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      Төв аймаг 

№ Ажлын чиглэл Хийж гүйцэтгэсэн ажил 

 

Газрын удирдлагын хэлтэс 

1 Газар зохион байгуулалт, 

өмчлөлийн чиглэл 

- Газар зохион байгуулалтын төлөвлөгөөний мэдээллийн 

санд шинэчлэл хийгдсний улмаас 27 сумын газар зохион 

байгуулалтын 2020 оны төлөвлөгөөний нэгж талбар 

идэвхигүй болсноос иргэдэд харагдах боломжгүй болсон. 

Үүнийг засварлах ажлыг газрын даамлуудад зохион 

байгуулах бэлтгэл ажлыг ханган эхний ээлжинд Баяндэлгэр 

сумын 266 нэгж талбар, Эрдэнэ сумын 589 нэгж талбар, 

Баянцагаан сумын 82 нэгж талбар, Бүрэн сумын 60 нэгж 

талбар, Эрдэнэ сумын 589 нэгж талбарыг идэвхитэй төлөвт 

шилжүүлж, мэдээллийг бүрэн оруулаад байна. 

- Аймгийн газар зохион байгуулалтын ерөнхий төлөвлөгөөг 

хэрэгжүүлэх, сум орон нутагт оновчтой зохион байгуулах 

ажлын хүрээнд сумын нутаг дэвсгэрийн хөгжлийн 

төлөвлөгөө орон нутгийн төсөвт тусгуулах, нутаг дэвсгэрийн 

хөгжлийн төлөвлөгөө боловсруулах жишиг ажлын даалгавар 

болон холбогдох журмыг сумдад хүргүүлж ажиллалаа. 

-Төв аймгийн Зуунмод сумын нутаг дэвсгэрт үйлдвэр, 

үйлчилгээний зориулалтаар газар авсан газрын тухай 

хуулийн хүрээнд хүндэтгэн үзэх шалтгаангүйгээр гэрээнд 

заасан зориулалтын дагуу тухайн газраа 2 ба түүнээс дээш 

жил дараалан ашиглаагүй, эрхийн гэрчилгээ эзэмшигч 

газрын төлбөрөө хугацаанд нь бүрэн төлөөгүй зэрэг 

хүчингүй болгох нөхцөл бүрдсэн  29 иргэн, ААНБ-уудын 

захиргааны шийдвэрийн хувийн хэрэг бүрдүүлж, 29-н 

ААНБ-руу утасдаж, ирж уулзахыг мэдэгдэж,  ирсэн 8 ААНБ-

д хүчингүй болгох захирамжийн төслийг танилцуулан  

Захиргааны ерөнхий хуулийн дагуу сонсох ажиллагаа хийж 

мэдэгдэх хуудас дээр гарын үсэг зуруулах ажлыг зохион 

байгуулсан. 

2 Геодези, зураг зүйн 

чиглэл 

Засгийн газрын 2019 оны 325 дугаар тогтоолоор батлагдсан 

“Гудамж зам, талбай үл хөдлөх эд хөрөнгийг хаягжуулах 

журам”-ыг хэрэгжүүлэх улсын хаягийн мэдээллийн систем 

байгуулах шаардлагатай өгөгдөл мэдээллийг бэлтгэх, Газар 

зохион байгуулалт геодези зураг зүйн газрын даргын 2020 

оны А/73 дугаар тушаалын хэрэгжүүлэх  хүрээнд Аймгийн 

Засаг даргын 2020 оны 04 дүгээр сарын 09-ний өдрийн А/223 

дугаар захирамжаар ажлын хэсэг байгуулагдаад байна. Уг 

тушаалын хүрээнд сумдад ажлын хэсгийг байгуулан хаягийн 

мэдээллийн сангийн өгөгдлийг газрын кадастрын 

мэдээллийн сангийн өгөгдөлтэй болон газар дээрх 

хаягжуулалттай харьцуулан шалгаж бүрэн, алдаагүй 



мэдээллийн сан бүрдүүлэх, хуучин, шинэ зэрэгцүүлсэн 

хаягийн жагсаалтыг гаргаж байна. Ажлын явц 70 хувьтай 

байна. 

3 Газрын төлбөр , 

үнэлгээний чиглэл 

       Эрдэнэсант-22, Алтанбулаг-4 /дахин дуудлага худалдаа/, 

Аргалант-4, Батсүмбэр-6, Баяндэлгэр-6 нэгж талбарт 2020 

оны газар зохион байгуулалтын төлөвлөгөөний дагуу нийт 

42 нэгж талбарт дуудлага худалдааг www.mle.mn газрын 

цахим биржийн сайтад бүртгэж баталгаажуулсан. 

