
 

 

ГАЗРЫН ХАРИЛЦАА БАРИЛГА ХОТ БАЙГУУЛАЛТЫН ГАЗРЫН БАРИЛГА ХОТ 

БАЙГУУЛАЛТЫН ХЭЛТСИЙН 2020 ОНЫ 4-Р САРД ХИЙСЭН АЖЛЫН ТАЙЛАН 

 

2020.04.29        Зуунмод хот 

 

ЗАХИРГАА УДИРДЛАГЫН ХЭЛТЭС: 

-Байгууллагын урианы жилийн ажлын төлөвлөгөө, Гэмт хэргээс урьдчилсан сэргийлэх 

байгууллагын төлөвлөгөөг, Төрийн албан хаагчийн нийгмийн баталгааг хангах төлөвлөгөө, 

Төрийн албан хаагчийн сургалтын төлөвлөгөө, Ёс зүйн хорооны хийх ажлын төлөвлөгөө, 

Аймгийн Засаг даргын албан даалгаварыг хэрэгжүүлэх төлөвлөгөө зэргийг боловсруулан 

батлаж хэрэгжилтийг ханган ажиллаж байна. 

-27 сумын газрын даамал болон байгууллагын ажилтан албан хаагчдын 2020 оны 

гүйцэтгэлийн төлөвлөгөөний 1-р улирлын биелэлтийг гаргуулж дүгнэсэн. 

-Байгууллагад ирсэн, явсан бичиг, өргөдөл гомдлыг бүртгэн даргаар цохуулан тухай бүрт 

нь холбогдох хэлтэс мэргэжилтэнд шилжүүлэн шийдвэрлэлтэд хяналт тавьж ажиллаж 

байна. Үүнд: 

Байгууллагаас явсан 132 албан бичгийг бүртгэн, хэвлэмэл хуудсанд буулгах, албан бичгийн 

бүртгэлийн дугаар олгох, холбогдох байгууллага иргэн хуулийн этгээдэд хүргүүлэн 

ажилласан.  

Байгууллагад нийт 126 албан бичиг ирсэн байна. Үүнээс  

- Барилга хот байгуулалтын хэлтэст 46 

- Газрын удирдлагын хэлтэст 58 

- Захиргаа удирдлагын хэлтэст 22 

Хариутай болон хугацаатай  64 албан бичиг ирснээс  

- Хугацаандаа шийдвэрлэсэн - 50 

- Хугацаа болоогүй 14 албан бичиг байна.  

Өргөдлийг утгаар нь авч үзвэл шинээр газар хүссэн, газрын асуудал шийдвэрлүүлэх, Газар 

эзэмших эрх шилжүүлэх тухай өргөдөл тус тус нийт өргөдлийн ихэнх хувийг эзлэж байна.  

Өргөдөл гомдол нийт 40 өргөдөл гомдол ирснээс  

- өргөдөл хүсэлт 32 

- гомдол 8 ирсэн байна.  

Шийдвэрлэсэн -27  

Шийвдэрлэх шатандаа- 13 



 

ГАЗРЫН УДИРДЛАГЫН ХЭЛТЭС: 

 

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. 

-Зуунмод сумын нутаг дэвсгэрт үйлдвэр, үйлчилгээний зориулалтаар газар авсан иргэн, 

хулийн этгээдэд 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 хуулийн 

шаардлага хангасан  29 иргэн, ААНБ-уудын захиргааны шийдвэрийн хувийн хэрэг 

бүрдүүлж, 29-н ААНБ-руу утасдаж, ирж уулзахыг мэдэгдэж,  ирсэн 14 ААНБ-д хүчингүй 

болгох захирамжийн төслийг танилцуулан  Захиргааны ерөнхий хуулийн дагуу сонсох 

ажиллагаа хийж мэдэгдэх хуудас дээр гарын үсэг зуруулах ажлыг зохион байгуулсан. 

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 захирамжийн 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 хаягийг зэрэгцүүлсэн хаягийн жагсаалтыг гаргаж байна. Ажлын явц 70 

хувьтай бна. 

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 байгуулагдсан байна.  

      2020 онд Газрын төлбөрийн орлого 2900.0 сая төгрөг төвлөрүүлэхээс  4 сарын 27-ны 

өдрийн байдлаар 615.8 сая төгрөгийг төвлөрүүлсэн байна. Үүнээс газрын дутуу төлөлтөөс  

http://www.mle.mn/


197.8 сая төгрөг төвлөрсөн байна. Газрын дуудлага худалдааны анхны үнээс  54.3 сая төгрөг 

100140000955 дансанд төвлөрүүлээд байна. 

