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Энэхүү баримт бичгийг дараах байдлаар хянан тохиолдуулсан болно. Хувилбар 0-ээс хойш 

хийгдсэн өөрчлөлтүүдийг хуудасны баруун захад байх босоо зураасаар, нэмж оруулсан 

зүйлсийг доогуур зураасаар тэмдэглэв. Энэхүү техникийн тодорхойлолтыг эцсийн байдлаар авч 

үлдээд, хүчингүй болсон хувилбаруудыг устгана уу.  

 
Хувилбары
н дугаар. 

Боловсруулсан 
(овгийн эхний үсэг, 

нэр) 

Өөрчлөлт 
оруулсан 

огноо 

Өөрчлөлтийн тайлбар 

    
    

A Т.Гантулга 2017.02.23 Хянуулахаар гаргав. 
    
    
    
    
0 Б.Ганбаатар 2017.02.23 Хангамжийн хэлтэст шилжүүлэв.  
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1. ОРШИЛ 
 

2012 оны 4 дүгээр сард Мэргэжлийн хяналтын ерөнхий газраас Монгол Улсын хууль 
тогтоомж (нийтдээ 30 гаруй хууль), тэр дундаа Кадастрын зураглал ба газрын 
кадастрын тухай хууль, Геодези, зураг зүйн тухай хууль болон холбогдох дүрэм, 
журам, стандартын хэрэгжилтэд хяналт шалгалт хийж, хэд хэдэн зөрчил, дутагдал 
илрүүлсэн юм. 

 
ОТ компани тэдгээр зөрчил, дутагдлыг арилгаж, МХЕГ-ын хяналт шалгалтын тайланд 
дурдсан шаардлагуудыг биелүүлэх зорилгоор уг тайланд дурдагдсан болон бусад бүх 
байгууламжуудын гүйцэтгэлийн зургийг шинэчлэх мөн/эсвэл шинээр хийхээр төлөвлөж 
байна.  
 
2014 онд Оюу толгойн ашиглалтын талбайн байр зүйн зураг, газар доорх инженерийн 
шугам сүлжээний гүйцэтгэлийн зургийг Гэрээт гүйцэтгэгчээр хийлгэсэн. Уг зураглалын 
ажлыг агаарын байр зүйн зураглалын арга, зураглалын багаж хэрэгсэл ашиглан 
гүйцэтгэсэн.    
 

1.1 Байр зүйн болон гүйцэтгэлийн зураглал хийх талбай  

 
Гэрээт гүйцэтгэгч нь Оюу толгой төслийн дараах байршлуудад зураглалын ажил хийх 
шаардлагатай. Үүнд:  
 

 
Байр зүйн болон гүйцэтгэлийн зураглал хийх талбай  
Оюу толгойн координатын системээр 

Дугаар  X Y 

1 656326.271 4759860.386 

2 646124.888 4759635.177 

3 645946.989 4767971.785 

4 650406.360 4768070.095 

5 650406.360 4768271.400 

6 650679.460 4768271.400 

7 650679.460 4768076.115 

8 656135.935 4768196.364 

9 656171.621 4766501.003 

10 656709.691 4765330.906 

11 656262.041 4764012.995 

 
 

Талбай =  8580 га 
Периметр = 37659 м 

 

Тэдгээр зураг нь Геодези, зураг зүйн тухай хуулийн 6 дугаар зүйлийн 6.1.2 дахь хэсэг 
болон Засгийн газрын 2009 оны 25 дугаар тогтоолын шаардлагыг хангахгүй гэж МХЕГ 
үзэж байгаа юм.  
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2. АЖЛЫН ЦАР ХҮРЭЭ 

2.1 ЕРӨНХИЙ ЦАР ХҮРЭЭ 

Оюу толгой төслийн талбайн хэмжээнд 1:1000 масштабын байр зүйн зураг болон 

ашиглагдаж байгаа бүх барилга байгууламжид (уурхайн ашиглалтын талбай дах) 

гүйцэтгэлийн зураг хийнэ. Байр зүйн зургийг Монгол улсын солбицол-өндрийн нэгдсэн 

тогтолцоо болон Оюу толгойн координатын системд гүйцэтгэнэ (Геодези, зураг зүйн 

тухай хуулийн 6 дугаар зүйлийн 6.1.2 дахь хэсэг, Засгийн газрын 2009 оны 25 дугаар 

тогтоол, Оюу толгойн TR-A2MW-90-K065-05 стандартын дагуу) 

Байр зүйн зураглалын ажлын хүрээнд дараах ажлуудыг хийж гүйцэтгэнэ. Үүнд: 

1. Геодезийн байнгын цэг, тэмдэгтийн судалгаа хийх 

2. Геодезийн байнгын цэг, тэмдэгтийг 10 цэгт шинээр байгуулах (Оюу толгойн 

байнгын цэг: TR-A2MW-90-K065-05) 