Жаргалант-22, Баянхангай-3, Цээл-9, Сэргэлэн-38 нэгж 

талбарт дуудлага худалдааг зохион байгуулсан.  

      2020 онд Газрын төлбөрийн орлого 2900.0 сая төгрөг 

төвлөрүүлэхээс  4 сарын 27-ны байдлаар 615.8 сая төгрөгийг 

төвлөрүүлсэн байна. Үүнээс газрын дутуу төлөлтөөс  197.8    

сая төгрөг төвлөрсөн байна. Газрын дуудлага худалдааны 

анхны үнээс 54.3 сая төгрөг 100140000955 дансанд 

төвлөрүүлээд байна. 

     2 жил ба түүнээс дээш хугацаанд газрын төлбөр төлөөгүй, 

цуцлуулах саналтай иргэн, аж ахуй нэгжийн судалгааг 

нэгтгэн прокурорын ерөнхий газарт хүргүүлсэн. 

     Аймгийн Засаг даргын А/185 тоот тушаалаар Аймгийн 

нутаг дэвсгэрт үйл ажиллагаа явуулж буй газар эзэмшигч 

томоохон аж ахуй нэгжүүдтэй 2020 оны ногдуулалтаар гэрээ 

байгуулах, өмнөх оны татварын өр барагдуулах ажлыг 

зохион байгуулах ажлын хүрээнд 2020.03.30-2020.04.03-ны 

өдрүүдэд Алтанбулаг, Батсүмбэр, Баянжаргалан, Баянцогт, 

Баянчандмань, Жаргалант, Заамар, Сэргэлэн, Эрдэнэ 

сумдууд 171 иргэн, аж ахуй нэгжүүдтэй гэрээ байгуулж 

30940.2 мянган төгрөг төвлөрүүлж 216157.2 мянган 

төгрөгийн нэхэмжлэх үүсгэсэн. 

4 Суурь, судалгаа 

мониторингийн чиглэл 

Цээл, Архуст, Баяндэлгэр, Архуст сумын 2020 онд Газрын 

харилцааны чиглэлээр гарсан Засаг даргын захирамжийг 

Газар зохион байгуулалтын төлөвлөгөөтэй тулган шалгасан. 

Туул голын хязгаарлалтын бүсэд олгосон Газар эзэмшигч 

өмчлөгч, нарын судалгааг холбогдох газарт хүргүүлсэн.   

5 Газрын кадастрын 

чиглэл 

ГХБХБГ-аар ирж  кадастрын мэдээллийн сангаас шүүлт 

хийлгэх, кадастрын зураг хэвлүүлэхэээр ирж үйлчлүүлсэн 53  

иргэнд хүндрэл чирэгдэлгүй мэдээлэл гаргаж өгч, холбогдох 

мэдээлэл, заавар зөвлөгөөг өгч ажиллаж байна. Төв аймгийн 

Зуунмод, Баян-Өнжүүл, Баянжаргалан сумдад мэдээллийн 

санд бүртгүүлэхээр 37 иргэн, ААНБ-ын мэдээллийг 

мэдээллийн санд оруулан баталгаажуулсан. 

Захиргаа удирдлагын хэлтэс 

1 Хүний нөөцийн ажлын 

хүрээнд: 

 

1. Төрийн албан хаагчдад цалингүй чөлөө олох, Ажил 

хавсран гүйцэтгэх, Эрх бүхий албан тушаалтнаар томилох, 

Ажил түр орлон гүйцэтгүүлэх газрын даргын тушаалуудыг 

гаргаж хяналтад авсан. 

2. Захиргаа удирдлагын хэлтсийн мэргэжилтэн 

Б.Насанжаргал, Мэдээлэл технологийн асуудал хариуцсан 

http://www.mle.mn/


мэргэжилтэн Ц.Бямбасүрэн нар Төрийн албанд анх орсон 

албан хаагчдын судалгаа Дэс түшмэл, Ахлах түшмэл, 

Эрхэлсэн түшмэл, Тэргүүн түшмэл зэргийн судалгааг гаргаж 

Төрийн захиргаа удирдлагын хэлтэсд хүргүүлсэн. 

2 Дотоод ажлын хүрээнд: 1. Аймгийн ИТХ-ын 16 хуралдаанаар төлөөлөгчдөөс 

асуусан асуултын хариу, хэрэгжилтийг гаргаж 

хүргүүлсэн. 

2. 4-р сард хийсэн ажлын хэрэгжилтийг гаргаж 

ХОХБТХэлтэсд хүргүүлсэн.  