     Аймгийн Засаг даргын 2020 оны А/185 дугаар захирамжаар аймгийн нутаг дэвсгэрт үйл 

ажиллагаа явуулж буй газар эзэмшигч 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. 

Суурь, судалгаа мониторингийн чиглэл: 

-Үндэсний хэмжээний газар ашиглалт, газар ашиглалтын өөрчлөлтийн үнэлгээ хийх төслийн 

ажлыг орон нутагт хэрэгжүүлэх зорилгоор Collect earth  программд аймгийн нийт 10 сумын 

туршилтын 150 цэгийг оруулж дата баазд  байршуулсан. 

-Аймгийн Засаг даргын 2020.02.05-ны өдрийн А/59 тоот ажлын хэсэг байгуулах тухай 

захирамжинд заасны дагуу Баянцогт, Цээл, Сүмбэр, Борнуур, Жаргалант сумдад улсын 

төсвийн хөрөнгө оруулалтаар барьсан тариалангийн талбайн хашааг орон нутгийн өмчит 

шилжүүлэхээр 2020.04.20-04.21 өдрүүдэд сумдад ажилласан. 

Газрын кадастрынн чиглэл: 

-ГХБХБГ-аар ирж  кадастрын мэдээллийн сангаас шүүлт хийлгэх, кадастрын зураг 

хэвлүүлэхэээр ирж үйлчлүүлсэн 53  иргэнд мэдээлэл гарган өгч, холбогдох мэдээлэл, заавар 

зөвлөгөөг өгч ажиллаж байна. Зуунмод, Баян-Өнжүүл, Баянжаргалан сумдад мэдээллийн 

санд бүртгүүлэхээр 37 иргэн, ААНБ-ын мэдээллийг мэдээллийн санд оруулан 

баталгаажуулсан. 

БАРИЛГА ХОТ БАЙГУУЛАЛТЫН ХЭЛТЭС: 

Хэлтсийн үйл ажиллагааны чиглэлээр: 

1. 2020.04.13-ны өдөр “Манзушир өргөө” 1000 айлын орон сууцны төслийг 

үргэлжлүүлэн зохион байгуулж, ажлыг эрчимжүүлэх ажлын хэсэг хуралдаж дараах 

шийдвэрүүдийг гаргасан 

Үүнд:  

- “Бүти “ХХК-ны 150 айлын орон сууцны газрыг хүсэлтийн дагуу хүчингүй болгож, 

гарсан зардлын тооцооны дагуу Баткомплект ХХК тай гэрээ байгуулан газрын 

захирамжийг шинэчилэн гаргасан.  

- “Тэгш сувдан” ХХК, “Цэгцболд” ХХК-ны 60 айлын орон сууцны гэрээ цуцлах 

мэдэгдэл хүргүүлэн хийсэн ажлын гүйцэтгэлийг гаргасан. 

2. Харьяа яам, агентлаг, орон нутгийн удирдлага, ЗДТГ, байгууллагын үйл ажиллагааны 

чиглэлээр: 



- Заамар сумын 2 дугаар сургуулийн 2020.04.07-ны өдрийн 07 тоот албан бичгийн 

дагуу Хайлааст багийн Сургуулийн дээвэр хүчтэй салхинд хуурч унасантай 

холбогдуулан засварын ажлын төсөв боловсруулж, ХОХБТХ-т хүргүүлсэн.  

- Барилга хот байгуулалтын Сайдын багцын хөрөнгө оруулалтаар хэрэгжүүлэх 

Зуунмод хотын үерийн далангийн ажлын тендер зарлах эрхийг шилжүүлэх асуудлыг 

БХБЯ-нд хүсэлт уламжлан шийвэрлэсэн. 

Барилга захиалагч, хяналтын чиглэлээр. 

 2020 онд Улсын төсвийн хөрөнгө оруулалтаар 7 барилгын засварын ажилд захиалагчаар 

ажиллаж байна.  

Үүнд:  

- Зуунмод хотын цэвэр усан хангамжийн нөөцийн сан, шугам сүлжээ байгуулах ажил 

он дамжин хийгдэж байна.  

- 4 их засварын ажил болох Зуунмод сумын ХЦС-ын дээвэр засвар, Зуунмод сумын 

Унгалдайн андууд 100 ортой цэцэрлэгийн гадна засвар, Зуунмод сумын үерийн 

далангийн ажил, Лүн сумын сургуулийн дээврийн засварын ажлын тендер 

зарлуулахаар хүргүүлсэн.  

