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ГАЗРЫН ХАРИЛЦАА, БАРИЛГА, ХОТ БАЙГУУЛАЛТЫН 

 ГАЗРЫН 2017 ОНЫ 1 ДҮГЭЭР САРД 

ХИЙСЭН АЖЛЫН ТАЙЛАН 

 

ГАЗРЫН ХАРИЛЦААНЫ ЧИГЛЭЛЭЭР ХИЙГДСЭН АЖИЛ  

      

      1. Өргөдөл, албан бичгийн хариу, тайлан мэдээ гаргаж хүргүүлсэн 

талаар  

     1. Дархан сумын 1 дүгээр багийн нутаг дэвсгэрээр дайран өнгөрдөг “ Цахилгаан 

Дамжуулах Үндэсний сүлжээ “ ХК-ны 110 кв-ын цахилгааны шугамын 

хамгаалалтын бүсэд байгаа айл өрхийн судалгаа болон  нүүлгэн шилжүүлэх, 

чөлөөлөхөд гарах зардал   50 382 900 төгрөгийг төсвийн тодотголоор оруулж 

хэлэлцүүлэн шийдвэрлэж өгөх тухай албан бичгийг  2017 оны 01 сарын 03-ны №06 

тоот ХБХ-т хүргүүллээ.  

      2. Үл хөдлөх хөрөнгийн дугаар авахаар өргөдөл  гаргасан иргэн Ц.Ундралын 

хүсэлт болон ГХБХБГ-ын саналыг үндэслэн үйлчилгээний барилгад 119 тоот  

дугаарыг олгуулахаар Сумын ИТХ-д 2017 оны 01 дүгээр сарын 04-нд №10  албан 

бичиг хүргүүлэв.  

     3. Дархан-Уул аймгийн Шийдвэр гүйцэтгэх албаны 2016 оны 01/5477, 01/5498 

тоот албан бичгийн хариу нийт 50 иргэн, хуулийн этгээдийн лавлагааг гаргаж 

хүргүүлсэн. Дархан суманд газар аваагүй 4 иргэнд  лавлагааг гаргаж хүргүүлэв. 

     4.  2017.01.18-ны өдөр Дархан сумын ИТХ-ын төлөөлөгчдөд Газрын харилцаа, 

барилга, хот байгуулалтын газрын даргын үүргийг түр орлон гүйцэтгэгч Д.Ганбаяр, 

Геодези зураг зүйн мэргэжилтэн Б.Мөнхчулуун, Кадастрын мэргэжилтэн 

Д.Батчулуун, Газар зохион байгуулалт, төлөвлөлт, газар өмчлөл хариуцсан 

мэргэжилтэн Б.Баярмаа нар 2016 оны газар зохион байгуулалтын төлөвлөгөөний 

хэрэгжилт, “Хаягжуулалтын тухай” хууль, журам, стандарт, мөн Дархан сумын 

хэмжээнд хийгдсэн хаягжуулалтын ажлын талаар мэдээлэл хийж, төлөөлөгчдийн 

асуусан асуултанд хариулт өглөө. 

      5.  “Геокад “ ХХК-ны хийсэн Хонгор сумын хаягын төслийн зураг болон 

холбогдох материалуудыг газрын даамал Мөрөнд хүлээлгэн өгөв. 

     6. Газрын эрх зүйн харилцааг хянан шийдвэрлэх комиссын хуралд:  Хугацаа 

сунгах-3, эрх шилжүүлэх-24, талбай өөрчлөх-4, газар өмчлөх-5, зориулалт 

өөрчлөх-1, эрх сэргээх -22 нийт 59 иргэн аж ахуйн нэгжийн өргөдөл хүсэлттэй 

танилцаж материалыг бэлтгэж хуралд танилцууллаа.  