3. Хиймэл дагуул (GPS/GLONASS)-ын технологиор геодезийн дэд болон 

зураглалын сүлжээ байгуулах  

4. Нивелирдлэгийн III ангийн үндэслэлийн сүлжээ байгуулах 

5. 1:1000 масштабтай, 0.5 метр үеийн өндөртэй байр зүйн зургийн хэмжилт, 

боловсруулалтын ажил 

6. Байр зүйн дэвсгэр зураглал хийх (Байр зүйн зураглал болон агаарын байр зүйн 

зургийн (ортофото) аргаар хийнэ) 

7. Инженерийн шугам сүлжээний зураглал хийх  

8. Ажлын техникийн тайлан бичих 

9. Хийсэн ажлын тайлан, холбогдох тоон мэдээллийг Оюу толгой ХХК болон 

асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны байгууллагад хүлээлгэн өгөх 

 

2.2 НАРИЙВЧИЛСАН ЦАР ХҮРЭЭ 

Гэрээт гүйцэтгэгч нь ажлыг Монгол улсын дараах норм дүрэм, стандарт, мөн Оюу 

толгойн стандартыг мөрдөж Ажлын цар хүрээний дагуу гүйцэтгэнэ. Тухайлбал: 

 Барилгын тухай Монгол улсын хууль, “Инженерийн шугам сүлжээний 
зураглалын ажил” БД11-105-06: 2006, 

 “1:500, 1:1000, 1:2000, 1:5000 масштабтай байр зүйн зураглалын ажил” БД11-
106-08,  

 “Барилгын геодезийн ажил” БНбД11-08-06. 

 “Монгол улсын геодезийн сүлжээ байгуулах үндсэн дүрэм” БНбД14-101-08 

 1:500 - 1:5000 масштабтай байр зүйн зураглалын ажилд мөрдөх таних тэмдэг, 
тэмдэглэгээний стандарт  

 “Оюу толгой” компанийн зураглалын стандарт (TR-A2MW-90-K065-05) 

 
Гэрээт гүйцэтгэгч нь ажлыг доор дэлгэрэнгүй заасан Ажлын цар хүрээний дагуу 
гүйцэтгэнэ. Үүнд: 
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a)  Геодезийн байнгын цэг, тэмдэгтэд судалгаа, сэргээн босголт хийх, 

шинээр төв цэг ба реппер суулгахад геодезийн байнгын цэг, тэмдэгт 

байгуулж акт үйлдэнэ.Геодезийн байнгын цэг, тэмдэгт байгуулахдаа 

БД11-104-06 – ийн дагуу гүйцэтгэнэ. 

b) “Оюу толгой” компанийн (TR-A2MW-90- K065-05) стандартын дагуу 

геодезийн байнгын цэг, тэмдэгт байгуулна. 

1. Хиймэл дагуул (GPS/GLONASS)-ын технологиор геодезийн дэд сүлжээ, 

зураглалын сүлжээ байгуулах 

a) GNSS технологиор геодезийн сүлжээ байгуулахдаа WGS 84/ UTM 

системд хэмжилтийг гүйцэтгэж, БД 14-101-08 -ийн техникийн дүрмийг 

мөндөнө.  

b) Хиймэл дагуул (GNSS)-ын технологиор геодезийн сүлжээ байгуулахдаа 

зураглалын 1-р зэргийн нарийвчлал болон техникийн шаардлагыг  

хангасан байх шаардлагатай. 

c)  

d) Геодезийн сүлжээ байгуулахдаа Оюу толгой компанийн (TR-A2MW-90-

K065-05) стандартыг мөрдөнө 

2. Нивелирдлэгийн III ангийн үндэслэлийн сүлжээ байгуулах  

a) Том масштабын байр зүйн зураглалын өндрийн үндэслэл байгуулахдаа 

Балтын тэнгисийн болон OTG өндрийн тогтолцоонд хийх  

b) хээрийн хэмжилтийн ажлыг гүйцэтгэхдээ III-р ангийн нарийвчлал болон 

программаар баримтлан гүйцэтгэнэ 

3. 1:1000 масштабтай 0,5 метрийн үеийн өндөртэй байр зүйн зураглалын хэмжилт, 

боловсруулалтын ажил. 

a) 1:1000-ны масштабтай байр зүйн тоон зургийг МУ-ын солбицол-өндрийн 
тогтолцоо, өндрийн хувьд Балтийн тэнгисийн өндрийн тогтолцоонд байр 
зүйн зураглал болон агаарын байр зүйн зургийн (ортофото) аргаар хийж 
гүйцэтгэнэ. 

b) Байр зүйн тоон зураг нь 0,5 метрийн үеийн өндөртэй байх ба 
нарийвчлалын хувьд БД 11-106-08 барилгын дүрмийг хангасан байх 
шаардлагатай. 

c) Гүйцэтгэлийн зураг зурах стандартын дагуу боловсруулалт хийх 
d) БД 11-113-13 дэх техникийн нөхцөлийн дагуу Агаарын байр зүйн 