3. Нэгдсэн шуурхайн тэмдэглэлийн хэрэгжилтийг гаргаж 

ХОХБТХэлтэсд хүргүүлсэн. 

4.  Короно вирустэй халдвараас урьдчилан сэргийлэх 

зорилгоор байгууллагын нэг цэгийн үйлчилгээ, дотор 

үүдний хэсэгт зохион байгуулалтын өөрчлөлт хийж, 

хариуцлагатай жижүүр ажиллуулж байна. 

5. Баянжаргалан сумын газрын даамлын ажлыг Баян сумын 

газрын даамал түр орлон гүйцэтгэх гэж байгаатай 

холбоотойгоор даргын 2018 оны 01 дүгээр сарын 19-ны 

А/04 тоот тушаалаар ажил хүлээлцэх комиссын гишүүн 

Мэдээлэл технологийн асуудал хариуцсан мэргэжилтэн 

Ц.Бямбасүрэн, Албан хэрэг хөтлөлт архивын асуудал 

хариуцсан мэргэжилтэн М.Бямбасүрэн нар 2020 оны 05 

дугаар сарын 01-ны өдөр ажил хүлээлцсэн.  

3 Хууль, эрх зүйн ажлын 

хүрээнд: 

1. Сэргэлэн, Баянчандмань сумдын газрын асуудалтай 

холбоотой аймгийн Засаг даргад ирүүлсэн 1 хуулийн 

этгээдийн санал, 1 иргэний өргөдлийг хуулийн дагуу 

судлан шалгаж хариуг албан тоотоор хугацаанд нь 

хүргүүлсэн. 

2. Ажлын чөлөө цагаар иргэдээс ирүүлж байгаа өргөдөл, 

гомдолтой холбоотой хууль тогтоомжыг судлаж байна. 

4 Ашиг сонирхолын 

зөрчлөөс урьдчилан 

сэргийлэх ажлын 

хүрээнд: 

1. Эрх бүхий албан тушаалтны материалыг цэгцэлж, архит 

өгөх материалыг хүлээлгэн өглөө. 

2. Газрын даргын тушаалаар эрх бүхий албан тушаалтнаар 

томилогдож тушаал гаргууллаа. 



5 Албан хэрэг хөтлөлт 

архивын хүрээнд 

Байгууллагад ирсэн, явсан бичиг, өргөдөл гомдлыг бүртгэн 

даргаар цохуулан тухай бүрт нь холбогдох хэлтэс 

мэргэжилтэнд шилжүүлэн шийдвэрлэлтэд хяналт тавьж 

ажилласан. Үүнд: 

Байгууллагаас явсан 16 албан бичиг, тушаал Б 2, А 6 

бүртгэн, хэвлэмэл хуудсанд буулгах, албан бичиг, 

тушаалын бүртгэлийн дугаар олгох, холбогдох байгууллага 

иргэн хуулийн этгээдэд хүргүүлэн ажилласан. Үүнд:  

- БХБЯаманд – 2 албан бичг 

- Авлигатай тэмцэх газарт-1 албан бичиг  

- НШШГГазарт – 1 албан бичиг 

- Аж нэгжид – 3 албан бичиг  

- Сумдад 2 албан бичиг 

- Төрийн байгууллагад - 5 албан бичиг 

- Иргэнд – 2 бичиг  

Байгууллагад нийт 27 албан бичиг ирсэн байна. Үүнээс  

- Барилга хот байгуулалтын хэлтэст 13 

- Газрын удирдлагын хэлтэст 12  

- Захиргаа удирдлагын хэлтэст 2 

Хариутай 18 албан бичиг ирснээс  

- Хугацаандаа шийдвэрлэсэн - 6  

- Хугацаа болоогүй  12 албан бичиг байна.  

Өргөдлийг утгаар нь авч үзвэл Газрын асуудал 

шийдвэрлүүлэх, Газартай холбоотой гомдол нийт өргөдлийн 

ихэнх хувийг эзлэж байна.  Өргөдөл гомдол нийт 7 өргөдөл 

гомдол ирснээс  

- өргөдөл хүсэлт 4 

- гомдол 3 ирсэн байна.  

Архив  

Аймгийн Засаг даргын 2019.06.17-ны 01/1169 тоот албан 

бичгээр албан хэрэг хөтлөлт архивын улсын үзлэгээр 

цаашид анхаарах асуудлын дагуу үүрэг чиглэл ирсний дагуу 

төлөвлөгөө боловсруулан батлуулсан.   