 2. Кадастрын зургийн хэмжилт, магадлан хэмжилт хийсэн талаар :. 
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Дархан-Уул аймгийн Газрын нэгдмэл сангийн ГТ1-т харгалзах тоон зураг, 

газар өмчлөгч, эзэмшигч, ашиглагчдийн бүртгэлийн тоон зураг, ГТ6,7 маягт, түүнд 

харгалзах тоон зураг, ГЗБ-ийн төлөвлөгөөний биелэлтийн тоон зураг, Кадастрын 

зургийн өөрчлөлт, шинэчлэлийн талбайн зэрэг мэдээ тайлангуудыг гаргаж 01-р 

сарын 03-аас 12-ний өдөр хүртэл хугацаанд ГЗБГЗЗГ-т батлагдсан маягтын дагуу 

хүргүүлж ажиллав. 

 

Газрын кадастр, бүртгэл чиглэлээр  

 Монгол Улсын И.А.А.Н.Б газар эзэмшүүлэх, ашиглуулах болон Гадаадын 

эргэн хуулийн этгээд газар ашиглуулах үйл ажиллагааны хүрээнд Дархан 

суманд газар эзэмшүүлэх гэрээ хийгдсэн 56 И.А.А.Н.Байгуулгад газрын 

кадастрын зураг үйлдэн хэвлэж өгсөн. 

 Монгол Улсын иргэнд газар өмчлөх үйл ажиллагааны хүрээнд Дархан 

суманд иргэн эзэмшиж байсан болон шинээр хувиарлаж өгсөн газраа 

өмчилж авсан 89 иргэнийг мэдээллийн санд оруулж, газрын кадастрын 

зургийг үйлдэв.   

 Дархан суманд иргэн өөрийн өмчилж авсан газраа бусдад худалдсан, 

бэлэглэсэн 9 иргэнийг мэдээллийн санд оруулж, газрын кадастрын зургийг 

үйлдэн хэвлэж өгсөн. 

 Монгол Улсын иргэнд газар өмчлөх үйл ажиллагааны хүрээнд Дархан сумын 

иргэн өөрийн өмчилж авсан газраа хувааж худалдсан, бэлэглэсэн 2 

иргэнийг мэдээллийн санд оруулж, газрын кадастрын зургийг үйлдэн хэвлэж 

өгсөн. 

 Өвлөх гэрээгээр авсан 5 иргэний кадастрын зураг хэвлэж өгсөн. 

Зураг зүйн болон бусад чиглэлээр 

 Дархан-Уул аймгийн Дархан сумын багийн хил заагийг харуулсан зургийг 

*.jpg форматаар  АОБГ-т хүргүүлэв. 

 Дархан-Уул аймгийн нутаг дэвсгэрт үйл ажиллагаа явуулж байгаа Эрүүл 

мэндийн байгууллагуудын байршлыг харуулсан тойм зургийг *.jpg 

форматаар ЭМГ-т хүргүүлэв.  

 Дархан-Уул аймгийн Дархан сумын 5-р багийн нутаг дэвсгэрийн тойм 

зургийг *.jpg форматтай файлаар БСУГ-т хүргүүлэв. 

3. Газар өмчлөлийн талаар: 

1. Газар зохион байгуулалт төлөвлөлт, газар өмчлөлийн тайлан мэдээг ГЗБГЗЗГ-т 

хүргүүлсэн ажлын талаар: 
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 Газрны нэгдмэл сангийн ГТ-9 тайлан  

 Газар өмчлөгч иргэдийн судалгааг загвар хүснэгтийн дагуу тус тус гарган 

ГЗБГЗЗГ-ын мэргэжилтэн Г.Баяржаргалд 2017.01.10 өдөр цахим хаягаар 

хүргүүлсэн. 

 Газар өмчлөлийн бичмэл тайлан 

 2016 онд иргэнд өмчлүүлэх газрын хэмжээ, байршил, зориулалтыг тогтоосон 

Засгийн газрын 173 дугаар тогтоолын хэрэгжилтийг тус тус холбогдох 

мэргэжилтнүүдэд цахим хаягаар хүргүүлж ажиллалаа. 

 2. Газар өмчлөлийн мэдээллийн сан байгуулах ажлын талаар:  

 Гэр бүлийн хэрэгцээнд нэг удаа үнэ төлбөргүйгээр газар өмчилж авах эрхээ 

бусад орон нутагт хэрэгжүүлэхээр газар өмчилж аваагүй тухай лавлагааг 8 

иргэнд гаргаж өгсөн.  

