
ТӨВ АЙМГИЙН ГАЗРЫН ХАРИЛЦАА БАРИЛГА ХОТ БАЙГУУЛАЛТЫН ГАЗРЫН 7 

ХОНОГ ТУТАМ ХИЙЖ ГҮЙЦЭТГЭСЭН АЖЛЫН МЭДЭЭ /2020.05.04-05.15 / 

2020.05.15                                      Төв аймаг 

№ Ажлын чиглэл Хийж гүйцэтгэсэн ажил 

Захиргааны хэлтэс 

1 Хүний нөөцийн ажлын 

хүрээнд: 

 

1. Баянцагаан сумын газрын даамалд төрийн албан хаагчийн 

нэмэгдэл олгох тухай тушаал 

2. Геодези зураг зүйн асуудал хариуцсан мэргэжилтэн 

М.Цогжавхааг төрийн болон байгууллагын нууцын 

ажилтнаар томилох тухай тушаалуудыг гаргуулсан. 

3. Хүний нөөцийн системд албан хаагчид, газрын 

даамлуудын бүтцийн өөрчлөлт болон цалин нэмэгдлийг 

шинэчлэн оруулсан. 

4. Төрийн албан хаагчдад цалингүй чөлөө олох, Ажил 

хавсран гүйцэтгэх, Эрх бүхий албан тушаалтнаар 

томилох, Ажил түр орлон гүйцэтгүүлэх газрын даргын 

тушаалуудыг гаргаж хяналтад авсан. 

5. 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. Баян сумын Бэлчээрийн газрыг тариалангийн ангилалд 

шилжүүлэх асуудлыг аймгийн ИТХ-ын Тэргүүлэгчдийн 

хурлаар оруулж хурлын хуралдаанд оруулахаар 

шийдвэрлүүлсэн. 

2. Нэгдсэн шуурхайн тэмдэглэлийн хэрэгжилтийг гаргаж 

хүргүүлсэн. 

3. Сангийн яам, ГЗБГЗЗГ, БХТөвийн хамтарсан шалгалтын 

ажлын хэсэгт шаардлагатай материалыг хүргүүлэн 

ажилласан. Үүнд: 

- Хүний нөөцийн мэдээлэл 

- Байгууллагын мэдээлэл 

- Мэдээлэл технологийн ажилтны мэдээлэл 

- Техник хяналтын мэдээлэл 

4. Аймгийн ИТХ-ын 16 хуралдаанаар төлөөлөгчдөөс 

асуусан асуултын хариу, хэрэгжилтийг гаргаж 

хүргүүлсэн. 

5. 4-р сард хийсэн ажлын хэрэгжилтийг гаргаж 

ХОХБТХэлтэсд хүргүүлсэн.  

6. Нэгдсэн шуурхайн тэмдэглэлийн хэрэгжилтийг гаргаж 

ХОХБТХэлтэсд хүргүүлсэн. 

7.  Короно вирустэй халдвараас урьдчилан сэргийлэх 

зорилгоор байгууллагын нэг цэгийн үйлчилгээ, дотор 

үүдний хэсэгт зохион байгуулалтын өөрчлөлт хийж, 

хариуцлагатай жижүүр ажиллуулж байна. 



8. Ерөнхийлөгчийн зарлигаар жил бүрийн 5 сарын эхний 7 

хоногт мод тарих өдрийг угтан Одонт хотолд 30 ширхэг 

мод, байгууллагын хашаанд 2 ширхэг мод тарилаа. 

 Хууль, эрх зүйн ажлын 

хүрээнд: 

6. 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. 

7. Ажлын чөлөө цагаар иргэдээс ирүүлж байгаа өргөдөл, 

гомдолтой холбоотой хууль тогтоомжыг судлаж байна. 

8. Батсүмбэр, Эрдэнэ сумдын иргэдээс аймгийн Засаг даргад 

ирүүлсэн өргөдөл, гомдлыг хуулийн дагуу судлаж 

хугацаанд нь албан тоотоор хариуг хүргүүлсэн. Нийт 3 

өргөдөл, 2 албан тоот 

 Ашиг сонирхолын 

зөрчлөөс урьдчилан 

сэргийлэх ажлын 

хүрээнд: 

9. Авлигатай тэмцэх газраас ирүүлсэн зөвлөмж, авлигатай 

тэмцэх үндэсний хөтөлбөрийг 2019-2020 онд   

хэрэгжүүлэх арга хэмжээний төлөвлөгөөний 

хэрэгжилтийг гаргаж АЗДТГазрын ХЭЗХэлтэсд 

хүргүүлсэн. 

