
 
ГАЗРЫН ХАРИЛЦАА, БАРИЛГА, ХОТ БАЙГУУЛАЛТЫН ГАЗРЫН 7 ХОНОГИЙН МЭДЭЭ 
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2021.07.02                                                                                                                                                                                                   Дархан                                                                                                                                                                                                  

№ Ажлын чиглэл Гүйцэтгэсэн ажил 

Барилга хот байгуулалтын хэлтэс 

1 Инженер дэд 
бүтцийн чиглэл 

 5-р багийн гэр хорооллын инженерийн шугам сүлжээний барилга угсралтын ажил дуусч байнгын ашиглалтад 
оруулах комиссын нарийн бичгээр ажиллаж ашиглалтад оруулсан.  

 Дархан сум, 13-р баг үйлдвэрийн раойн Бурхант эко асфальт компанийн 6кВ цахилгааны агаарын шугамын ажил 
эхлэх үргэлжлүүлэх зөвшөөрөл авах хүсэлт өгсөний дагуу холбогдох техникийн бичиг баримтыг судлаж ажил 
эхлэх зөвшөөрөл олгосон.  

 Улсын төсвийн хөрөнгө оруулалтаар Дархан-Уул аймаг, Орхон суманд баригдах 75 хүүхдийн цэцэрлэгийн 
барилгын эхлэх үргэлжлүүлэх зөвшөөрөл авах хүсэлт өгсөний дагуу холбогдох техникийн бичиг баримтыг судлаж 
ажил эхлэх зөвшөөрөл олгосон.  

 Хонгор сум, Үржил шимт яргайт ХХК- ийн 6кВ цахилгааны агаарын шугамын ажил эхлэх үргэлжлүүлэх зөвшөөрөл 
авах хүсэлт өгсөний дагуу холбогдох техникийн бичиг баримтыг судлаж ажил эхлэх зөвшөөрөл олгосон.  

 Улсын төсвийн хөрөнгө оруулалтаар Дархан-Уул аймаг, Дархан сум 12-р баг Хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдэд 
зориулсан барилгын ажил эхлэх үргэлжлүүлэх зөвшөөрөл авах хүсэлт өгсөний дагуу холбогдох техникийн бичиг 
баримтыг судлаж ажил эхлэх зөвшөөрөл олгосон.  

 Улсын төсвийн хөрөнгө оруулалтаар Дархан-Уул аймаг, Дархан сум 13-р баг Аюултай хог хаягдал агуулах 
барилгын ажил эхлэх үргэлжлүүлэх зөвшөөрөл авах хүсэлт өгсөний дагуу холбогдох техникийн бичиг баримтыг 
судлаж ажил эхлэх зөвшөөрөл олгосон.  

 Захиалагчийн техник хяналт хэрэгжүүлж буй 3 барилга байгууламжийн ажлын явцыг үзэж аймгийн Засаг дарга 
болон ХОХБТХ-т танилцуулсан.  

 

2 Хот 
байгуулалтын 
кадастр, зураг 
төслийн чиглэл 

 Аймгийн ОБГ-аас гаргасан хуваарийн дагуу 141-н постонд ажиллав 
 ААН, иргэний байршлын зураг 3-г боловсруулж өгөв 
 Архитектур төлөвлөлтийн даалгавар 1-г боловсруулж хянуулан батлуулав 

Газрын удирдлагын хэлтэс 

1 

Геодези, зураг 
зүйн чиглэл 

       Геодези, зураг зүй, кадастрын зураглалын ажил үйлчилгээ эрхлэх тусгай зөвшөөрөлтэй  “Гео од”, “Ёлт сүрвэй”, “Онч 
сөрвэй” ХХК-ний хийж гүйцэтгэсэн доорхи ажлыг шалгаж хүлээн авсан. Үүнд: 
• Дархан сум. 1,3,8,13,15 дугаар баг “Дэд бүтэцийн хөгжил-Баянзүрх, Дархан, Сэлэнгэ төсөл” гудамжны 
гэрэлтүүлгийн ажил. /улаан шугам/     
• Орхон сум 1 дүгээр баг Цэцэрлэгийн өргөтгөлийн барилга /улаан шугам/  
• Дархан сум Малчин баг Үнсэн сан №2 сэргээн байгуулах. /улаан шугам/  
• Хонгор сум 1 дүгээр баг Эрүүл мэндийн төвийн өргөтгөлийн барилга. /улаан шугам/ 
      Хаягийн зургийн дагуу 9 иргэн, 4 аж ахуйн нэгжийн  эзэмшлийн газар, үл хөдлөх эд хөрөнгөд  хаяг дугаар олгосон. 
Цагдаагийн газраас газар зүйн байршлыг тогтоолгохоор ирүүлсэн 7-н цэгийн солбицолыг зурагт оруулж байршлыг 



тодорхойлон Цагдаагийн газарт хүргүүлсэн.        

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

                                                              Хянасан:   Газрын удирдлагын хэлтсийн дарга                                                   Г.Нямдорж 

 
 

 
 


