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

Барилга хот байгуулалтын хэлтэс 

1 Инженер дэд 
бүтцийн чиглэл 

 Дархан сумын 8-р баг Ус суваг ХК газарт баригдахаар төлөвлөж буй Цагдаагийн газрын барилгын зураглал хийж 
Дархан-Ус суваг ХК-ын удирдлагуудад танилцуулсан.  

 УБТЗ ХНН-ийн Хүүхдийн төмөр зам ашиглалтад оруулсантай холбоотой техникийн бичиг баримтыг шалгаж архив 
хүлээлгэн өгөх зөвөлгөө өгсөн. 

 6.7-р багийн гэр хорооллын шугам сүлжээний ажилд Захиалагчийн хяналт хэрэгжүүлсэн.  
 

2 Барилгын хяналт 
шалгалтын 
чиглэл 

 Дархан-Уул аймаг, Дархан сум, 13-р багт байрлалтай “Өсөх урам” ХХК-ний үйлчилгээтэй орон сууцны 
зориулалттай барилгад барилгын ажил эхлүүлэх, үргэлжлүүлэх зөвшөөрөл хүссэний дагуу хянаж үзэаэд 
батлагдсан зураг төсөл байхгүй байсан тул зөвшөөрөл олгох боломжгүй тухай албан бичгийг өгсөн  

 Дархан-Уул аймаг, Дархан сум, 13-р багт байрлалтай “Хатан дулам” ХХК-ний эмнэлгийн зориулалттай барилгад 
барилгын ажил эхлүүлэх, үргэлжлүүлэх зөвшөөрөл хүссэний дагуу хянаж үзэхэд газрын зориулалт нь эмнэлэгийн 
байгууллагын биш байсан тул зориулалтаа өөрчилсөний дараа зөвшөөрлөө дахин хүсэх тухай албан бичгийг 
хүргүүлсэн. 

3 Хот 
байгуулалтын 
кадастр 

 Covid19 түргэвчилсэн оношлуурын шинжилгээнд ажилласан. 
 БСУГ-н захиалагт 320 хүүхдийн сургуулийн архитектур төлөвлөлтийн даалгавар гаргаж өгсөн. 
 Байршлын зураг 2 иргэн гаргаж үйлчилсэн 
 Дахин төлөвлөлтөнд хамрагдах 3, 7, 8, 15-р багийн байршлыг тодорхойлож зураг гарган хүрүүлсэн.  

Газрын удирдлагын хэлтэс 

1 

Газар зохион 
байгуулалт, 
төлөвлөлт, 
өмчлөл 

 2022 оны ТЖГЗБТ-нд санал ирсэнг нэгтгэсэн. 
 Аймгийн Цагдаагийн газар, Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх газар болон Прокурорын газарт  шалгагдаж байгаа иргэн, 

хуутгээдийн  нийт 2 албан бичгийн лавлагааг мэдээллийн сан болон газар өмчлөх захирамжаас шүүж хариуг 
хүргүүлсэн. 

 Цахим системд нийт  2 өргөдөл ирсэн хариуг өгсөн 
 Аймгийн Засан даргын 2021-11-02 өдрийн газар эзэмших хугацаа сугах, эрх шилжүүлэх, талбайн хэмжээнд 

өөрчлөлт орж захирамж гарсан 5 иргэн хуулийн этгээдийн цахим гэрчилгээг үүсгэж ажилласан. 

2 

Газрын 
мониторинг 

Газрын төлөв байдал, чанарын хянан баталгааны чиглэлээр: 

 Газрын төлөв байдал, чанарын захиалгат хянан баталгааны тайлан болон дүгнэлтийг Газрын мониторингийн 
цахим системээр Гранд Амур ХХК, Эхлэх цэг хангай ХХК-ийн гүйцэтгэсэн 12 тайлан дүгнэлтийг шалгаж 
мониторингийн цахим системээр баталгаажуулах ажлыг хийж гүйцэтгэсэн. Мөн Салайм ХХК, Үзмон ХХК, 
Дээшлэх говь ХХК, Глобус ХХК-ний цахимаар ирүүлсэн 6 тайланг шалгаж засварлуулахаар буцаасан. 

 Газрын төлөв байдал, чанарын захиалгат хянан баталгаа хийлгэх өмчлөлийн 5, эзэмшлийн 6 иргэнд хянан 
баталгаа хийлгэх тухай мэдэгдэх хуудсыг хэвлэж өгсөн.  

Газар хамгаалах нөхөх сэргээх чиглэлээр: 
 Аймгийн Байгаль орчин, аялал жуучлалын газрын уул уурхай асуудал хариуцсан мэргэжилтэн Баямөнх, Аймгийн 

мэргэжлийн хяналтын геологи, уул уурхай хариуцсан мэргэжилтэн Учрал нартай хамт шийрийн бригадын орчим 
хуучин ухагдаж эвдэрсэн газарт дүйцүүлэн хамгаалалтаар техникийн нөхөн сэргээлт хийсэн газрын 2021.11.09-



ны өдөр очиж шалгаж, хэмжилт хийж, фото зургаар баримтжуулж авсан. Мөн 2021.11.10-ны өдөр Аймгийн 
Байгаль орчин, аялал жуучлалын мэргэжилтэн Баямөнхийн хамт Дархан Азза ХХК-ий хийж буй 25, 31-р 
хорооллыг 6, 7 дугаар багийн гэр хороололтой холбох замыг тавьж байхад хуучин ухагдаж эюдэрсэн газрыг 
томруулж нэмэж ухаж эвдсэн газар дээр очиж хэмжилт хийж, фото зургаар баримтжуулах ажлыг хийсэн. 