10. Эрх бүхий албан тушаалтны материалыг цэгцэлж, 

архит өгөх материалыг хүлээлгэн өглөө 

11. Газрын даргын тушаалаар эрх бүхий албан 

тушаалтнаар томилогдож тушаал гаргууллаа. 

3 Мэдээлэл технологийн 

чиглэлээр 

12. Баянжаргалан, Баянцогт сумдын гэр интернэтийн 

тохиргоог хийж хэвийн ажиллагаанд оруулсан. 

13. Жаргалант сумын LM программын алдааг зассан. 

14. Газар зохион байгуулалт, геодези, зураг зүйн газраас 

зохион байгуулсан ZY-3 хиймэл дагуулын сансрын 

зургийг боловсруулах, үйл ажиллагаандаа хэрэглэх 

чиглэлээр цахим сургалтыг 2020 оны 05 дугаар сарын 12-

ний өдөр зохион байгуулсан сургалтанд тоног 

төхөөрөмжөөр ханган ажилласан.  

 Албан хэрэг хөтлөлт, 

архив, нярав 

15. Байгууллагад ирсэн, явсан бичиг, өргөдөл гомдлыг 

бүртгэн даргаар цохуулан тухай бүрт нь холбогдох хэлтэс 

мэргэжилтэнд шилжүүлэн шийдвэрлэлтэд хяналт тавьж 

ажилласан. Үүнд: 

16. Байгууллагаас явсан 14 албан бичиг, үндсэн үйл 

ажиллагааны тушаал 1, боловсон хүчинтэй холбогдсон 

тушаал 2 гарсныг бүртгэн, хэвлэмэл хуудсанд буулгах, 

албан бичиг, тушаалын бүртгэлийн дугаар олгох, 

холбогдох байгууллага иргэн хуулийн этгээдэд хүргүүлэн 

ажилласан. Үүнд:  

17. ГЗБГЗЗГазарт – 2 албан бичг 

18. Аж нэгжид –2 албан бичиг  

19. Сумдад 3 албан бичиг 

20. Төрийн байгууллагад – 3 албан бичиг 



21. Иргэнд – 4 бичиг  

22. Байгууллагад нийт 26 албан бичиг ирсэн байна. 

Үүнээс  

23. Барилга хот байгуулалтын хэлтэст 7 

24. Газрын удирдлагын хэлтэст 17  

25. Захиргаа удирдлагын хэлтэст 2 

26. Хариутай болон хугацаатай  17 албан бичиг ирснээс  

27. Хугацаандаа шийдвэрлэсэн - 3 

28. Хугацаа болоогүй  14 албан бичиг байна.  

29. Өргөдлийг утгаар нь авч үзвэл Газрын асуудал 

шийдвэрлүүлэх, Газрын эрх шилжүүлэх өргөдөл нийт 

өргөдлийн ихэнх хувийг эзлэж байна.  Өргөдөл гомдол 

нийт 10 өргөдөл гомдол ирснээс  

30. өргөдөл хүсэлт 8 

31. гомдол 2 ирсэн байна.  

32. Архив   

33. 2020 оны 05.11-ний өдөр ГЗБГЗЗГазрын хот 

байгуулалтын хэлтсийн мэргэжилтэн нарт Батсүмбэр 

сумтай холбоотой материал, Сангийн яам ГЗБГЗЗГазраас 

ирсэн шалгалтад 2019 оны А,Б тушаал, БХБЯам, 

ГЗБГЗЗГ, БХТөвийн гэрээ хэрэгжилт, БХБХэлтсийн 

мэргэжилтэн нарын гүйцэтгэлийн төлөвлөгөө 

хэрэгжилтийг архиваас гарган хүлээлгэн өгсөн. Мөн 

ББНШКомиссын жилийн төлөвлөгөөг боловсруулсан  

 Газрын удирдлагын хэлтэс 

1 Газар зохион байгуулалт, 

өмчлөлийн чиглэл 

Газар зохион байгуулалт, геодези, зураг зүйн газраас 

“Монгол наадам цогцолбор”-ын зориулалтаар “газрыг улсын 

тусгай хэрэгцээнд авах, гаргах түүний хэмжээ заагийг 

тогтоох, ашиглах журам”-ын гурвалсан гэрээний төсөлд 

санал өгсөн. 