Нярав  

Албан хаагчдын албан хэрэгцээнд шаардлагатай 

бараа материалыг шаардах хуудсаар бичүүлэн дарга нягтлан 

бодогчоор цохуулан БХБХэлтсийн мэргэжилтэн 

Х.Мөнхжаргал, Б.Болормаа, Баян сумын газрын даамал 

Эрдэнэтунгалаг, Батсүмбэр сумын газрын даамал 

Б.Мөнхбаяр нарт принтерийн хор бичгийн цаас нүхтэй 

хавтас хүлээлгэн өгсөн.  

 Мэдээлэл технологийн 

чиглэлээр 

1. 2020.04.25-нд Төв аймаг дахь Тагнуулын газарт мэдээлэл 

технологийн чиглэлээр санал асуулгын судалгааг гаргаж 

2020 оны 04 дүгээр сарын 28-ны өдрийн 07/330 тоот 

албан бичгээр хүргүүлсэн. 

2. Газрын кадастрын мэргэжилтэн Т.Пүрэвдулам хуучин 

мэдээллийн санд ажиллах зааврыг өгч ажилласан. 

3. Байгууллагын интернэтийн сүлжээ 2020.04.26-ны 



өдрүүдэд тасалдаж Юнителийн лавлах 77110404 утсаар 

холбогдон сүлжээний доголдлыг шалгуулан хэвийн 

ажиллагаанд оруулсан. 

4. Баянчандмань, Зуунмод сумдын компьютерт Qgis, Arcgis, 

Geocalc  программыг суулгасан мөн сүлжээний 

доголдлыг янзалсан.  

5. Газрын харилцааны ажилтны өдрийг угтан албан 

хаагчдын цээж зургийг нэгтгэн авч \\192.168.20.24 цээж 

зураг хэсэгт байршуулсан. 

6. Able системийн ажиллагаа доголдсныг холбогдох 

мэргэжилтэнтэй холбогдсон бөгөөд able компаниас 

доголдлыг засахаар ажиллаж байгаа талаар мэдэгдэл 

хийсэн. 

7. 2020 оны 05 дугаар сарын 01-ны өдөр ГЗБГЗЗГазрын 

дарга Ц.Ганхүү Газрын харилцааны ажилтны өдрийг 

тохиолдуулан цахим хурлыг 09 цагт төвийн бүсийн 

аймгуудтай зохион байгуулахад тоног төхөөрөмжийн 

бэлэн байдлыг хангаж ажилласан. 

8. Байгууллагын цахим хуудсанд санал хүсэлт буланг 

ГЗБГЗЗГазрын мэргэжилтэн Зүчитэй холбогдон оруулж 

туршилт хийж ажиллаж байна. 

9. ГХБХБГ-ын цахим хуудсан дээр дараах мэдээллүүдийг 

байршуулав. Үүнд:  

Мэдээ мэдээлэлд 

- 7 хоногийн хийсэн ажлын тайлан 

- Сарын мэдээ  

- Төв аймгийн сайхан бичигтэн-2020 цахим уралдааны 

удирдамж  

- Газрын нэгдмэл сангийн удирдлагын нэгдсэн цахим 

систем-ийн танилцуулга 

- Цар тахлын хүрээнд бэлтгэсэн  брошур, зөвлөмжийг  

байршуулсан. 

Газар зохион байгуулалтын төлөвлөгөө цэсэнд 

- Баянхангай сумын газар зохион байгуулалтын 

төлөвлөгөө 

Төрийн үйлчилгээ  

- Төлбөр тушаах данс хэсгийн мэдээллийг 

үйлчилгээний хураамж болон тэмдэгтийн 

хураамжийн дансыг нэг бүрчлэн шинэчлэн оруулсан. 

ГХБХБГ-ын Facebook хуудсанд дээрх мэдээллүүдийг 

байршуулан олон нийтэд мэдээлсэн. 

Сэргэлэн, Баян, Батсүмбэр сумдтай ultraviewer программаар 

холбогдон программын алдааг зассан. 

Барилга хот байгуулалтын хэлтэс 

1 Байгууллагын үйл 

ажиллагааны чиглэлээр  

2021 онд улсын хөрөнгө оруулалтаар хэрэгжүүлэх төсөл арга 

хэмжээний санал боловсруулах ажлын хүрээнд БХБС, 

file://///192.168.20.24


ЭХСайдын багцад тусгах мэдээллийн санд оруулах ажлыг 

https://pims.publicinvestment.gov.mn/ сайтад  мэдээллийг 

оруулж ажиллалаа.  