 3. Газар зохион байгуулалтын тайлан мэдээг Газар зохион байгуулалт, геодези 

зураг зүйн газарт хүргүүлсэн талаар:  

1. 2016 оны Газар зохион байгуулалтын төлөвлөгөөний биелэлтийг ГЗБГЗЗГ-

ын мэргэжилтэн Г.Ихбаярт 2017.01.13 өдөр цахим хаягаар 

2. 2016 оны дуудлага худалдаа, төсөл сонгон шалгаруулалтын мэдээг 

2017.01.13 өдөр мэргэжилтэн Х.Оюунбаярт цахим хаягаар тус тус хүргүүлж 

ажилласан. 

4. Газар өмчлөлийн улсын бүртгэлийн дэвтэр хөтлөлтийн талаар:  

2017 оны 01 дүгээр сарын байдлаар газар өмчлөгч, эзэмшигч, ашиглагчийн 

улсын бүртгэлийн дэвтэрт 23 иргэний бүртгэлийн хөтлөж Quantum GIS программ 

дээр үүсгэн давхардал гаргалгүйгээр Landmanager 2  программ дээр иргэний 

мэдээллийг оруулж газар эзэмших гэрчилгээ болон гэрээ байгуулж газрыг нь 

баталгаажуулсан. 

5. Бусад ажлын талаар:  

-2017 оны 01 дүгээр сарын 18 –ны өдөр Дархан сумын ИТХТ-ийн зөвлөлийн 

хурлаар “2016 оны Дархан сумын Иргэдий Төлөөлөгчдийн Хурлын Тэргүүлэгчдийн 

24 дүгээр тогтоол” -ын хэрэгжилтийг хэлэлцүүлсэн. 

-2017 оны 01-р сарын 20 өдрийн Газрын эрх зүйн харилцааг хянан, шийдвэрлэх 

хурлаар: 

 Газар эзэмших эрх шилжүүлэх 2 иргэн 

 Талбайн хэмжээ өөрчлөх 1 иргэн 

 Газар өмчлөх 5 иргэн 

 Газрын зориулалт өөрчлөх 1 иргэн,  нийт 9 иргэний материалыг 

танилцуулж хэлэлцүүллээ. 
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4. ИААНБ-тай газар эзэмшүүлэх, ашиглуулах гэрээ байгуулсан, талаар: 

      Газар эзэмших хугацаа дууссан , газрын төлбөр төлөөгүй, газраа зориулалтын 

дагуу 2 жил дараалан ашиглаагүй 25 иргэнд аймгийн Засаг даргын 2016 оны 497 

захирамжийн дагуу утсаар мэдэгдсэн байна. 

Дархан Уул аймгийн Засаг даргын 2016 оны А/489, А/491 захирамж, шийдвэрийг 

үндэслэн 7 иргэнтэй гэрээ байгуулсан. 

Аймгийн Засаг даргын 2016 оны 11 дүгээр сарын 29-ний өдрийн А/437, 438, 441, 

442, 443, 439, 440 тоот захирамжтай холбоотой Захиргааны хэргийн анхан шатны 

шүүхэд нэхэмжлэл гаргасан 16 ААН, 63 иргэний нэхэмжлэлд хариу тайлбар 

хүргүүллээ. 

Дархан сумын Засаг даргад захирамжийн төсөл бэлтгэж хүргүүллээ. Үүнд:  

 Хамтран өмчлөгчөөс хасуулах -12  

 Газар эзэмшүүлэх - 11 

 Газар өмчлөх -11 

 0-18 насны газар өмчлөх – 2 

 Газар эзэмшүүлэх эрх шилжүүлэх -1  

Газар өмчлөх захирамжийн зарим хэсгийг хүчингүй болгох -2, нийт – 39 

 Аймгийн Засаг даргын 2016 оны 12 сарын 21-ний өдрийн хугацаа сунгах 489 тоот 

захирамжаар 5 иргэн, талбайн хэмжээ өөрчлөх 490 тоот захирамжаар 1 аж ахуйн 

нэгж нийт 6 иргэн аж ахуйн нэгжтэй гэрээ байгуулж улсын бүртгэлд бүртгэв.   

