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Биелэлт 

БАРИЛГА, ХОТ БАЙГУУЛАЛТЫН ЧИГЛЭЛЭЭР  

1 Хот байгуулалт 

 Гамшгаас хамгаалах  ДУА-ийн барилгажилт ,дэд 

бүтцийн өнөөгийн байдлын судалгаа гаргаж, танилцуулга 

бэлтгэсэн 

  Байгууллагын Хөдөлмөрийн дотоод журмыг 

шинэчлэх ажлыг хийсэн. 

 Аймгийн ерөнхий архитекторын тайланд орох зарим 

материалуудыг бэлтгэж өгсөн. 

 Газар зохион байгуулалт, геодези, зураг зүйн газраас 

ирүүлсэн албан бичгийн хариу хүргүүлсэн /Хот төлөвлөлтийн 

мэдээллийн санг ажиллуулах журам-ын төсөлд санал өгөх/ 

 Шадар сайдын Онцгой байдлын чиглэлээр явуулах 

сургалтанд Presentation/танилцуулга хийж байна.  

 Барилга байгууламжийн хувийн хэрэг хөтлөлт 2016 

оны барилгуудыг цахимжуулах ажилд /Дархан Энх оршихуй 

ХХК сургууль, Шунхлай петролиум ХХК Агуулахын барилга/  

 БХБХ-ээс энэ 7 хоногт явуулсан 4 албан бичгийг 

хянаж шалган газрын даргад танилцуулсан 

2 
Барилга материалын 
үйлдвэрлэл 

 

 БСШУЯ-ны захиалгаар Дархан сумын 5-р багт 

Концессийн гэрээгээр баригдаж байгаа  100 хүүхдийн 

цэцэрлэгийн барилгын ажилд ашиглагч, захиалагч,  

захиалагчийн техник хяналт, гүйцэтгэгч нартай хамтарсан 

үзлэг хийж, одоо хийсэн ажлыг үзэж хянан, зөвөлгөө өгөв.  

 Дархан-уул аймагт баригдсан 5-с дээш давхар 

барилгын судалгааг шинэчилж, ГХБХБГ-н гамшгаас 

хамгаалах төлөвлөгөөнд оруулав 

 Дархан сум. 14-р баг, 2-р хороололд баригдсан 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 ажиллалаа. 

3 
Инженерийн шугам сүлжээний 
ажлын талаар 

 Шинэ барилгын мэдээллийг хотын жижүүрийн 

ерөнхий төлөвлөгөөний хөтлөлтөд оруулав. Үүнд:  

- “Энх уламжлал” ХХК-н эмнэлгийн барилга 

- Дархан сум 5-р баг дахь цэцэрлэгийн барилга 

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

цахилгаан хангамжийн 0.4кВ-н кабель шугамын трассын 

зураг хянав. 

 “Сигма-Эс” ХХК-н 16 айлын орон сууцны барилгын 

техникийн бичиг баримттай танилцав. 

 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. 



 ХОБТХ-н дэд бүтэц 

4  
Барилга угсралт, барилгын 
техник хяналт 

1. Дархан сумын 5-р багт гүйцэтгэгч “Жинсийн орой” 

ХХК-ны 100 хүүхдийн цэцэрлэгт ГХБХБГ-н мэргэжилтэн 

Б.Очиржав хамтран байнгын ашиглалтад өгөхийн өмнөх 

заавар, зөвлөгөө өгч ажилласан.  

2. Дархан сумын 14-р баг, 2-р хороололд байрлалтай 

“Сигма Эс” ХХК-ны нийтийн орон сууцны барилгад байнгын 

ашиглалтад өгөхийн өмнөх заавар зөвлөгөөг өгч, мэдэгдэх 

хуудас өгч ажилласан.  

3. “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.  

4. Барилга угсралтын тусгай зөвшөөрөлтэй “Дархан 

Уянга” ХХК, “Мөнх нарны сүлд” ХХК-ны техникийн бичиг 

баримттай танилцан тусгай зөвшөөрлийн хугацааг сунгах 

тодорхойлолт гаргаж өгсөн.  

5. Иргэн Г.Баянмөнхийн өргөдлийн дагуу Дархан сумын 

12-р баг ОУХТөвийн зүүн талд баригдсан “Дархан нутаг” 

ТББ-н барилга байгууламжийн талаарх хариуг өгч 

ажилласан.  

6. Шинээр ашиглалтад оруулахаар хүсэлт гаргасны 

дагуу 5-р баг дахь цэцэрлэгийн барилга, 14-р баг дахь 16 

айлын орон сууцны барилгуудыг ашиглалтад авах 

комиссийн бүрэлдхүүнийг зохион байгуулж  ажиллалаа.  

ГАЗРЫН ХАРИЛЦААНЫ ЧИГЛЭЛЭЭР  

1 
Аймаг, сумын Засаг даргын 
захирамжийн хэрэгжилтын 
талаар: 

- Аймгийн засаг даргын Газар эзэмших эрхийн 

гэрчилгээг бусдад шилжүүлэх тухай 2016 оны А/488 

дугаар захирамжаар 2 иргэн, Газар эзэмших эрхийн 

гэрчилгээний хугацаа сунгах тухай 2016 оны А/489 дугаар 

захирамжаар 2 аж ахуй нэгж байгууллага нийт 4 ИААНБ-

тай газар эзэмших гэрээ байгуулж гэрчилгээ олгосон 

байна.  