- 2 их засварын ажлын зураг төслийг БХТ-д магадлалаар хянуулахаар хүргүүлж, 

экспертүүд хянаж, нэгдсэн дүгнэлт гарах шатандаа байна.  

Үүнд: Эрдэнэ сумын ЭМТ-ийн засвар, Эрдэнэ сумын сургуулийн засвар,  

- Орон нутгийн төсвийн хөрөнгө оруулалтаар хэрэгжүүлэх 3 төсөл арга хэмжээнд 

захиалагчаар ажиллаж байна. Үүнд:  

- 1 ажил болох дуудлага худалдаагаар зарагдсан газруудын шугам сүлжээ байгуулах 

ажлын гадна цахилгаан хангамжийн ажил он дамжин хийгдэж байна.  

- Аймгийн нийтийн номын сангийн барилгын их засвар,Одонт хөтлийн тохижилтын 

ажил, Зуунмод хотын шинэ дэд төвийн талбайн тохижилтын тендерийг зарлуулахаар 

ОНӨГ-т хүргүүлсэн. 

-Бүрэн сумын сургуулийн өргөтгөлийн барилгын ажлын явцын техник хяналтын хүрээнд 

2020.04.13-нд мэргэжилтэн Б.Болормаа, Х.Мөнхжаргал нар газар дээр ажиллаж 

гүйцэтгэлийн явцыг дүгнэн, санхүүжилт авахаар ирүүлсэн хүсэлтэд хүрэх хэмжээнд ажил 

хийгдээгүй тул гүйцэтгэлийг өөрчлүүлэхээр гүйцэтгэгчид буцаасан. 

- Баян сумын дотуур байрны барилгын ажил өнгөрсөн 7 хоногт ажил эхлүүлсэн байна. Гадна 

тохижилтын ажил хийгдэж байгаа ба ашиглалтад оруулах комисоос гаргасан дээврийг зураг 

төслийн дагуу дахин хуулж хийх, арын хөндийн бетон тэгшилгээ, гадна фасадны гэрэлтүүлэг 

зэрэг ажлуудыг хэрхэн хийх талаар БХТ-н хяналтын инженертэй тохиролцох шатанд байна.  

 

- Инженерийн дэд бүтцийн чиглэлээр: 

Барилга, хот байгуулалтын сайдадын 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 

хүргүүлсэн. 

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. 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 эхэлж усан хангамжийн шугам 

сүлжээг Төв чандмань ДЭХГ ТӨХК-ийн ашиглалтын төв шугамд  холбох,  усаа шахах болон 

ашиглалтад оруулах комисс ажлуулах ажлууд хийгдэнэ. 

              Хот байгуулалтын кадастрын мэдээллийн санд барилга байгууламж бүргэх 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. Мөн мэдээллийн санд дотоод хяналт үнэлгээ 

хийх дотоод хяналтын хэсгийг ГХБХБГ-ын даргын 2020.04.06-ны өдрийн А/20 тушаалаар 

Ажлын хэсэг батлагдан. Хот байгуулалтын мэдээллийн санд бүртгэн оруулсан барилга 

байгууламжид хяналт шинжилгээ хийж 1-р улиралын тайланг ГЗБГЗЗГ-т хүргэсэн. 

ГЗБГЗЗГ- т “Хот байгуулалтын мэдээллийн сан”-ийн дэд санг үүсгэж байгаатай 

холбогдуулан инженерийн дэд бүтэц, инженерийн бэлтгэл ажлын мэдээлэл,  судалгааг 

хавсралт хүснэгтийн дагуу гарган 2020.03.16-нд 07/163 тоот албан бичийн хамт хүргүүлэв. 



Аймгийн төвийн хэмжээнд ногоон байгууламж, явган хүний зам талбай, хөшөө 

дурсгалын судалгааг нэгтгэх ГЗБГЗЗГ-т хүргүүлсэн. 

           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 ирж, 2 

сумын төвийн хөгжлийн ерөнхий төлөвлөгөөний мэдээллийг боловсруулах, мэдээллийн санд 

оруулах ажлыг зохион байгуулахаар бэлтгэж байна. Манайхаас Батсүмбэр сумын төвийн 

хөгжлийн ерөнхий төлөвлөгөө, Эрдэнэ ант сумын төвийн хөгжлийн ерөнхий төлөвлөгөөний 

материалыг оруулна.  

