбайн байршлын зураг 
 Барилга угсралт барилгын материалын үйлдвэрлэл эрхлэж буй ААН-н хяналт 

4 Барилгын 
материал 
үйлдвэрлэлийн 
чиглэл 

 Нийт 40 барилга угсралт, барилгын материалын үйлдвэрүүдийн нийт 919 ажилчдын 22712500 төгрөгийг аймгийн 
Төрийн сангийн /Да.Онцгой байдлын газар н.с/ 100190031401 тоот дансанд төвлөрүүлэв. Гүйцэтгэл 100% 

 

Газрын удирдлагын хэлтэс 

   

Захиргаа аж ахуй хэлтэс 

  
  
 
 
 
1 

Хүний нөөц, 
хууль эрх зүй 

 Бүх нийтийн эрх зүйн боловсролыг дээшлүүлэх 2021 оны арга хэмжээний төлөвлөгөөнд 4 зорилт, 15 арга хэмээг 
тусган газрын даргаар батлуулж, аймгийн ЗДТГ-ын ХЭЗХэлтэст хүргүүллээ. 
Сургалтын чиглэлээр: 

 “Газрын ажилтны салбар”-ын ойн арга хэжмээтэй холбогдуулан Газар зохион байгуулалт, геодези, зураг зүйн 
газраас 21 аймгийн хэмжээнд онлайн хэлбэрээр сургалтыг хөтөлбөрийн хүрээнд чиглэл бүрээр зохион байгуулж 
ажилласан. Үүнд: 
Эрдэм шинжилгээний хурал зохион байгуулах, “Газрын харилцааны цахим шилжилт, эрх зүйн шинэтгэлийг 
эрчимжүүлэх” жилийн хүрээний хэлэлцүүлэг, газрын харилцааны ажилтнуудыг чадавхижуулах 9 чиглэлээр цахим 
сургалт, мөн бусдад амьдрал бэлэглэе” арга хэмжээг зохион байгуулах, газрын харилцааны чиглэлээр хийгдсэн 
ажлыг сурталчлах,  мод тарих арга хэмжээ зэргийг ажлууд тусгагдсан.  

 



 
 
 
 
2 

Мэдээллийн 
технологи, нярав 

Мэдээлэл: 
1. 70376471 нээлттэй утсаар 2 иргэний асуултанд хариулт өгөв. 
2. Байгууллагын Facebook хуудсанд ирсэн 5 иргэний асуултанд хариулт өгөв.  
3. Газрын харилцааны ажилтны өдөрт зориулан албан хаагчдад өгөх Талархалын эхийг бэлтгэж, хэвлүүлэв. 

Мэдээлэл технологийн чиглэлээр: 
1. Байгууллагын цахим хуудсанд байгууллагын 4-р сарын 1, 2-р долоо хоногийн болон 4-р сарын тайланг оруулав.    
2. Архив, бичиг хэргийн ажилтны компьютеруудыг форматлаж үйлдлийн систем, хэрэглээний програм, хорт кодын 

эсрэг програмуудыг суулгаж, хэвлэгч, сканерыг таниулав.  
3. Үндэсний Дата төвд хүсэлт гаргаж, байгууллагын цахим шууданг хэвийн ажиллагаанд шилжүүллээ. 
4. Cybersecurity Essentials-ын 1.3-1.6-ыг уншиж, тэмдэглэл хөтлөн, лабораторийн ажлыг зааврын дагуу хийлээ.  

 
 
 
 
3 Онцгой байдлын 

мэдээ 

 Аймгийн шуурхай штаб, агентлагийн хариуцлагатай жижүүрт  мэдээллийг 7 хоног бүр тогтмол хүргүүлж ажиллаа.  

 2021.05.03-07-ны өдрүүдэд хуваарийн дагуу гэрийн тусгаарлалтанд байгаа 45 иргэн руу утсаар  ярьж бие 

байдлын талаар асуумж авч хуваарийн дагуу томилогдсон албан хаагчид утасдан нөхцөл байдлын судалгаа, 

мэдээллийг  аймгийн нийгмийн бодлогын хэлтсийн Н.Ариунзулд мэдэгдэн nbhdarkhan@gmail.com  мэйлээр 

хүргүүлж байна.       

 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. Газрын 

барьцаалбар гаргахтай холбогдуулж 70/30 харьцаатайгаар албан хаагчдыг ажлуулж байна.  

 Барилгын материалыг Хот доторх11 машин, орон нутагт 5, барилгын дэлгүүр 5 нийт 21 зөвшөөрлийг бүртгэж 

ажиллаа. 

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

                                                              Хянасан:   Газрын удирдлагын хэлтсийн дарга                                                   Г.Нямдорж 
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