Төв аймгийн хэмжээнд 2020 онд шинээр ашиглалтад орсон 

болон ойрын хугацаанд ашиглалтад орох, барилгын ажлын 

явц 80%-иас дээш гүйцэтгэлтэй орон сууцны барилгуудын 

борлуулалтын судалгаа мэдээг хавсралт маягтын дагуу 

2020.05.01-ний өдрийн 07/338 тоот албан бичгийн хамт 

хүргүүлсэн.  

2 Хот байгуулалтын 

чиглэлээр 

2020 онд орон нутгийн төсвийн хөрөнгө оруулалтаар 

Мөнгөнморьт, Архуст, Сэргэлэн, Баянцагаан, Өндөрширээт 

сумдын төвийн хөгжлийн ерөнхий төлөвлөгөө 

боловсруулагдаж байна. Энэ ажлын захиалагчаар манай 

байгууллага ажиллаж байна.  

- Баянцагаан, Өндөрширээт сумдад “Инженер геодези” 

ХХК-ууд шалгаран гэрээ байгуулан гүйцэтгэж байна. 

Иргэд олон нийтээр хэлэлцүүлэх, сумын ИТХ, 

байгууллагуудаас санал авах ажлыг Баянцагаан, 

Өндөрширээт сумдад судалгааны түвшинд 07-р сарын 

31, 08-р сарын 08-нд, төлөвлөлтийн шатанд 09-р 

сарын 05-ны өдрөөс 08-ны өдрүүдэд зохион 

байгуулсан. Ерөнхий төлөвлөгөөний төслийг МАЭ-н 

дэргэдэх архитекторуудын зөвлөлөөр хэлэлцүүлэхээр 

хүлээгдэж байгаа ба үүний дараа магадлалаар 

хянагдан батлагдсаны дараа ИТХ-аар батлуулна. 

Төлөвлөгөөнд санал авахаар 04-р сарын 02-ны ИТХТ-

д танилцуулж, санал авсан.  

- Архуст сумын төвийн хөгжлийн ерөнхий төлөвлөгөө 

боловсруулах шатанд суманд судалгаа, үнэлгээ 

боловсруулалт хийгдэн иргэд олон нийтээр 

хэлэлцүүлэх ажлыг Архуст суманд 10-р сарын 17-нд 

зохион байгуулж ажиллаж байна. Архуст сумын 

төлөвлөгөөнд санал авахаар 04-р сарын 02-ны ИТХТ-

д танилцуулж, санал авсан. 

- Мөнгөнморьт  суманд “Эм Эм архитектур” ХХК, 

Архуст суманд “Эрхэт констракшн” ХХК шалгаран 

гэрээ байгуулан гүйцэтгэж байна. Судалгааны ажил 

хийгдэж эхлэлийн тайлан ирүүлсэн төлөвлөлтийн 

ажил хийгдэж байна. 

- Сэргэлэн сумын төвийн хөгжлийн ерөнхий 

төлөвлөгөөг боловсруулах гүйцэтгэгчээр “Өрх” ХХК 

шалгаран гэрээ байгуулж, судалгаа хийгдэж эхлэлийн 

тайлан ирүүлсэн.  2020.04.15-ны өдөр Сэргэлэн 

сумын төвийн хөгжлийн ерөнхий төлөвлөгөө 

боловсруулж байгаа “Өрх” ХХК Сэргэлэн суманд 

ЗДТГ, Холбогдох байгууллагуудын удирдлагуудаас 

хийгдэж байгаа ерөнхий төлөвлөгөөний төслийг 

танилцуулах, санал авч ажилласан. Энэ хүрээнд 

https://pims.publicinvestment.gov.mn/


манайхаас төлөвлөлт хийх 500 га талбайн заагийг 

баталгаажуулж ажилласан. Мөн ковид-19 вирусийн 

хязгаарлалттай холбогдуулан цахим хуудас 

ажилуулан иргэд олон нийтээр хэлэлцүүлэх ажлыг 

зохион байгуулж байна.  

Ерөнхий архитекторын үйл ажиллагааны хүрээнд:  