2 Газрын төлбөрийн талаар: 
- Орон нутгийн төсөвт төвлөрүүлэх орлого 
- 2017 оны 1-р сарын 13-ны өдрийн байдлаар газрын 

төлбөрөөс  ...... төгрөг орсон байна. 

3 
Албан бичиг, өргөдөл хүсэлт 
шийдвэрлэсэн талаар: 

- Дархан-Уул аймгийн Хонгор сум Сэлэнгэ аймгийн 

Ерөө сумын хилийн цэсийн маргааны асуудлаар Аймгийн 

ИТХ-ын дарга Г.Эрдэнэбатад  мэдээлэл хийлээ.  

- “Аймаг, нийслэл, сум, дүүргийн хилийн цэсийн 

зургийг батлах тухай “ УИХ-д хүргүүлэх саналыг бэлтгэж 

Аймгийн ИТХ-д хүргүүллээ. 

- 2017 оны 01 дүгээр сарын 07-ны өдрөөс 13-ны 

өдрийн хооронд 21 өргөдөл, 23 албан бичиг ирсэнийг 

бүртгэж, 14 албан бичиг төлөвлөж явуулсан байна. Үүнээс 

10 албан бичиг нь хариутай албан бичгийн хариуг 

хүргүүлсэн.   

4 
Кадастрын хэмжилт, магадлан 
хэмжилт хийсэн,кадастрын 
зургаар үйлчилсэн талаар:  

- Кадастрын зургаар 14 иргэн аж ахуй нэгжид 

үйлчилсэн. 

- Аймгийн Эрүүл мэндийн газарт “Эрүүл мэндийн 

үйлчилгээ үзүүлдэг байгууллагуудын тойм зургийг 

900х1200 харьцаатай бэлтгэж файлыг хүргүүлэв. 

- МХГ-ын лабораторийн барилга барих газарт 

хяналтын хэмжилт хийлээ. 



5 
Тайлан, мэдээ гаргаж хүргүүлсэн 
талаар: 

- ГНС-ын ГТ-9 тайлан  

- Газар өмчлөлийн бичмэл тайлан 

- Газар өмчлөгч иргэдийн судалгааг загвар 

хүснэгтийн дагуу тус тус гарган 

bayarjargal.g@gazar.gov.mn цахим хаягруу явуулсан. 

- 2016 онд иргэнд өмчлүүлэх газрын хэмжээ, 

байршил, зориулалтыг тогтоосон Засгийн газрын 173 

дугаар тогтоолын хэрэгжилт 

- 2016 оны ГЗБТ-ний биелэлтийг ГЗБГЗЗГ-ын 

мэргэжилтэн ikhbayar.ts@gazar.gov.mn цахим хаягруу 

явуулсан. 

- 2016 оны дуудлага худалдаа, төсөл сонгон 

шалгаруулалтын мэдээг 2017,01,13 өдөр мэргэжилтэн 

oyunbayar.kh@gazar.gov.mn цахим хаягруу тус тус 

мэйлээр хүргүүлсэн. 

- ГНС-ийн тайлангийн ГТ-1,6,7-ийн тойм зураг, ГТ-

6,7-ийн балансийн болон кадастрын өөрчлөлтийн тайлан, 

эзэмшигч, ашиглагч, өмчлөгчийн тоон зургийг тус тус 

ГЗБГЗЗГ-т хүргүүлэв. 

- Газрын маргааны тайланг 

enkhjazgal.kh@gazar.gov.mn, СӨХ-ын тайланг 

urantugs.d@gazar.gov.mn  цахим хаягаар хүргүүлсэн. 

- Газрын нэгдмэл сангийн ГТ-1, ГТ-5, БОХ-1 тайланг 

гаргаж Газар зохион байгуулалт, Неодези зураг зүйн 

газрын urantugs.d@gazar.gov.mn цахим хаяг руу 2017 оны 

01 сарын 12-ны өдөр явуулсан. 

- ГТ-4, ГТ-2, ГТ-3 нэгдмэл сангийн ангиллын тайланг 

bayrjargal.g@gazar.gov.mn цахим хаяг руу 2017 оны 01 

сарын 12-ны өдөр явуулсан. 

- 2016 оны БОХ-2 тайланг 

otgonchimeg.r@gazar.gov.mn цахим хаяг руу 2017 оны 01 

саоын 12-ны өдөр явуулсан. 

- Аймгийн БОАЖГ дээр Байгаль орчны 

менежментийн төлөвлөгөө боловсруулах, хянан батлах, 

тайлагнах тухай ажлын хэсэгт орж нийт 9 ААНБ -ын 2016 

онд Байгаль орчны менежментийн төлөвлөгөөний 

хэрэгжилт, 2017 онд хийж хэрэгжүүлэх /байгаль орчныг 

хамгаалах/ төлөвлөгөөг ажлын хэсэг сонсож дүгнэх ажлын 

хэсэгт оролцож ажиллаа.  

- Ерөнхий менежерийн аймгийн Засаг даргатай 

байгуулах 2017 оны үр дүнгийн гэрээг Барилга, хот 

байгуулалтын сайдтай аймгийн Засаг даргын байгуулсан 

гэрээ болон тусгай захиалагт бүтээгдэхүүнийг оруулан 

боловсруулан  гаргалаа.  
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