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1. Байгууллагын үйл ажиллагааны чиглэлээр 

Сангийн яам, БХБЯ-ны хамтран 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.  Хэлтсийн үйл ажиллагааны хүрээнд:. 

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 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.  

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. 

2020.05.22-ний өдрийн байдлаар иргэн, аж ахуйн нэгжийн 7 барилга байгууламжид захиалагчийн 

техникийн хяналт хийхээр гэрээ байгуулан ажиллаж байна. 

Үүнд:  

Өнгөрдөг 14 хоногт  Сэргэлэн сумын 4-р багийн Баруун зуунмод аманд байрлах иргэн 

Г.Дашдэлгэрийн ахуйн зориулалттай газрын гадна цахилгаан хангамж угсралтын ажил 

 



- Инженерийн дэд бүтцийн чиглэлээр: 

Төв аймгийн Зуунмод  сумын 1-р баг хуульчдын хотхоны урд дуудлага худалдаагаар эзэмшүүлсэн 

газруудын гадна цахилгаан хангамжийн угсралтын ажил бүрэн хийгдэж дууссан. Төв гэрэл ХХК-аас 

манай байгууллагад албан бичиг ирүүлсний дагуу 2020.06.03-нд ашиглалтад оруулах комисс 

ажлуулахаар төлөвлөөд байна. Гадна холбоо дохиоллын ажил нь трасс дээр давхцал үүссэн тул 

зохиогч ДНТ ХХК-тай холбогдож асуудлаа шийдвэрлэхээр тохиролцсон. 2020.05.24-ний өдрөөс 

холбоо дохиоллын ажил эхлэн угсралтын ажил гүйцэтгэгдэж 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 хийгдэж байна. Сангийн яам, БХБЯ-

ны хамтран 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. 

 

Хот байгуулалтын 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 ГЗБГЗЗГ-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 сумын 1-р багт байгуулахаар 2020.05.06-ны өдрөөс 05.10-

ны өдрийн хооронд байр зүйн зургийн тодруулалт хийж ажилласан.  

Батсүмбэр сумын 1-р багийн хэмжээнд ГЗБГЗЗГ-ын мэргэжилтэн, манай хэлтэсээс байр зүйн зургийн 

тодруулалтын дагуу 05.18-05.24-ний өдрийн хооронд ногоон байгууламж, зам талбай, барилга 



байгууламжийн судалгааг хот байгуулалтын кадастрын мэдээллийн сангийн маягтын дагуу 

бүрдүүлэн ажилласан. 

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 талаар 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. Нийт 21 аймгийн хэмжээнд 

зарлагдсан тус уралдаанд манай байгууллага хамт олноороо тэргүүн байрыг эзэлсэн. 

“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.   

- 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 

Засгийн газрын 2018 оны 68, 171 тоот тогтоолын хүрээнд 2020 онд 29 барилга байгууламжийн 

эхлүүлэх зөвшөөрөл олгов. Өнгөрсөн 14 хоногт манайд 3 барилга байгууламжид барилга эхлүүлэх 

зөвшөөрөл олгогдож, 4 аж ахуй нэгж барилга эхлүүлэх зөвшөөрөл авахаар хүсэлт гарган судлагдаж 

байна. 



Үүнд: 

3 Баянчандмань сумын Политехник коллежийн барилгын өргөтгөл, засварын ажлын гадна 

цахилгаан хангамж угсралтын ажил  

4 Эрдэнэ сумын Нуурын хөндийд байрлах иргэн С.Октябрийн жимс, жимсгэний усалгаагүй 

тариалангийн зориулалттай газрын гадна цахилгаан хангамж угсралтын ажил  

5 Заамар сумын Доргонот, Улаан ухаа нэртэй газар байрлах ашигт малтмал олборлох 

үйлдвэрийн зориулалттай газрын гадна цахилгаан хангамж угсралтын ажил  

Засгийн газрын 2018 оны 317 дугаар тогтоолоор батлагдсан “Барилга байгууламжийг ашиглалтад 

оруулах дүрэм”-ийн хүрээнд  нийт 6-н барилга байгууламжид комисс ажиллан үүрэг даалгаврын 

биелэлтээр байнгын ашиглалтад оруулсан байна. Үүнд:  

-2020.05.13-ний өдөр Зуунмод сум 1-р баг Манзушир 1000 айл хороололд Сутайн мандах ХХК-ийн 

30 айлын орон сууцны барилга угсралтын ажил 

-2020.05.14-ний өдөр Батсүмбэр сумын төвд Онцгой байдлын газрын Гал түймэр унтраах аврах 

ангийн барилга угсралтын ажил 

-2020.05.18-ны өдөр Баян сумын төвд 24 айлын орн сууцны барилга угсралтын ажил 

-2020.05.22-ны өдөр Баянчандмань сумын Эрдэнэ 3-р багийн нутаг дэвсгэрт иргэн Д.Батдорж, 

Д.Бадамханд нарын ахуйн зориулалттай газрын гадна цахилгаан хангамж усгралтын ажил 

-2020.05.27-ны өдөр Угтаалцайдам сумын Харчулуут багийн нутаг Тээлд “Жаврай үр” ХХК-ийн 

тариалангийн газрын гадна цахилгаан хангамжийн угсралтын ажил 

6 -2020.05.26-ны өдөр Борнуур сумын Бичигт багт байрлах Гүн билэг трейд ХХК-ийн 

уурхайн баяжуулах үйлдвэрийн гадна цахилгаан хангамжийн угсралтын ажилд тус тус 

ашиглалтад оруулах комисс ажиллан үүрэг даалгаврын биелэлтээр ашиглалтад авсан. 