Архитектур төлөвлөлтийн даалгавар боловсруулах 

баталгаажуулах ажлын хүрээнд нийт 2020 онд 39 архитектур 

төлөвлөлтийн даалгвар боловсруулан батлаад байна. Энэ 7 

хоногт олгосон архитектур төлөвлөлтийн даалгавар 

- Эрдэнэ сумын 5-р багийн нутаг, Өлзийтийн аманд 

“Мамбо” ХХК-ны амралт сувиллын газрын сувиллын 

зориулалттай 18,0х12,0м  барилга  

- Эрдэнэ сумын 1-р багийн нутаг, Хуурай мухарын 

аманд “Анчин бүргэд” ХХК-ны “Сүм” жуулчны 

баазын офиссын барилга 12,0х10,0, рестораны 

барилга 15,0х10,0м, ажилчдын байр 12,0х10,0м, ариун 

цэвэр, душний барилга 12,0х8,0м, амрагч нарын 

амрах байр 6,0х5,0м, худгийн барилга 6,0х4,0м 

- Сэргэлэн сумын 5-р баг, Номун далайд “Хонгорын 

хурд” ХХК-ны “Солонго” зуслан хороолол 

Зураг төсөл зөвшөөрөлцөх баталгаажуулах шатанд 

байршилыг ерөнхий төлөвлөгөөний хүрээнд батлах, орон 

нутгийн саналыг зурагт тусгах зэрэг ажлыг хийж 

гүйцэтгэсэн. 2020 онд 34 зураг төсөл зөвшөөрөлцсөн. Энэ 7 

хоногт 1 барилгын зураг төсөл зөвшөөрөлцсөн. 

Үүнд:  

- Эрдэнэ сумын 5-р баг, иргэн С.Одончимэгийн 

сувилал, амралтын газрын сувилалын газрын барилга 

3 Барилга захиалагч, 

хяналтын чиглэлээр 

- Алтанбулаг сумын Спорт заалны барилга угсралтын 

ажилыг “Гэгээ бюлдинг” ХХК гүйцэтгэж байгаа ба 2019 онд 

ашиглалтад хүлээлгэн өгөх гэрээтэй байсан хэдий ч одоог 

хүртэл ашиглалтад өгөөгүй байна. Энэ талаар захиалагч, 

БХТ-тэй хамтран 2020.05.27-нд Алтанбулаг суманд 

удирдлагууд, гүйцэтгэгч нар хамтран чанаргүй гүйцэтгээд 

байгаа шалыг хуулж шинээр хийх, Гадна фасадыг дулаалгын 

сайтинг хавтангаар өгнөлөхөөр болж, улсын комисс 

ажиллуулах хугацааг 2020.05.27 хүлээлгэн өгөхөөр тохиров. 

“Барилгын тухай” хууль, Зам,тээвэр, барилга, хот 

байгуулалтын сайдын 2012 оны 181 дүгээр тушаалын хоёр 

дугаар хавсралтад заагдсан “Барилгын ажилд зураг төсөл 

зохиогчийн хяналт тавих дүрэм”-ийн 6.1 дахь заалт, “Газар 

зохион байгуулалт, геодези, зураг зүйн газар”-ын даргын  

2018.08.31-ийн 1/1624 тоот тушаалыг үндэслэн хувийн 

хэвшлийн хөрөнгө оруулалтаар хийгдэх ажилд захиалагчийн 

техникийн хяналтыг хэрэгжүүлэн ажиллаж байна. 

2020.05.04-ний өдрийн байдлаар иргэн, аж ахуйн нэгжийн 5 

барилга байгууламжид захиалагчийн техникийн хяналт 



хийхээр гэрээ байгуулан ажиллаж байна. 

Үүнд:  

-Сэргэлэн сум 4-р баг Хөшигийн хөндийд байрлах Олон 

улсын шинэ нисэх онгоцны буудлын зорчигчдын хоол 

бэлтгэх зориулалттай Катеринг барилгын угсралтын ажил. 

Гүйцэтгэгчээр “Скай катеринг” ХХК  ажиллаж байна. 

-Батсүмбэр сумын Баянгол багт Батсол ХХК-ийн “Олим 

спорт цогцолборын барилга”-ын угсралтын ажил 

-Алтанбулаг сум 2-р баг бөхөгт “Куй Өү Эм Эм Жи Эл” 

ХХК-ийн үйлдвэрийн барилга, орон сууц, агуулахын 

барилга угсралт 

-Баян сум 2-р баг Наран элгэн хойд дэнжид иргэн 

Г.Базардоржийн Шатахуун түгээх станцын барилга 

угсралтын ажил 

-Баяндэлгэр сум Галуут 2-р багт “Чулуут интернэшнл” ХХК-

ийн жонш боловсруулах үйлдвэрийн барилга угсралтын 

ажил 

4 Инженерийн дэд 

бүтцийн чиглэлээр 

Барилга, хот байгуулалтын сайдын 2020.03.05-ны 53 дугаар 

тушаалаар Зуунмод сумын усны аж ахуйн баруун хэсгээр 

үерийн ус зайлуулах байгууламжийн хөрөнгийн асуудлыг 

аймгийн Засаг дарга хүсэлт тавин шийдвэрлүүлсэн. Үерийн 

ус зайлуулах байгууламжийн зураг төслийг “Гидро 

байгууламж” ХХК хийж гүйцэтгэн аймгийн Орон нутгийн 

өмчийн газарт гүйцэтгэгчийг сонгон шалгаруулах 

ажиллагааг зарлуулахаар холбогдох материалыг хүргүүлэн 

тендэр зарлагдсан. 

