
Барилгын ажил гүйцэтгэх дарааллыг хүснэгтээр үзүүлсэн байдал: 
 
 

 

Барилгын тэг тэнхлэг 
улаан шугам 

Барилгын гүйцэтгэл Барилгын талбайн 
бэлтгэл ажлууд хийгдэх 

Улсын комисс ажиллах 

Үйл ажиллагаа эхлэх 

Газрын зөвшөөрөл 

Кадастрын зураг “Цагааннуур” 
чөлөөт бүсийн 
Захирагчийн 
Ззахирамж 

Баригдах барилгын 
эзэмшил газрын 
зориулалт, төсөл 

хөтөлбөр 

Захирагчийн Ажлын 
албанаас Архитектур 

төлөвлөлтийн даалгавар 
авна 

Эскиз/ барилгын эх зураг/ 
хийх батлуулах 

Усны техникийн 
нөхцөл авах 

Дулааны техникийн 
нөхцөл авах 

Цахилгааны 
техникийн нөхцөл 

авах 

Холбооны 
техникийн нөхцөл 

авах 

Геологийн дүгнэлт 
гаргуулах 

Ажлын зураг хийлгэх 

Ажлын зургийг 
экспертизээр батлуулах 

Барилга эхлэх 
үргэлжлүүлэх зөвшөөрөл 



Архитектур төлөвлөлтийн даалгавар авахад 
бүрдүүлэх бичиг баримтын жагсаалт 

 
1. Газар олгох Захирагчийн захирамж хуулбар 
2. Газар эзэмших гэрчилгээ хуулбар, 
3. Газрын байршлын кадастрын зураг хуулбар 
4. Газар эзэмших гэрээ хуулбар 
5. Хувь хүн өргөдөл, албан тоот ( албан байгууллага ) 

 
Тайлбар: Дээрх материалыг бүрдүүлэн Засгийн Газрын ХI байрны 1208 тоот өрөөнд өгснөөр 
хариуг ажлын 7-10 хоногт багтаан “Цагааннуур” чөлөөт бүсийн Захирагчийн ажлын алба, Баян-
Өлгий аймгийн Газрын харилцаа барилга, хот байгуулалтын хамтран олгоно. 
 

Эскиз зураг батлуулахад бүрдүүлэх бичиг баримтын жагсаалт 
 
1. Газар олгох Захирагчийн захирамж хуулбар 
2. Газар эзэмших гэрчилгээ хуулбар, 
3. Газрын байршлын кадастрын зураг хуулбар 
4. Газар эзэмших гэрээ хуулбар 
5. Газрын төлбөр тооцоо нийлсэн акт хуулбар 
6. Эскиз зураг 3-н хэмжээст зураг CD-ны хамт 
7. Хувь хүн өргөдөл, албан тоот ( албан байгууллага ) 

 
Тайлбар: Дээрх материалыг бүрдүүлэн Засгийн Газрын ХI байрны 1208 тоот өрөөнд өгснөөр 
хариуг ажлын 7-10 хоногт багтаан “Цагааннуур” чөлөөт бүсийн Захирагчийн ажлын алба, Баян-
Өлгий аймгийн Газрын харилцаа барилга, хот байгуулалтын хамтран олгоно. 

 
Техникийн нөхцөлүүд авахад бүрдүүлэх бичиг баримтын жагсаалт 

/УС/ техникийн нөхцөл 
 
1. Техникийн нөхцөл хүссэн хүсэлт / усны хэрэглээгээ тодорхой бичнэ / 
2. Захирамжийн дагуу газар олголтын схем / хуулбар / 
3. Архитектур төлөвлөлтийн даалгавар / хуулбар / 

 
Дулааны техникийн нөхцөл 

 
1. Албан бичиг өргөдөл 
2. Техникийн нөхцөл олгогчоос өгсөн тодруулах хуудсын бүрдэл. 
3. Тухайн нутаг дэвсгэрт зориулж гаргасан Захирагчийн “Барилгын байршил тогтоомж, газар 

ашиглуулах эрх олгох ” тухай захирамж, 
4. Архитектур төлөвлөлтийн даалгавар 
5. Дулааны ачаалал хэрэглээг тооцсон тоо хэмжээ 

 
МЦХ-ны техникийн нөхцөл 

 
1. Техникийн нөхцөл хүссэн хүсэлт 
2. захирамжийн дагуу газар олголтын схем / хуулбар / 
3. Архитектур төлөвлөлтийн даалгавар / хуулбар / 

 
УБЦТС-ын техникийн нөхцөл 

 
1.   Цахилгаан сүлжээнд холболт хийлгэхийг хүссэн албан бичиг, өргөдө



 