ЭБАТ-ын чиглэлээр: 
 Ерөнхий нягтлан бодогчоор нэр дэвшсэн албан хаагчийн урьдчилсан мэдүүлгийн хянуулахаар 2021.11.11-ны 

өдрийн 680 тоот албан тоотоор, мөн АТГ-ын цахим бүрдүүлэлтийн системд урьдчилсан мэдүүлгийн бөглөж 
баталгаажуулах хийж, цахимаар урьдчилсан мэдүүлгийн хянуулахаар хүргүүлсэн. 

Захиргаа, аж ахуй хэлтэс 

  
 1 

Хүний нөөц, 
хууль эрх зүй 

Сургалт: 
 Төрийн албаны зөвлөлөөс зохион байгуулагдсан “Төрийн албаны хүний нөөцийн мэдээллийн цахим системийг 

ашиглах нь” сэдвээр Ж.Эрдэнэбат цахимаар сургалтын хийж, 2 албан хаагч хамрагдсан.  
 “Жендэрийн статистик ба тогтвортой хөгжлийн үзүүлэлт түүнийг ашиглах нь” сэдвээр Үндэсний статистикийн 

хорооноос аймгийн төрийн байгууллагуудын хүний нөөц, нийгмийн ажилтан нарт зохион байгуулсан танхимын 
сургалтад оролцсон.  

      Шүүх: 
 Нэхэмжлэгч “Шинэ үе хамтын холбоо” ТББ-ын  нэхэмжлэлтэй, хариуцагчаар Аймгийн Засаг дарга, хамтран 

хариуцагчаар ГХБХБГ-ын дарга нарт холбогдох Дархан-Уул аймаг дахь захиргааны хэргийн анхан шатны шүүх 
хурал 2021 оны 09 дүгээр сарын 22-ны өдрийн  12 дугаартай шүүхээс шийдвэрийг нэхэмжлэх талаас гомдол 
гарсны дагуу Нийслэлийн захиргааны хэргийн шүүхээс 2021 оны 11 дүгээр сарын 18-ны өдрийн 13:30 цагт  шүүх 
хуралдааныг хийхээр тов гарсан. 
Судалгаа мэдээ: 

 2021 оны 11 дүгээр сарын 15,16-нд өдөр Агентлагаас зохион байгуулах “Авлигын эсрэг” сэдэвт сургалтад 
хамруулхаар албан хаагчдын нэрсийг цахимаар enkhtuya23.d@gmail.com хүргүүлсэн. 

 Удирдлагын академийн богино хугацааны “ Бодлогын хэрэгжилтийг үнэлэх арга зүй” сэдэвт сургалтад хамрагдах 
албан хаагчийн судалгааг аймгийн ТЗУХэлтэст able цахимаар хүргүүлсэн. 

 
2 

Мэдээллийн 
технологи, нярав 

Мэдээлэл: 
1. 70376471 нээлттэй утсаар 6 иргэний асуултанд хариулт өгөв. 
2. Дархан-Уул аймгийн ГХБХБГ-ын фэйсбүүк хуудсанд ирсэн 4 иргэний асуултанд хариулав.  

Мэдээллийн технологи: 
1. Байгууллагын цахим хуудсанд Түргэвчилсэн оношлуурын шинжилгээний бүртгэл дээр ажилласан тухай мэдээ 

байрлуулав. Байгууллагын болон сумдын даамлуудын фэйсбүүк хуудасны cover зургийн эхийг бэлтгэж солив. 
Мөн Архитектур төлөвлөлтийн даалгавар цахимаар авах зааврын видео, Түргэвчилсэн оношлуурын 
шинжилгээний бүртгэл дээр ажилласан тухай мэдээ оруулав.  

2. 2 компьютерт хэвлэгчийг таниулж өгөв.  
3. Тоон гарын үсгийн төхөөрөмжийн хугацааг сунгуулах албан хаагчдын мэдээлэл болон гарын үсгийг 

төхөөрөмжийн хамт агентлаг руу илгээв.  
4. Kaspersky програмын тохиргооны талаар судалгаа хийв.  

Нярав:  
1. 10 ширхэг Нэгж талбарын хувийн хэргийн хавтас нугалж, мэргэжилтнүүдэд олгоход бэлтгэв.  
2. Шаардах хуудсаар 4 төрлийн 11 ширхэг бараа материал олгов.      

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

                                                           Хянасан:    Газрын удирдлагын хэлтсийн дарга                                                  Г.Нямдорж 
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