  

4. Мэдээлэл, технологийн чиглэлээр хийгдсэн ажлын талаар. 

Байгууллагын цахим болон фэйсбүүк хуудсанд:  

 Хаягийн мэдээллийн систем байгуулах ажлын явцыг танилцууллаа. 

 Барилгын эрчим хүчний аудиторын сургалт 

 “Бохир ус цэвэрлэх байгууламжийн технологийн шийдэл, цаашдын чиг 

хандлага” хэлэлцүүлгээс гарсан зөвлөмж 

 Барилгын хөгжлийн төвөөс 2017 оны 1-р улиралд зохион байгуулах 

сургалтын төлөвлөгөө 

 БСШУСЯ-наас Дархан-Уул аймагт хэрэгжсэн төсөл арга хэмжээ 

/ашиглалтад орсон/  

 Дархан сумын ИТХ-ын төлөөлөгчдөд мэдээлэл хийлээ. 

  “Улаанбаатар барилга-2017” барилгын материал ба шинэ техник технологи 

үзэсгэлэн болно. 

 Тусгай зөвшөөрлийн өргөдөл материал бүрдүүлэх 

 Дархан сумын итх-ын төлөөлөгчдөд мэдээлэл хийлээ  
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 Геодези, зураг зүйн асуудал хариуцсан мэргэжилтэн Б.Мөнхчулууны хамт 

аймгийн Засаг даргын Үйлдвэрлэл, дэд бүтэц, хот төлөвлөлт, хууль эрх зүйн 

асуудал хариуцсан орлогч дарга Т.Ганболдод хаягийн мэдээллийн сан 

байгуулах ажлын явцын талаар,мөн албаны дарга Д.Ганбаяр, Геодези, 

зураг зүйн мэргэжилтэн Б.Мөнхчулуун нарын хамт аймгийн ИТХ-ын 

Г.Эрдэнэбатад Дархан-Уул аймгийн хонгор сум, Сэлэнгэ аймгийн ерөө 

сумуудын хилийн цэсийн маргаантай байгаа асуудлаар танилцуулах 

мэдээлэл хийхэд оролцсон. 

 “ДИ БИ ЭС” телевизээс Хууль бус шийдвэрээр газар эзэмшиж, өмчилсөн 

иргэн, хуулийн этгээдийн газар хүчингүй болсон тухай бичлэгийг хуулж авч 

шүүхэд нэхэмжлэл гаргасан 50 иргэн тус бүрт DVD-нд хуулж газрын 

удирдлагын хэлтсийн даргын үүргийг түр орлон гүйцэтгэгч Ц.Чулуунцэцэгт 

хүлээлгэж өгсөн. 

 “ДИ БИ ЭС” телевиз, Мэдээлэл технологийн албатай 2017 онд хамтран 

ажиллах гэрээний талаар ярилцаж, хамтран ажиллахаар болсон.   

 Байгууллагын хяналтын хуучин суурилуулсан камеруудыг хэвийн 

ажиллагаанд оруулж, шинээр 1 камерыг нэмэж суурилуулсан. 

 2016 оны Газрын нэгдмэл сангийн тайланг 2 хувь стандартын дагуу хэвлэж  

Засаг даргын зөвлөлд танилцуулахад бэлэн болгосон.  

 Мэргэжилтнүүдийн компьютерийн вирусны програмыг шинэчлэх ажил хийж 

дуусаж байна.  

 Мэргэжилтэн Ц.Базарсад, Хонгор сумын газрын даамал Г.Мөрөн нарын 

компьютерийг форматлаж,  холбогдох програмуудыг суулгаж хэвийн 

ажиллагаатай болгосон зэрэг мэдээллүүдийг орууллаа 

 

БАРИЛГА, ХОТ БАЙГУУЛАЛТЫН ЧИГЛЭЛЭЭР ХИЙГДСЭН АЖИЛ 

  

1. Хот байгуулалтын чиглэлээр  

2. 2017 оны газар зохион байгуулалтын төлөвлөгөөнд нэмж тусгуулах газруудын 

байршлыг тодорхойлж тусгуулан төслийг дахин  хянан хэлэлцэж, аймгийн Засаг 

даргад танилцуулахад бэлтгэсэн. 