- 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 боловч ажил удаашралтай 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 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 36 архитектур төлөвлөлтийн даалгвар боловсруулан батлаад байна. Энэ сард 8 

архитектур төлөвлөлтийн даалгавар олгосон. 

Үүнд: 

- Баянчандмань сумын 3-р багт “Монгол хүч трейд”ХХК-ны амралтын газрын барилга 

байгууламжууд  

- Сэргэлэн сумын 1 дүгээр баг, 4-р зөрлөгт “Таван толгой түлш”ХХК-ны жилд 600 000 

тонн сайжруулсан шахмал түлш боловсруулах үйлдвэрийн барилга байгууламж 

- Эрдэнэ сумын 1-р багийн Баруун шохойн адагт “Тэгштплант”ХХК-ны 50 ортой 

амрагч, гал тогооны зориулалттай 96,0х36,0м барилга 

- Аймгийн нэгдсэн эмнэлэгийн Угаалгын барилга, 16,0х12,0м 

- Аймгийн Цагдаагийн газрын эрүүлжүүлэх саатуулах байрны барилга. 12,0х6,0м 

- Зуунмод сумын 1-р багт “Тусгал төв”ХХК-ны 50 айлын орон сууцны барилга 

- Сэргэлэн сумын 5-р баг, Номун далайд “Хонгорын хурд”ХХК-ны амины орон сууцны 

хотхон  

- Баянцагаан сумын 4-р багт  Самбарт хөтөлд “Бараат арвижих”ХХК-ны 75м3 

шатахуун түгээх станц 

- Угтаалцайдам сумын 2-р баг, “Юнайтед бест ойл”ХХК-ны 60м3 шатахуун түгээх 

станцын өргөтгөл шинэчлэлийн ажил 

Зураг төсөл зөвшөөрөлцөх баталгаажуулах шатанд байршилыг ерөнхий төлөвлөгөөний 

хүрээнд батлах, орон нутгийн саналыг зурагт тусгах зэрэг ажлыг хийж гүйцэтгэсэн. 2020 онд 

33 зураг төсөл зөвшөөрөлцсөн. 

Үүнд:  

- Баянжаргалан сумын соёл, спортын төвийн төвийн барилга 

- Сэргэлэн сумын соёл, спортын төвийн төвийн барилга 

- Баянхангай сумын 50 ортой дотуур байрны барилга 

- Архуст сумын 40 ортой дотуур байрны барилга 

- Баянцогт сумын 1-р баг, “Гуна”ХХК-ийн тариалангийн талбайн гадна цахилгаан 

хангамж, 10/0,4кВ-ын 250кВа-ын АТП, 10кВ-ын 895м ЦДАШ 

- Аймгийн нэгдсэн эмнэлэгийн угаалгын байрны барилга ажлын зураг 

- Сэргэлэн сум, 4-р баг Зүүндэлгэрийн засмал зам дагуу “Мон суль”ХХК-ны 100м3 

шатахуун түгээх станц 

- Эрдэнэ сант сумын төвийн 3,28км авто замын өөрчлөлтийн ажлын зураг 

- Эрдэнэ сумын 5-р баг Өлзийтийн аманд байрлах “Бөртэ”ХХК-ны амралтын газрын 

гадна цахилгаан хангамж 10/0,4кВ-ын 250кВА-ын АТП, 10кВ-ын 2180м ЦДАШ 

- Эрдэнэ сум, 1-р баг, Аржанчивлан ИРГЭН а.Доржсүрэнгийн зуслангийн байр гадна 

цахилгаан хангамж 

- Борнуур сумын соёл, спортын төв 



- Зуунмод эрүүлжүүлэх саатуулах байрны барилга 

- Аргалант сум Хөшөөт 2-р баг, иргэн Т.Цэендоржийн ахуйн газрын гадна цахилгаан 

хангамж, 10/0,4кВ-ын 50кВА-ын КТПН, 10кВ-ын 30м ЦДКШ 

- Угтаалцайдам сумын төвийн 2-р багт “Юнайтед бест ойл”ХХК-ны ШТС-иын 

барилгын шинэчлэлийн ажил 

Засгийн газрын 2018 оны 68, 171 тоот тогтоолын хүрээнд аймгийн хэмжээнд 15 барилга 

байгууламжийн эхлүүлэх зөвшөөрөл олгов. Энэ 4 сард манайд 8 барилга байгууламжид 

барилга эхлүүлэх зөвшөөрөл олгогдож, 3 аж ахуй нэгж барилга эхлүүлэх зөвшөөрөл авахаар 

хүсэлт гарган судлагдаж байна. 