1. Сэргэлэн сумын газрын кадастрын мэдээллийн санд 

бүртгэгдсэн аж ахуй нэгжийн судалгааг гаргаж, хуучин 

мэдээллийн санд бүртгэлтэй аж ахуй нэгжийг түүвэрлэн, 

2016-2018 оны газрын төлбөр төлөлтийг шалгах ажлыг 

зохион байгууллаа. 

2. Газар өмчлөх хамтран өмчлөл хасуулах, хилийн цэсийн 

гадна олгогдсон газрын асуудал шийдвэрлүүлэх, өмчилсөн 

газрын хэмжээг өөрчлөх, эзэмшиж буй газрыг өмчлүүлэх 

тухай нийт 8 өргөдлийн дагуу аймгийн Засаг даргын 

захирамж 

3. Барилга, хот байгуулалтын яам, Зам тээврийн хөгжлийн 

яаманд нисэх буудлын дагуул хот, нисэх буудлын 

зориулалтаар улсын тусгай хэрэгцээнд авсан газарт 

хөгжлийн ерөнхий төлөвлөгөө, газар ашиглалтын 

төлөвлөлтийн дагуу ашиглах хүсэлт ирүүлсэн байгууллага, 

аж ахуй нэгжийн хүсэлтийг мэдээллийн санд тулгаж, 



Сэргэлэн сумын Засаг даргад албан бичгээр шилжүүлсэн. 

 

2 Геодези, зурагзүйн 

чиглэл 

Батсүмбэр суманд байрзүйн зургийн тодруулалт хийж 150 

барилга хэмжиж боловсруулан 192.168.10.37 database дээр to 

geodesy 01 эрхээр мэдээллийн санг баяжуулсан. Заамар 

суманд хяналт шалгалтаар ажиллаж, бичил уурхайн уул 

уурхайд хяналт шалгалт хийсэн. 

3 Газрын төлбөр , 

үнэлгээний чиглэл 

- Төв аймгийн Зуунмод суманд хийсэн Аудитын 2017, 2019 

оны албан шаардлагыг хэрэгжүүлэх үүднээс газрын 

төлбөр төлөөгүй, газрын суурь үнэ төлөөгүй иргэн, 

ААНБ-уудыг дуудаж газрын төлбөр, газрын суурь үнээ 

төлөх хугацаатай мэдэгдэл өгч ажиллаж байна. Газрын 

удирдлагын систем дээр газрын төлбөрийн ногдуулалт 

хийж, нэхэмжлэх үүсгэх зааврыг Жаргалант, 

Баянчандмань, Баянцагаан, Архуст сумын даамлуудад 

өгсөн. 

- Зуунмод сумын 1-р бүсэд газар эзэмшдэг 4 иргэн, аж ахуй 

нэгжид газрын төлбөрийн нэхэмжлэх үүсгэж, хэвлэж 

өгсөн. 

- Сэргэлэн суманд бүртгэлтэй 10 аж ахуй нэгжүүдийн 2016 

оноос хойших газрын төлбөрийг шүүсэн. 

- Бүрэн-3, Сэргэлэн-23, Лүн-2, Алтанбулаг-1 сумдын нийт 

29 дуудлага худалдааг баталгаажуулсан. 

- Аймгийн Засаг даргын 2020 оны 4 дүгээр сарын 24-ний 

өдрийн “Татварын өр, авлага барагдуулах” А/242 дугаар 

захирамжийн дагуу газрын төлбөрийн дутуу төлөлтийг 

2020 оны 05 дугаар сарын 30-ны дотор хураан 

барагдуулах ажлыг зохион байгуулах, газрын дуудлага 

худалдааг хуулийн дагуу зохион байгуулж, төсөвт 

төвлөрүүлэх орлогыг нэмэгдүүлэхтэй 

холбоотойгоор2020.05.12-15-ны өдрүүдэд Баяндэлгэр, 

Эрдэнэ, Сэргэлэн сумдад ажиллаж газрын төлбөрийн урд 

оны дутуу төлөлтийг барагдуулах, дуудлага худалдааг 

зохион байгуулах, газрын удирдлагын систем дээр 

бүртгэлтэй иргэн, хуулийн этгээдийн газрын төлбөрийн 

нэхэмжлэл үүсгэх талаар чиглэл өгч ажилласан. 

4 Суурь, судалгаа 

мониторингийн чиглэл 

ГЗБГЗЗГ-аас зохион байгуулсан Хиймэл дагуулын тоон 

өгөгдөл боловсруулах онлайн сургалтад хамрагдсан.  