3. Дархан сум 3-р багт тавигдах авто замын трассын дагуу явж танилцан санал 

боловсруулж байна. 

4. “Парк таун” хотхонд шинээр хийгдэх автобусны зогсоолын байршлыг 

тодорхойлж зураглал үйлдэн холбогдох байгууллагуудаар зөвшилцүүлсэн. 
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5. Аймгийн ерөнхий архитекторын 2016 оны тайлан дээр ажиллаж, тайланд орох 

зарим материалуудыг бэлтгэж өгсөн. 

6. БХБХ-ээс энэ 7 хоногт явуулсан 14 албан бичгийг хянаж шалган газрын даргад 

таницуулсан. 

7. Барилга байгууламжийн хувийн хэрэг хөтлөлт, 2016 оны барилгуудыг 

цахимжуулах ажлын хүрээнд: ”Ласти интернэшнл” ХХК-н орон сууц, “Дархан 

доктор” ХХК-н үйлчилгээний барилга, “Дархан Энх оршихуй” ХХК-н сургуулийн 

өргөтгөл, “Шунхлай петролиум” ХХК-н  Агуулахын барилга г.м 4 барилгын 

мэдээлэл орууллаа. 

8.  ДУА-ийн барилгажилт , дэд бүтцийн өнөөгийн байдлын судалгаа гаргаж, 

танилцуулга бэлтгэсэн. 

9.  Байгууллагын Хөдөлмөрийн дотоод журмыг шинэчлэх ажлыг хийж байна 

10. Монгол Улсын Шадар сайдын ажлын алба, Онцгой байдлын ерөнхий газар, 

НҮБ-ын Гамшгийн эрсдэлийг бууруулах зүүн өмнөд Азийн бүс нутгийн газар 

хамтран “Сендайн үйл ажиллагааны хүрээ баримт бичгийг орон нутгийн 

түвшинд хэрэгжүүлэх нь” сэдэвт сургалт семинарт оролцож, ДУА-ийн 

барилгажилт, дэд бүтцийн өнөөгийн байдлын талаар танилцуулга хийсэн. 

 

2. Барилгын материалын үйлдвэрлэлийн чиглэлээр 

 Дархан сумын 5-р баг. Хувийн хөрөнгө оруулалтаар баригдсан иргэн 

Ч.Хүрэлбаатарын үйлчилгээний барилгын техникийн бичиг баримтуудыг үзэж 

шалган байгуулагын архивт хадгалах хувийг хүлээн авав.  

 Дархан-уул аймагт 2013-2016 онд баригдаж ашиглалтад орсон нийтийн 

эзэмшлийн орон сууцны барилгын судалгааг гаргаж, орон сууцны нэгдсэн 

судалгааг шинэчлэв. 

  Дархан-уул аймагт 2014-2016 онд улсын төсвийн хөрөнгө оруулалтаар 

хэрэгжиж байгаа барилга угсралт, их засварын ажлын техник хяналтын тооцоог 

хийж даргад танилцуулсан. 

 Дархан-уул аймагт 2014-2016 онд баригдаж ашиглалтад орсон цэцэрлэгийн 

барилгын мэдээг аймгийн ХОБТХ-т хүргүүлсэн. 

 БСШУЯ-ны захиалгаар Дархан сумын 5-р багт Концессийн гэрээгээр 

баригдаж байгаа  100 хүүхдийн цэцэрлэгийн барилгын ажилд захиалагч,  

захиалагчийн техник хяналт, гүйцэтгэгч нарын хамтарсан үзлэг хийж, одоо 

хийсэн ажлыг үзэж хянан, цаашид хийх ажлын талаар ярилцаж зөвөлгөө өгөв.  
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 Дархан сум. 14-р баг, 2-р хороололд баигдсан 16 айлын 4 давхар орон 

сууцны барилгын техникийн бичиг баримттай танилцаж үүрэг, даалгавар өгч 

ажиллалаа. 