зураг/UAV зураглалыг гүйцэтгэнэ 

4. Байр зүйн дэвсгэр зураг хийхдээ дараах 2 аргаар хийж гүйцэтгэнэ. 

a. Байр зүйн зураглал - Барилга, байгууламж, цахилгаан станц, газар дээрх 
ба доорх инженерийн шугам сүлжээ, өндөр ба нам хүчдэлийн цахилгаан 
ба холбоо мэдээллийн шугамууд гэх дэд бүтэцтэй холбоотой объектууд 
хэмжих 
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a) Агаарын зураг /ортофото/, өндрийн тоон мэдээний зургуудын техникийн 

шаардлагыг хангасан зураглал – авто замын сүлжээ, ус зүй буюу усан 

хангамжийн байгууламж  хөндөгдөөгүй газрын гадарга гэх мэт 

b) сүлжээнд-өндөр, нам хүчдэлийн цахилгааны сүлжээ (гэрэлтүүлэг, цахи 

5. Инженерийн байгууламж/дэд бүтцийн зураглал гүйцэтгэх 

a) Бусад төсөл, зураглалын ажлын хүрээнд хийсэн инженерийн зураглалын 
өгөгдөлийг Захиалагчийн хамтаар цуглуулна. 

b) Байр зүйн болоод гүйцэтгэлийн зураглалд зориулж бүх төрлийн 
шугам хоолой, дэд бүтцийн сүлжээг олж тогтоон, үзүүлэлтийг нь 
тодорхойлно.  

c) Монгол улсын байр зүйн зураглалын стандартын тэмдэг, 
тэмдэглэгээний дагуу шугам хоолой, дэд бүтцийн сүлжээний 
зургийг боловсруулна. 

d) Зураглалыг 1:1000 масштабтай байр зүйн зураглалын дагуу гүйцэтгэнэ 
(зураглал гаргах явцад булаагүй суваг, далан байх бол 1:500 
масштабтайгаар гүйцэтгэнэ). 

e) Инженерийн байгууламж, сүлжээний хувьд БД11-105-06 –ийн 5 дугаар 

бүлгийн дагуу гүйцэтгэнэ. 

6. Ажлын техникийн тайлан бичих 

a) Сүлжээний ажлын тайлан 
b) Байр зүйн зураглал, гүйцэтгэлийн зураглалын ажлын техникийн тайлан  
c) Хэмжих хэрэгсэлийн баталгаажуулалтын гэрчилгээ  
d) Геодезийн цэг, тэмдэгтийг төрийн хамгаалалтад хүлээлгэн өгсөн акт 

(Геодези, зураг зүйн тухайн хуулийн 10.3 дугаар заалт) 

 

3. ХҮЛЭЭЛГЭН ӨГӨХ МАТЕРИАЛ 

 

Гэрээт гүйцэтгэгч нь дараах жагсаалтад заасан баримт бичгүүдийг хүлээлгэн өгнө. 

Үүнд: 

 Хэмжилтийн түүхий болон боловсруулалт хийсэн өгөгдөл (CD, DV) 

 Цэг, тэмдэгтийн каталог, хувийн хэрэг, бусад мэдээлэл. 

 Зураглалын байнгын цэгийн зураг, тайлбар, бусад мэдээлэл  

 Байнгын цэгийн хяналтын сүлжээний схем зураг  

 Геодезийн өндөржилтийн схем  

 Сүлжээ хооронд тохируулга хийсэн дүгнэлт (Монгол улсад мөрдөж буй болоод 

ОТG систем)  

 Туслах байгууламжуудын 1:1000 масштабтай, Монгол улсад мөрдөж буй 

системд болон Оюу толгойн координатын системд тулгуурласан байр зүйн 
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болоод гүйцэтгэлийн зураглал электрон хэлбэрээр (CD, DVD) 

 Агаарын зураг /ортофото/, өндрийн тоон мэдээний зураг /CD, DVD/ OTG 

солбицол, өндрийн тогтолцоонд тодорхойлогдож, эцсийн боловсруулалт 

хийгдсэн байх.The orto image will be fixed color correction and mosaicked form the 

final images and geo-referenced.  

 Ажлын техникийн тайлан, Монгол, Англи хэлнээ (Байр зүйн зураглал болоод 

орто-фото зураглалын тайланг оруулсан байх). 

 Геодезийн байнгын цэг, тэмдэгт, техникийн тайланг улсын, орон нутгийн төрийн 

захиргааны байгууллагад хүлээлгэн өгсөн акт, БД11-104-06. 

 Геодезийн байнгын цэг, тэмдэгтийг төрийн хамгаалалтад хүлээлгэн өгсөн акт 

 

 4. ХАВСРАЛТ 

 

ЗУРГИЙН ЖАГСААЛТ - OЮУ ТОЛГОЙН БАЙР ЗҮЙН БОЛОН ГҮЙЦЭТГЭЛИЙН 

ЗУРАГЛАЛ ХИЙХ ТАЛБАЙ 