Төв аймгийн Зуунмод  сумын 1-р баг хуульчдын хотхоны 

урд дуудлага худалдаагаар эзэмшүүлсэн газруудын гадна 

цахилгаан хангамж, холбоо дохиоллын угсралтын ажлын 

явц: 

-Гадна цахилгаан хангамжийн ажил нь 95% явагдаж байна. 

Одоогоор хоёр трансформатороо захиалсан үндсэн 2 

тэжээлийн нэг тэжээлээ зам хөндлөн сэтлэх ажил хийгдэж 

байна. Гадна холбоо дохиоллын ажил нь 2020.04.13-ний 

өдөр эхэлж, трасс дээр давхцал үүссэн тул зохиогч ДНТ 

ХХК-тай холбогдож асуудлаа шийдвэрлэхээр тохиролцсон.. 

2020.04.25-ны өдөр гүйцэтгэгч компани өөрийн гүйцэтгэсэн 

гадна цахилгааны ажлыг трассын дагуу геодезийн 

мэргэжлийн байгууллагаар гүйцэтгэлийн зургаа хэмжүүлэн 

зураг төслийн компанид өгч, түүн дээрээ үндэслэн холбооны 

шугамын өөрчлөлтийн зураг гүйцэтгүүлж байна. Нийтдээ 5 

худаг болон кабелийн сувагчлалын угсралтын ажил хийгднэ 

Зуунмод хотын цэвэр усан хангамжийн 2х2000м3 

эзэлхүүнтэй усан сан, усан хангамжийн шугам сүлжээний 

ажлын гүйцэтгэгчээр “Өгөөмөр баян булаг” ХХК 2398,9 сая 

төгрөгөөр гэрээ байгуулан гүйцэтгэж байна. 2018 онд 500,0 

сая төгрөг санхүүжиж, он дамжин баригдаж байна. Усан 

сангийн барилгын ажил суурь, хана, хучилт цутгалт хийгдэж 



бүрэн дууссан. Цэвэр усан хангамжийн шугам сүлжээ 

хийгдэж дууссан. Нийт 6400м шугам сүлжээ, нөөцийн 

сангийн байгууламж баригдаж, гадна дулаалгын ажил 

хийгдсэн. Шороон хучилтын ажил хийгдсэн.   2020.06.15-ны 

хүртэл хийж, гүйцэтгэх нэмэлт гэрээ байгуулсан. Ажлын 

гүйцэтгэл 90%-тай байна. 2020.04.25-ний өдрөөс ажил эхлэх 

байсан газар бүрэн гэсээгүй байгаа тул 05 сарын 01-ыг 

хүртэл хойшлогдсон байна.   

Усан хангамжийн шугам сүлжээг Төв чандмань ДЭХГ 

ТӨХК-ийн ашиглалтын төв шугамд  холбох,  усаа шахах 

болон ашиглалтад оруулах комисс ажлуулах ажлууд 

хийгдэнэ. 

5 Хот байгуулалтын 

кадастрын чиглэлээр  

Засгийн газрын 2019 оны 325 дугаар тогтоолоор батлагдсан 

“Гудамж зам талбай, үл хөдлөх эд хөрөнгийг хаягжуулах 

журам”, “Хот байгуулалтын мэдээллийн сангийн журам”-ыг 

хэрэгжүүлэх, хаягийн систем болон хот байгуулалтын 

кадастрын мэдээллийн санг байгуулахад шаардлагатай 

өгөгдөл, мэдээллийг бэлтгэх төлөөр ГЗБГЗЗГ-н даргын 2020 

оны А/73 дугаар тушаалаар хэрэгжилтийг эрчимжүүлэх 

зорилгоор мөн газрын даргын 2020 оны а/85 тоот тушаал 

гарсан. Мөн газрын харилцааны ажилтны өдрийг угтан үйл 

ажиллагаагаараа тэргүүлсэн аймгийн “Газрын харилцаа, 

барилга хот байгуулалтын газрыг шалгаруулах уралдаан 

зарлагдсаныг ГЗБГЗЗ2020.04.08-ны 1/1014 тоот албан бичиг 

ирсэн. Уралдааны удирдамжийн дагуу 2 сумын ХЕТ 

хөрвүүсэн. 2 сумын ХЕТ-н дээр нэмж 1 сумын ХЕТ-г 

хөрвүүлж цахим хаягт байршуулсан.        