-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. 

2020.05.18-19-ний өдрүүдэд Дэйл Карнеги төвийн “Хүчирхэг илтгэл” буюу “Олон нийтийн өмнө үг 

хэлэх, илтгэх урлаг” сэдэвт 2 өдрийн вакум сургалтад байгууллагаас нэг мэргэжилтэн хамрагдсан.   



Энэхүү сургалтыг MERIT  төрийн захиргааны төв, орон нутгийн байгууллагын гишүүдийг 

чадавхжуулах зорилготой зохион байгуулсан . 

- -2020.05.27-ний өдөр Аргалант сумын нутаг дэвсгэрт Хустайн цогцолбор төв ТББ-ын 

ажилчдын 12 айлын орон сууцны барилга угсралтын ажилд явцын хяналт хийж гүйцэтгэсэн. 

Газрын удирдлагын хэлтэс: Аймгийн Засаг даргын 2019 оны А/605 дугаар захирамжаар 

байгуулагдсан “Газар зүйн нэрийн салбар зөвлөл”-ийн 2020 оны анхдугаар хуралдаан 2020 оны 05 

дугаар сарын 22-ны өдөр зохион байгуулагдлаа. 

- Энэхүү хурлаар дараах асуудлуудыг хэлэлцэв. Үүнд: 

- 1. Газар зүйн нэрийн танилцуулга, хууль эрх зүйн орчин 

- 2. Газар зүйн нэрийн чиглэлээр хийж гүйцэтгэсэн ажлын танилцуулга 

- 3. Сумдад байгуулагдсан “Газар зүйн нэрийн дэд зөвлөл”-ийн үйл ажиллагааг эрчимжүүлэх. 

 

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 байгуулан, 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 40 барилга, 18944 хашааг 

кадастрын мэдээллийн сангаас төлөвлөлтийн давхрагад оруулан ГЗБГЗЗГазарт хүргүүлсэн. 

192.168.10.37 Database дээр 10284  хашаа, 1237 байшингийн орц, гарцыг цэгэн мэдээллээр тэмдэглэж 

оруулсан. 

- Батсүмбэр сум Мандал 4 дүгээр баг сумын төвийн байрзүйн зургийн тодруулалтын хэмжилт 

хийж суурин боловсруулан 192.168.10.37 database дээр to geodesy 01 эрхээр 150 барилга 

оруулж мэдээллийн санг баяжуулсан.. 

- Заамар суманд хяналт шалгалтаар ажиллаж, бичил уурхайн уул уурхайд хяналт шалгалт 

хийсэн. 

- ГЗБГЗЗГазраас Үндэсний хэмжээний газар ашиглалт газар ашиглалтын өөрчлөлтийн үнэлгээ 

хийх ажлын хүрээнд 2020.05.20-05.22 –ны хооронд зохион байгуулсан цахим сургалтад 

хамрагдан 2020.08.31 хүртэл ажиллах ГНС-ын ангиллын 4973 цэгийг хүлээн авч ажиллаж 

эхэлсэн. 

Газрын төлбөрийн чиглэлээр 

- Газрын төлбөр: 2020 оны 5 дугаар сарын байдлаар газрын төлбөрийн орлого 1208333.3 

мянган төгрөг төвлөрүүлэхээс 1130120.1 мянган төгрөгийг төвлөрүүлж 93.5%-ийн 

гүйцэтгэлтэй байна. 

- Аймгийн хэмжээнд 25 сумын 268 нэгж талбарт дуудлага худалдааг зохион байгуулахаар 

төлөвлөсөн. Үүнээс 7 сумын 47 нэгж талбарт дуудлага худалдааг зохион байгуулж дууссан, 1 

сумын 25 нэгж талбарт дахин дуудлага худалдааг зохион байгуулахаар төлөвлөж 

оролцогчдыг бүртгэж байна. 



- 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 

холбоотойгоор 2020.05.12-15-ны өдрүүдэд Баяндэлгэр, Эрдэнэ, Сэргэлэн сумдад ажилласан. 

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. 

2020.05.18-19-ний өдрүүдэд Дэйл Карнеги төвийн “Хүчирхэг илтгэл” буюу “Олон нийтийн өмнө үг 

хэлэх, илтгэх урлаг” сэдэвт 2 өдрийн вакум сургалтад байгууллагаас нэг мэргэжилтэн хамрагдсан.   

Энэхүү сургалтыг MERIT  төрийн захиргааны төв, орон нутгийн байгууллагын гишүүдийг 

чадавхжуулах зорилготой зохион байгуулсан . 

-2020.05.27-ний өдөр Аргалант сумын нутаг дэвсгэрт Хустайн цогцолбор төв ТББ-ын 

ажилчдын 12 айлын орон сууцны барилга угсралтын ажилд явцын хяналт хийж гүйцэтгэсэн. 

 