 Шинээр ашиглалтад оруулахаар хүсэлт гаргасны дагуу 5-р баг дахь 

цэцэрлэгийн барилга, 14-р баг дахь 16 айлын орон сууцны барилгуудыг 

ашиглалтад авах комиссийн бүрэлдхүүнд орж ажилласан. 

 Дархан-уул аймагт баригдсан 5-с дээш давхар барилгын судалгааг 

шинэчилж  ( 1970-1989 он, 2012-2016 он гэсэн 2 үе шаттайгаар),   ГХБХБГ-н 

гамшгаас хамгаалах төлөвлөгөөнд оруулав 

 Шинээр ашиглалтад орсон Дархан сумын 5-р баг дахь 100 хүүхдийн 

цэцэрлэгийн барилгын техникийн бичиг баримт, хурлын протокол, үүрэг 

даалгаврын биелэлтийг үзэж шалган зааварчилгаа өгсөн. 

 

 3. Барилга угсралт, техник хяналт 

1. Дархан сумын Шинэ-Хуучин Дарханыг холбосон 2,48км авто замын зорчих 

хэсэг, гэрэлтүүлэг, тэмдэг тэмдэглэгээг хэсэгчилсэн байдлаар ашиглалтад авах 

комиссын бүрэлдхүүнийг 2016.12.26-ны өдөр ажиллуулж комиссын гишүүдийн 

шийдвэрээр /үүрэг даалгаврын биелэлтээр/ ашиглалтад авах шийдвэр гарч 

автозамын техникийн бичиг баримтыг бүрдүүлэх талаар мэргэжил арга зүйн 

зөвлөгөө өгч ажилласан.  

2. Дархан сумын 5-р багт баригдаж байгаа гүйцэтгэгч “Жинсийн орой” ХХК-ны 

100 хүүхдийн цэцэрлэгт Боловсрол соѐлын газрын мэргэжилтэн Буянбат, ГХБХБГ-

н мэргэжилтэн Б.Очиржав, Х.Туул, гүйцэтгэгч байгууллагын төлөөлөл нартай 

хамтран байнгын ашиглалтад өгөхийн өмнөх шалгалт хийж, заавар зөвлөгөө өгч 

ажилласан.  

3. Дархан сумын 14-р баг, 2-р хороололд байрлалтай “Сигма Эс” ХХК-ны 

барьсан нийтийн орон сууцны барилгад байнгын ашиглалтад өгөхийн өмнөх 

заавар зөвлөгөөг өгч, мэдэгдэх хуудас өгч ажилласан.  

4. “Орон сууцны тухай” хуульд нэмэлт өөрчлөлд оруулах хуулийн төсөлд 

санал өгөхөөр ГХБХБГ-н мэргэжилтэн Х.Туултай хамтран “Парк таун”, “Альфа 

Таун”, “Хүслийн хотхоны” СӨХ, удирдлагуудтай уулзаж саналыг авч ажилласан.  

5. Барилга угсралтын тусгай зөвшөөрөлтэй “Дархан Уянга” ХХК, “Мөнх нарны 

сүлд” ХХК-ны техникийн бичиг баримттай танилцан тусгай зөвшөөрлийн хугацааг 

сунгах тодорхойлолт гаргаж өгсөн.  
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6. Шинээр ашиглалтад оруулахаар хүсэлт гаргасны дагуу 5-р баг дахь 100 

цэцэрлэгийн барилга, 14-р баг дахь 16 айлын орон сууцны барилгуудыг 

ашиглалтад авах комиссийн бүрэлдхүүнийг зохион байгуулж  ажиллалаа. 