Үүнд: 

-2020.04.01-ний өдөр  Алтанбулаг сумын 2-р баг Бөхөгт байрлах “Кей Өү Эм Эм Жи 

Эл” ХХК-ийн мах боловсруулах үйлдвэр, агуулах, орон сууцны барилга угсралтын 

ажлын ажил үргэлжлүүлэх зөвшөөрлийн сунгалт 

-2020.04.10-ний өдөр  Сэргэлэн сумын 2-р баг Хоолтын даваанд байрлах “Юнител” 

ХХК-ийн үүрэн холбооны гадна цахилгаан хангамж угсралтын ажил  

-2020.04.10-ний өдөр  Баянцогт сумын Гуна 1-р багт Гуна ХХК-ийн газар 

тариалангийн зориулалттай газрын гадна цахилгаан хангамж угсралтын ажил 

-2020.04.19-ний өдөр  Баянцагаан сумын 2-р баг Чулуут цагаан дэл нэртэй газарт 

орших “Монголчехметалл” ХХК-ийн хайлуур жоншны уурхайн гадна цахилгаан 

хангамж угсралтын ажил  

-2020.04.20-ний өдөр  Жаргалант сумын 1-р баг Антеннтай толгойд Мэдээлэл холбоо 

сүлжээ ТӨХК-ийн мэдээлэл холбооны 20 метр өндөр цамхаг угсралтын ажил 

-2020.04.20-ний өдөр  Баянцогт сумын 3-р баг ЗДТГ-ын ард Мэдээлэл холбоо сүлжээ 

ТӨХК-ийн мэдээлэл холбооны 20 метр өндөр цамхаг угсралтын ажил 

-2020.04.20-ний өдөр  Цээл сумын Талын хайрханы 2-р багт  Мэдээлэл холбоо сүлжээ 

ТӨХК-ийн мэдээлэл холбооны 20 метр өндөр цамхаг угсралтын ажил 

-2020.04.20-ний өдөр  Бүрэн сумын Төхөм 1-р багт  Дулаан дамжуулах төвийн урд 

Мэдээлэл холбоо сүлжээ ТӨХК-ийн мэдээлэл холбооны 20 метр өндөр цамхаг 

угсралтын ажил 

-2020.04.20-ний өдөр  Лүн сумын Гуна 3-р багт гүүрний ам “Горгаз” ХХК-ийн 

шатахуун түгээгүүрийн зориулалттай газрын гадна цахилгаан хангамж угсралтын 

ажил 

-Иргэн аж ахуйн нэгжээс барилга эхлүүлэх зөвшөөрөл хүссэн 3 материал ирүүлж, хянагдаж 

байна. 

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. Үүнээс 4 сард 5 барилга 

байгууламжийг байнгын ашиглалтад оруулсан байна. 

- 2020.04.16-ний өдөр Сэргэлэн сумын 1-р баг, 4-р зөрлөгт “Цэцүүх трейд”ХХК-ны хог 

хаягдал боловсруулах үйлдвэрийн барилга угсралтын ажил 

 



- 2020.04.20-ний өдөр Батсүмбэр сумын төвд аймгийн Онцгой байдлын газрын салбар 

ангийн барилга, Баянцогт сумын Гуна 1-р багт иргэн Оюунбилэгийн амралт, 

сувилалын газрын барилга угсалтын ажил 

 

- 2020.04.20-ний өдөр Эрдэнэ сумын 5-р багт Хит повер ресурс ХХК-ийн дулаан 

үйлдвэрлэлийн төвийн барилга, дулааны шугам сүлжээ угсралтын ажил 

 

- 2020.04.20-ний өдөр Зуунмод сум 1-р баг Одонт хөтлийн нийтийн эзэмшлийн талбайн 

тохижилтын гадна цахилгаан хангамж угсралтын ажил 

 

- 2020.04.20-ний өдөр Зуунмод сум 1-р баг Манзушир өргөө хороололд Хуурай замын 

цэргийн штабын албан тушаалын 30 айлын орон сууцны барилга угсралтын ажил 

 

-Иргэн аж ахуйн нэгжээс барилга байгууламжийг ашиглалтад оруулах зөвшөөрөл хүссэн 2 

материал ирүүлж, хянагдаж байна. 