Хот байгуулалтын кадастрын мэдээллийн санд барилга 

байгууламж бүртгэх ажлыг эрчимжүүлэх талаар 2020.01.20-

ний өдөр А/01 тушаалаар Ажлын хэсэг байгуулагдаж  

төлөвлөгөө гарган ажилласан. “Үндэсний орон зайн 

мэдээллийн сан”-гийн дэд сан болох “Хот байгуулалтын 

кадастрын мэдээллийн сан”-д хот байгуулалтын кадастрын 

мэдээллийн сангийн барилга байгууламж, тохижилт, ногоон 

байгууламж, нийгмийн болон инжинерийн дэд бүтцийн 

өгөгдөл мэдээллийг бүрдүүлэх ажлын хүрээнд Зуунмод 

сумын 453 барилга байгууламжийн  мэдээллийг бүрдүүлж 

хот байгуулалтын кадастрын мэдээллийн санд бүртгэн 

орууллаа. 

Хот байгуулалтын кадастрын мэдээллийн санд бүртгэн 

оруулсан барилга байгууламжинд ГЗБГЗЗГ-аас хяналт 

шинжилгээ хийж хийж барилга байгууламжийн мэдээллийн 

бүрдлийг 90.7 хувьтай дүгнэгдсэн.  

6 Барилга эхлүүлэх 

зөвшөөрөл, ашиглалтад 

оруулах үйл 

ажиллагааны чиглэлээр 

Засгийн газрын 2018 оны 68, 171 тоот тогтоолын хүрээнд 

2020 онд 18 барилга байгууламжийн эхлүүлэх зөвшөөрөл 

олгов. Өнгөрсөн 7 хоногт манайд 3 барилга байгууламжид 

барилга эхлүүлэх зөвшөөрөл олгогдож, 2 аж ахуй нэгж 

барилга эхлүүлэх зөвшөөрөл авахаар хүсэлт гарган 



судлагдаж байна. 

Үүнд: 

- 2020.05.01-ний өдөр  БЭЗ-16/20 дугаартай Баян сумын 

Өгөөмөр 5-р баг Наран элгэний хойд дэнжид байрлах 

иргэн Г.Базардоржын шатахуун түгээх станцын барилга 

угсралтын ажил 

- 2020.05.01-ний өдөр  Эрдэнэ сумын 1-р баг 

Аржанчивланд байрлах иргэн А.Доржсүрэнгийн 

зуслангийн зориулалттай газрын гадна цахилгаан 

хангамж угсралтын ажил  

- 2020.05.01-ний өдөр  Баяндэлгэр сумын Галуут 2-р багт 

байрлах “Чулуут интернэшнл” ХХК-ийн жонш 

боловсруулах үйлдвэрийн өргөтгөлийн барилга 

угсралтын ажил 

Засгийн газрын 2018 оны 317 дугаар тогтоолоор батлагдсан 

“Барилга байгууламжийг ашиглалтад оруулах дүрэм”-ийн 

хүрээнд  нийт 11-н барилга байгууламжид комисс ажиллан 

үүрэг даалгаврын биелэлтээр байнгын ашиглалтад оруулсан 

байна.  

- 2020.04.30-ний өдөр Сэргэлэн сумын 2-р баг Хоолтын 

даваанд “Юнител”ХХК-ийн үүрэн холбооны станцын 

гадна цахилгаан хангамж угсралтын ажил 

- Зэвсэгт хүчний хуурай замын командлалын албан 

хаагчдын 30 айлын орон сууцны барилга  

7 Бусад чиглэлээр Эрдэнэ сумын сургуулийн хичээлийн байрны засварын 

ажлын  гүйцэтгэгчийг сонгон шалгаруулах ажлыг зохион 

байгуулах албан тоотыг аймгийн ОНӨГазарт хүргүүлсэн. 

Зуунмод сумын “Одонт хөтөл” өндөрлөгийн зам талбайн 

тохижилтын ажлын гэрээг Гарден сити ХХК-тай байгуулсан.  

Байгууллагын албан хаагчдын цээж зургийг авч нэг 

стандартын форматад оруулан ГЗБГЗЗГ-т хүргүүлэх бэлтгэл 

хангав. 

Албан байгууллагуудын гадна талбайн ногоон 

байгууламжмийн хэмжээг гаргаж Зуунмод сумын ЗДТГ-т 

өгсөн. 

 

Тайлан хянасан. ГХБХБГазрын дарга                             М.Отгонбат 

Тайлан нэгтгэсэн: Мэргэжилтэн                                      Ц.Бямбасүрэн 

 

 