Сумдын засаг дарга газрын даамал нарт АЗД-ын 2020.05.11 

01/760 тоотоор Монгол улсад мөрдөгдөж байгаа аялал 

жуулчлалын газарт тавигдах стандартыг дагаж мөрдүүлэхээр 

Чиглэл хүргүүлэх тухай албан бичгийг хүргүүлсэн.  

Батсүмбэр сумын иргэн н.Чулуунбатын өргөдөл гомдлыг 

үзэж судлан суманд чиглэл хүргүүлсэн. 2020.05.13-ны өдөр 

Аймгийн ИТХТэргүүлэгчдийн 2020 оны 07 дугаар 

хуралдаанаар Бэлчээрийн газраас тариалангийн газарт 



шилжүүлэх санал уламжлах тухай асуудлыг хуралд оруулах 

материал бэлдсэн.  

5 Газрын кадастрынн 

чиглэл 

Газар зохион байгуулалт, геодези, зураг зүйн газраас хяналт 

шинжилгээ хийсэн бичгийн дагуу Зуунмод суманд 

олгогдсон 40 нэгж талбарыг мэдээллийн санд шүүж хариу 

тайлбар гаргасан. 

ГХБХБГ-аар ирж  кадастрын мэдээллийн сангаас шүүлт 

хийлгэх, кадастрын зураг хэвлүүлэхэээр 2020.05.11-

2020.05.15-ны хооронд ирж үйлчлүүлсэн 28 иргэнд хүндрэл 

чирэгдэлгүй мэдээлэл гаргаж өгч, холбогдох мэдээлэл, 

заавар зөвлөгөөг өгч ажиллаж байна. Төв аймгийн Зуунмод, 

Баян-Өнжүүл суманд мэдээллийн санд бүртгүүлэхээр 14 

иргэн, ААНБ-ын мэдээллийг мэдээллийн санд оруулан 

баталгаажуулсан. 

Иргэн, аж ахуй нэгжийн мэдээллийг сумдад нөхөн 

бүрдүүлэх ажлын хүрээнд газрын даамлуудад хуучин 

мэдээллийн сангийн зургийг илгээх, иргэдэд кадастрын 

зураг хэвлэх үйлчилгээ хийлээ. 

 Барилга, хот байгуулалтын хэлтэс 

1 Байгууллагын үйл 

ажиллагааны чиглэлээр  

Сангийн яам, БХБЯ-ны хамтаран улсын төсвийн хөрөнгө 

оруулалтаар хэрэгжүүлж буй барилга байгууламжийн 

барилга захиалагчийн үйл ажиллагаа, түүний үр дүнд аудит 

хийх ажлын хэсэг ажиллаж байна. Сангийн яамны 

2020.04.13-ны 13-1/2354 тоот албан бичиг, Төв аймгийн 

Санхүүгийн хяналт, аудитын албанаас 2020.04.14-ний 33/21 

тоот албан бичиг манайд ирүүлсэн. 

2020.05.13-ны өдөр ажлын хэсэг болох Сангийн яамны 

зөвлөх С.Нэргүйбаатар, Ж.Мягмарсүрэн, захиалагч БХТ-ийн 

хяналтын инженер Долгорсүрэн, Дөлгөөнтуул, гүйцэтгэгч 

“Өгөөмөр баян булаг”ХХК-ны захирал Даваажаргал, 

инженер Ү.Батчулуун  нар байлцан Зуунмод хотын усан 

хангамжийн 2х2000м3/хон цэвэр усны нөөцийн сан, шугам 

сүлжээний угсралтын ажлын явцтай танилцуулж, холбогдох 

тайлбарыг өгч ажилалаа. 

2020.05.14-ны өдөр Эрдэнэ сумын 150 ортой цэцэрлэгийн 

барилгын угсралтын ажил, Баян сумын 75 ортой дотуур 

байрны барилгын угсралтын явцыг ажлын хэсэг болох 

Сангийн яамны зөвлөх С.Нэргүйбаатар, Ж.Мягмарсүрэн 

нарт захиалагч БХТ-ийн хяналтын инженер Дөлгөөнтуул, 

гүйцэтгэгч аж ахуйн нэгжүүдийн хамт талбай дээр 

танилцуулан холбогдох тайлбар тодруулга өгч, өгсөн үүрэг 

чиглэл, хийгдэх ажлын талаар зөвлөмжийг авч ажилласан.  

