
 

 
ГАЗРЫН ХАРИЛЦАА, БАРИЛГА, ХОТ БАЙГУУЛАЛТЫН ГАЗРЫН 7 ХОНОГИЙН МЭДЭЭ 

/2021.08.23-2021.08.27/ 

2021.08.27                                                                                                                                                                                                  Дархан                                                                                                                                                                                                  

№ Ажлын чиглэл Гүйцэтгэсэн ажил 

Барилга хот байгуулалтын хэлтэс 

1 Барилгын хяналт 
шалгалтын 
чиглэл 

 Дархан-Уул аймгийн хэмжээнд баригдаж байгаа барилга байгууламжид угсралтын явцад нь хяналт шалгалтыг 
Аймгийн Мэргэжлийн хяналттай газартай хамтран 15 барилгад хэрэгжүүлсэн.  

  Дархан-Уул аймаг, Дархан сум, 13-р багт “Мон суль” ХХК-ний шатахуун түгээх станцын зориулалттай газарт 
барилгын ажил эхлүүлэх, үргэлжлүүлэх зөвшөөрлийн хүсэлт ирүүлсний дагуу холбогдох барилгын бичиг 
баримтыг хянаж үзэхэд Дархан-Улаанбаатарын автозамын хамгаалалтын бүсэд орсон зураг төслийг шинэчлэх 
шаардлагатай тухай албан бичгийг хүргүүлсэн.  

 Дархан-Уул аймаг, Дархан сум, 13-р багт байрлалтай “Хатан дулам” ХХК-ний эмнэлэгийн зориулалттай барилгад 
барилгын ажил эхлүүлэх, үргэлжлүүлэх зөвшөөрөл хүссэний дагуу хянаж үзэхэд зураг төслийн магадлалын 
ерөнхий дүгнэлт дутуу байсан зөвшөөрлийг олгох боломжгүй тухай албан бичгийг хүргүүлсэн.  

Газрын удирдлагын хэлтэс 
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 Дархан сумын 
газрын даамал 

 Дархан сумын нутаг дэвсгэрт гэр бүлийн хэрэгцээний зориулалтаар газар өмчилж аваагүй тухай лавлагааг нийт 
61 иргэнд гаргаж өгсөн. 

 Гэр бүлийн хэрэгцээний зориулалттай газрыг хамтран өмчлөх эрхээ хүчингүй болгуулж шинээр газар өмчлөх 
эрхийг сэргээлгэх хүсэлт гаргасан 32 иргэн, хуулийн этгээдийн кадастрын зургийг тус тус гаргаж өгсөн.  

 Э дугаар ирсэн 32 иргэн, хуулийн этгээдийн газар эзэмших гэрээг байгуулан гэрчилгээг олгосон 
 УБХ-руу Э дугаар авахаар 41 иргэн хулийн этгээдийн холбогдох мэдээллийг илгээсэн. 
 7 иргэн хуулийн этгээдийн эзэмшил өмчлөлийн газартай эсэх лавалгааг Цагдаагийн газарт гаргаж өгсөн.  
 Зөвшөөрөлгүй хашаа татсан 4, хашаа барьсан 1 иргэнд шаардах хуудас өгч ажилласан. 
 Худалдах худалдан авах эрхээр газар өмчилж авахыг хүссэн 106 иргэний эрхийг шилуүүлэн ажилласан 
 Зээлийн барьцааны 22 бүртгэл хийж ажилласан. 

 Шинэчилсэн бүртгэл 16 иргэний мэдээллийг оруулан ажилласан. 

Захиргаа, аж ахуй хэлтэс 
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Хүний нөөц, 
хууль эрх зүй 

Сургалтын чиглэлээр: 
 “Үр дүнд суурилсан бодлого, төлөвлөлт, хяналт шинжилгээ, үнэлгээ”- чиглэлээр цахим сургалтад нийт албан 

хаагчдыг хамруулах талаар Аймгийн ЗДТГ-аас үүрэг өгсний дагуу албан хаагчдыг хамруулж байна.  
Дотоод ажил: 

 Нийт албан хаагчдын хувийн хэргийн бүрдлийг хангуулж, баяжилтыг хийж, хүний нөөцийн мэдээллийн системд 
шинэчлэл хийж ажиллаж байна. 