7. Барилгын ажил эхлүүлэх, үргэлжлүүлэх зөвшөөрөл аваагүй, барилгаа 

ашиглалтад оруулаагүй үйл ажиллагаа явуулж байгаа доорхи 6 иргэн, аж ахуйн 

нэгж байгууллагад хугацаатай үүрэг даалгавар өгч ажилласан. Үүнд:  

 Иргэн И.Түмэндэмбэрэлийн Орон сууцны барилга 

 “Дархан нутаг” ТББ-н оффисын барилга 

 Иргэн Б.Мөнхтөрийн Үйлчилгээний барилга 

 Иргэн Б.Батбаярын Авто үйлчилгээний барилга  

 Иргэн Л.Бямба-Очирын Үйлчилгээний барилга 

 Иргэн О.Сайханбаярын Үйлчилгээний барилга 

 

8. Эрүүл мэндийн яамны захиалгаар хийгдэж байгаа Дархан сумын Нэгдсэн 

эмнэлэгийн цусны салбар төвийн засвар, өөрчлөлтийн ажлын явцтай танилцаж 

ашиглаж байгаа барилгын материалын гарал үүслийн бичиг бусад заавар 

зөвлөгөөг өгч ажилласан. 

9. Эрүүл мэндийн яамны захиалгаар хийгдэж байгаа Дархан сумын нэгдсэн 

эмнэлэгийн цусны салбар төвийн засвар, өөрчлөлтийн ажлыг “Магнус 

Сентурион Констракшн” ХХК нь 97,5%-н гүйцэтгэлтэй хийж байна. 

 

4. Инженерийн шугам сүлжээний ажлын талаар 

 “ДДС” ТӨХК-с техникийн нөхцөл авах хүсэлт гаргасан 1 иргэн, 1ААНБ-д 

тодруулах хуудас гаргаж өгөв 

  “ДДС” ТӨХК дээр техникийн нөхцөл олгох гишүүдийн хуралд оролцож 2 

асуудал хэлэлцэн 1 ААНБ холболт авах зөвшөөрөл олгосон. 

 Хотын жижүүрийн ерөнхий төлөвлөгөөний хөтлөлтөд ашиглалтад орсон 

барилгын мэдээг оруулах ажлыг үргэлжлүүлэн хийж байна. ҮҮнд: 

- “Энх уламжлал” ХХК-н эмнэлгийн барилга 

- Дархан сум 5-р баг дахь цэцэрлэгийн барилга 

- “Сигма-ЭС” ХХК-н орон сууцны барилга 

- Иргэн Ч.Хүрэлбаатарын үйлчилгээний барилга 

 Дархан сум. 5-р баг дахь “Петровис” ХХК-н ШТС-н гадна цахилгаан хангамжийн 

0.4кВ-н кабель шугамын трассын зураг хянав. 
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 “Сигма-Эс” ХХК-н 16 айлын орон сууцны барилгын техникийн бичиг баримттай 

танилцсан. 

 ГХБХБГ-н даргын тушаалаар байгуулагын эд хөрөнгийн тооллогын комиссийн 

бүрэлдхүүнд ажилласан. 

 Шинээр ашиглалтад оруулахаар хүсэлт гаргасны дагуу 5-р баг дахь 

цэцэрлэгийн барилга, 14-р баг дахь 16 айлын орон сууцны барилгуудыг 

ашиглалтад авах комиссийн бүрэлдхүүнд орж ажиллалаа. 

 “Дархан ус суваг” ХК-с техникийн нөхцөл авах хүсэлт гаргасан 1 иргэнд 

тодруулах хуудас, байршил тогтоосон зургийн хамт гаргаж өгөв 

 Дархан-уул аймагт  Онцгой байдлын чиглэлээр явуулах сургалтын 

танилцуулгад инженерийн шугам сүлжээний талаар мэдээлэл бэлтгэж өгсөн. 

 Аймгийн ХОБТХ-т БХБЯ-д явуулах 2016-2020 онд хэрэгжүүлэх ажлын саналыг 

нэгтгэж хүргүүлсэн. 

 

Бусад ажлын хүрээнд  

- Байгууллагын хяналт шинжилгээ, үнэлгээний багаас байгууллагын ажилчдад 

2016 оны ажлын тайланг  танилцуулсан. 

 

 

            ТАЙЛАНГ НЭГТГЭСЭН                                    Ө.МЯГМАРСҮРЭН 

 

 

 

 

 

 