Мөн аймгийн төвд ажиллаж байгаа ажлын хэсэг болох 

Сангийн яамны ДАХШҮХэлтсийн мэргэжилтэн 

Х.Дэлгэрмаа, гэрээт ажилтан Б.Гантулга нарт “Барилгын 

тухай хууль” болон дагалдан гарсан дүрэм журмын хүрээнд 



захиалагчийн хяналтын үйл ажиллагаа явагдаж байгаа 

талаар асуулга хүснэгт судалгаа, Х.Дэлгэрмаа, Б.Гантулга 

нарт холбогдох мэдээллийг гаргаж өгсөн. 

2020.05.18-нд Алтанбулаг сумын спорт заалны барилгын 

ажлын гүйцэтгэлийн явцыг ажлын хэсэг болох Сангийн 

яамны зөвлөх Ж.Мягмарсүрэн холбогдох төлөөлөгч нарт 

захиалагч БХТ-ийн хяналтын инженер Дөлгөөнтуул, 

гүйцэтгэгч “Гэгээ бюлдинг”ХХК, ГХБХБГ-ын дарга 

М.Отгонбат, Д.Алтансүх, Б.Болормаа нар хамт талбай дээр 

танилцуулан холбогдох тайлбар тодруулга өгч, өгсөн үүрэг 

чиглэл, хийгдэх ажлын талаар зөвлөмжийг авч ажилласан.  

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. 

Ерөнхий архитекторын үйл ажиллагааны хүрээнд:  

Архитектур төлөвлөлтийн даалгавар боловсруулах 

баталгаажуулах ажлын хүрээнд нийт 2020 онд 40 архитектур 

төлөвлөлтийн даалгвар боловсруулан батлаад байна. Энэ 7 

хоногт олгосон архитектур төлөвлөлтийн даалгавар 



олгоогүй.  

Зураг төсөл зөвшөөрөлцөх баталгаажуулах шатанд 

байршилыг ерөнхий төлөвлөгөөний хүрээнд батлах, орон 

нутгийн саналыг зурагт тусгах зэрэг ажлыг хийж 

гүйцэтгэсэн. 2020 онд 41 зураг төсөл зөвшөөрөлцсөн. Энэ 7 

хоногт 6 барилгын зураг төсөл зөвшөөрөлцсөн. 

Үүнд:  

- Борнуур сумын соёл, спортын төв 

- Монголын их хаадын шүтээн цогцолборын судлалын 

төвийн барилга 

- Архуст сум, 1-р баг, Ноёншанд, Сэнжит хөндийд “Ви 

Стоун”ХХК-ны чулууны үйлдвэрийн гадна цахилгаан 

хангамж 

- Эрдэнэ сум, 1-р баг, иргэн С.Багахүүгийн ахуйн 

хэрэглээний газрын гадна цахилгаан хангамжийн 

ажлын зураг 35/0,4кВ-ын 160кВА-ын чадалтай дэд 

өртөө, 35кВ-ын 267м ЦДАШ 

- Сэргэлэн сум, Эрдэнэ 4-р баг, Бяцхан хөндлөн, иргэн 

Т.Батзулын ахуйн хэрэглээний гадна цахилгаан 

хангамжийн шугам сүлжээний ажил  

- Баян-Чандмань сумын 3-р багт “Халиун толгой”ХХК-

ны 40 хүн хүлээн авах чадалтай сувилалын 

зориулалттай барилга 

- Эрдэнэ сум, Тамган 5-р баг, иргэн С.Октябрийн жимс 

жимсгэний талбайн гадна цахилгаан хангамж 

10/0,4кВ-ын 250кВА КТПН, 10кВ-ын 1,4км агаарын 

шугам 

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. 

2020.05.18-нд Алтанбулаг сумын спорт заалны барилгын 

ажлын гүйцэтгэлийн явцыг ажлын хэсэг болох Сангийн 

яамны зөвлөх Ж.Мягмарсүрэн холбогдох төлөөлөгч нарт 

захиалагч БХТ-ийн хяналтын инженер Дөлгөөнтуул, 

гүйцэтгэгч “Гэгээ бюлдинг”ХХК, ГХБХБГ-ын дарга 

М.Отгонбат, Д.Алтансүх, Б.Болормаа нар хамт талбай дээр 

танилцуулан холбогдох тайлбар тодруулга өгч, өгсөн үүрэг 

чиглэл, хийгдэх ажлын талаар зөвлөмжийг авч ажилласан. 

“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. 