 “Засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн нэгжийн тухай хуулийн төсөл”-ийг албан хаагчдад танилцуулж холбогдох 
заалтуудад санал авч, аймгийн ЗДТГ-ын ХЭЗХэлтэст хүргүүлхээр ажиллаж байна. 

 Газар зохион байгуулалт, геодези зураг зүйн газраас  ирүүлсэн 21 аймгуудаар газар зохион байгуулалтын 
албаны үйл ажиллагаанд хяналт шинжилгээ үнэлгээ хийх ажлын удирдамжын дагуу 2021 оны 09 дүгээр сарын 
06-09 хооронд манай аймагт ажиллах тул бэлтгэл ажлыг хангуулж байна. 
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Мэдээллийн 
технологи, нярав 

Мэдээлэл: 
1. 70376483 нээлттэй утсаар 2 иргэний асуултанд хариулт өгөв. 
2. Байгууллагын Facebook хуудсанд ирсэн 1 иргэний асуултанд хариулт өгөв.  



Мэдээллийн технологи: 
1. Хонгор сумын шинэ газрын даамалд өгөх компьютерийг форматлаж, үйлдлийн  систем болон шаардлагатай 

хэрэглээний програмуудыг суулгаж, шаардлагатай драйверууд, хэвлэгч, сканеруудыг таниулав. Гэр интернэтийг 
юнител рүү утсаар ярьж нээлгэн, VPN-ий тохиргоог хийж ашиглахад бэлэн болгов.  

2. Барилгын материал, үйлдвэрлэл, лабораторийн асуудал хариуцсан мэргэжилтний компьютерийн сүлжээний 
гэмтлийг засварлаж хэвийн ажиллагаанд оруулав.  

3. Linux NDG Essentials-ын 10-р бүлгийг уншиж, тэмдэглэл хөтлөн, лабораторийн ажлуудыг зааврын дагуу 
гүйцэтгэж, шалгалтыг өглөө. 

4. Серверийн өрөөний усыг 2 хоногт 1 удаа асгаж цэвэрлэн, өрөөнд цэвэр агаар оруулав.  
Нярав:  

1. 20 ширхэг нэгж талбарын хувийн хэргийн хавтас нугалж, мэргэжилтнүүдэд олгоход бэлэн болгов. 
2. Газрын удирдлагын хэлтсийн мэргэжилтнүүдэд дараах үнэт цаас тус тус олгов.    

Сумд Кадастр Газар 
эзэмших 
/Иргэн/ 

Газар 
эзэмших 
/ААНБ/ 

Газар 
эзэмших 

/ТБ/ 

Газар 
ашиглах 
/ААНБ/ 

НТХХ 

Дархан 100 6 12   16 

3. Шаардах хуудсаар 3 төрлийн 4 ширхэг бараа материал олгов.   
Архив, бичиг хэрэг:  

1. ААНБ-уудаас ирсэн албан бичиг 29 ширхэгийг албан хэрэг хөтлөлтийн Able системд бүртгэж байгууллагын 
даргаар цохуулан мэргэжилтнүүдэд тарааж өгөв.  

2. Байгууллагын мэргэжилтнүүдийн шийдвэрлэсэн албан бичиг 11 ширхэгийг албан хэрэг хөтлөлтийн Able системд 
шийдвэрлэгдсэнээр бүртгэж хааж, хураав.  

3. Байгууллагаас бусад байгууллага болон иргэдэд илгээж буй албан бичиг 13 ширхэгийг бланкан дээр буулгаж, 
илгээв.  

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

                                                           Хянасан:    Газрын удирдлагын хэлтсийн дарга                                                  Г.Нямдорж 

 

 

 

  

 
 
 

 

 

 
 