2020.05.15-ний өдрийн байдлаар иргэн, аж ахуйн нэгжийн 6 

барилга байгууламжид захиалагчийн техникийн хяналт 

хийхээр гэрээ байгуулан ажиллаж байна. 

Үүнд:  

Энэ 7 хоногт “Люкс тюм”ХХк-ны нарны цахилгаан станцын 

дотоод хэрэглээний цахилгаан хангамжийн шугам сүлжээ 

угсралт  

4 Инженерийн дэд 

бүтцийн чиглэлээр 

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 зарлуулаж, тендерт оролцогч санал ирүүлээгүй 

тул дахин тендер зарлагдсан. 

Төв аймгийн Зуунмод  сумын 1-р баг хуульчдын хотхоны 

урд дуудлага худалдаагаар эзэмшүүлсэн газруудын гадна 

цахилгаан хангамжийн ажил нь 95% явагдаж байна. 

Одоогоор хоёр трансформатороо захиалсан үндсэн 2 

тэжээлийн нэг тэжээлээ зам хөндлөн сэтлэх ажил хийгдсэн. 

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.  



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  

“Хот байгуулалтын кадастрын мэдээллийн сан”-г байгуулах 

1-р үе шатны ажил болох 21 аймгийн төвийн мэдээллийг 

санд оруулах бүдүүлэх ажлын барилга, ногоон 

байгууламжийн бүртгэлийн ажил дууссан. 

2-р үе шат болох улсын хэмжээнд 330 суманд “Хот 

байгуулалтын кадастрын мэдээллийн сан”-г байгуулах ажил 

ГЗБГЗЗ-н даргын 2020.04.29-ний баталсан улирдамжийн 

дагуу “Хот байгуулалтын кадастрын мэдээллийн сангийн 

суурь өгөгдлийг бүрдүүлэх жишиг төсөл”-ийг хийж 

эхлүүлэхээр манай байгууллагатай хамтран Батсүмбэр 

суманд туршилтын байдлаар байгуулахаар 2020.05.06-ны 

өдрөөс сумын төвд ажлын хэсэг томилогдон ажиллаж, 

байна. Уг ажлын хүрээнд нийт 2020.05.06-06.08-ны 

хугацаанд ажиллан сан бүрдүүлэх ажил хийгдэхээр 

төлөвлөж байна.   

Батсүмбэр сумын төвд хэмжилт, судалгааны 2 дугаар 

ээлжийн ажлыг хийхээр 2020.05.18-нд ГЗБГЗЗГ-ын 

мэргэжилтэнүүд болон манай Б.Батбилэг мэргэжилтэн газар 

дээр томилолтоор ажиллаж байна. 

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, ГЗБГЗЗГ-т хүргүүлсэн. 

“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 оруулсан байна. 

 



6 Барилга эхлүүлэх 

зөвшөөрөл, ашиглалтад 

оруулах үйл 

ажиллагааны чиглэлээр 

Засгийн газрын 2018 оны 68, 171 тоот тогтоолын хүрээнд 

2020 онд 23 барилга байгууламжийн эхлүүлэх зөвшөөрөл 

олгов. Өнгөрсөн 7 хоногт манайд 7 барилга байгууламжид 

барилга эхлүүлэх зөвшөөрөл олгогдож, 2 аж ахуй нэгж 

барилга эхлүүлэх зөвшөөрөл авахаар хүсэлт гарган 

судлагдаж байна. 

Үүнд: 

- Эрдэнэ сумын Аржанчивланд байрлах иргэн 

А.Доржсүрэнгийн зуслангийн гадна цахилгаан 

хангамжийн ажил 

- Баяндэлгэр сумын “Чулуут интернэйшнл”ХХК-ны 

үйлдвэрийн барилгын угсралт 

- Лүн сумын 3р багийн нутаг Гүүрний аманд 

“Горгаз”ХХК-ны ШТС-ийн гадна цахилгаан хангамж 

- Зуунмод суманд 5-р багт “Люкс тюм”ХХК-ны 9мВт 

нарны цахилгаан хангамжийн ажлын хэрэглээний 

цахилгаан хангамжийн шугам сүлжээ 

- Баянчандмань 3-р баг, Эрдэнэд С.Батдоржийн гэр 

бүлийн зориулалттай газрын гадна цахилгаан 

хангамжийн ажил 

- Баянчандмань сумын 3-р баг иргэн С.Бадамхандын 

гэр бүлийн хэрэгцээний газрын гадна цахилгаан 

хангамжийн ажил 

- Сэргэлэн сумын 4-р баг,  

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 

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 


