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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.  

 
Тайланд дурдагдсан барилга байгууламжуудыг доорх хүснэгтэд үзүүлэв: 

Зүйлийн 

дугаар 
Нэр Талбай 

1.1 ХАНБУМБАТЫН НИСЭХ ОНГОЦНЫ БУУДАЛ 
Туслах байгууламжийн 

талбай  

1.2 ҮЙЛДВЭРЛЭЛИЙН УС ДАМЖУУЛАХ ШУГАМ 
Туслах байгууламжийн 

талбай 

1.3 
ӨНДӨР ХҮЧДЭЛИЙН ЦАХИЛГААН ДАМЖУУЛАХ 

ШУГАМ 

Туслах байгууламжийн 

талбай 

1.4 
ОЮУ ТОЛГОЙ - ГАШУУН СУХАЙТ ЧИГЛЭЛИЙН 

АВТО ЗАМ: ЗОН 1, 2A, 2B 

Туслах байгууламжийн 

талбай 

1.5 DTR ЦАМХАГ № 2, 3 
Туслах байгууламжийн 

талбай 

 

2. ЗОРИЛГО 
 
Энэхүү Ажлын техникийн цар хүрээ буюу Гүйцэтгэлийн тодорхойлолт нь МХЕГ-ын 
шаардаж буй нэр бүхий Туслах барилга байгууламжуудын гүйцэтгэлийн зургийг хийж 
гүйцэтгэх албан ёсны эрх бүхий компани, гүйцэтгэгч нараас үнийн санал авах, улмаар 
гэрээ байгуулах зорилготой.  

  



Оюу толгой ХХК   
Оюу толгой төсөл  Хувилбар. 0 

 

Туслах барилга байгууламжуудын гүйцэтгэлийн зураглалын ажил 

Page 4 of 9 

 

3. ХЭРЭГЖҮҮЛЭЛТИЙН ТӨЛӨВЛӨГӨӨ 
 

3.1. 1-Р ШАТ – АЖЛЫН ЦАР ХҮРЭЭГ БОЛОВСРУУЛАХ 

 

3.1.1. ЕРӨНХИЙ  
 

Оршил хэсэгт дурдсанчлан, МХЕГ-ын шаардлагыг хангахгүй байгаагийн улмаас 
манайхаас хавсралтаар гаргаж өгөх (одоогоор гүйцэтгэлийн зураг гэж 
тэмдэглэсэн байгаа) зургийн дагуу гэрээт гүйцэтгэгчээр хийлгэх шаардлагатай 
байгаа гүйцэтгэлийн зургийн талаарх мэдээллийг доорх хүснэгтэд үзүүлэв:  
 
1. Туслах барилга байгууламжуудын багц (Уурхайн ашиглалтын талбайн гадна 

байрлах) 
 

Зүйлийн 

дугаар 
Талбай Нэр  

Ажлын цар 

хүрээ  

1.1 

Туслах 

байгууламжийн 

талбай 

ХАНБУМБАТЫН НИСЭХ 

ОНГОЦНЫ БУУДАЛ 
167.9 ha 

1.2 

Туслах 

байгууламжийн 

талбай 

ҮЙЛДВЭРЛЭЛИЙН УС 

ДАМЖУУЛАХ ШУГАМ 
2455 ha 

1.3 

Туслах 

байгууламжийн 

талбай 

ӨНДӨР ХҮЧДЭЛИЙН 

ЦАХИЛГААН ДАМЖУУЛАХ 

ШУГАМ 

95.5 km 

1.4 

Туслах 

байгууламжийн 

талбай 

ОЮУ ТОЛГОЙ - ГАШУУН 

СУХАЙТ ЧИГЛЭЛИЙН АВТО 

ЗАМ: ЗОН 1, 2A, 2B 

85 km 

1.5 

Туслах 

байгууламжийн 

талбай 

DTR ЦАМХАГ № 2, 3 0.8 ha 

 
 

Манайхаас хавсралтаар гаргаж өгөх гүйцэтгэлийн 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.  
 
Тэдгээр зургийг МХЕГ-т танилцуулахдаа дээрх асуудлыг албан бичгээр (2015 
оны 10 дугаар 23-ны өдрийн 2688 тоот албан бичиг) тодруулсан бөгөөд тэдгээр 
зураг нь ажлын зургийг гүйцэтгэлийн зураг гэж тэмдэглэсэн төдий байх тул 
шаардлага хангахгүй байгаа юм.  
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3.1.2. ГҮЙЦЭТГЭЛИЙН ЗУРГИЙН ФАЙЛУУД  

 
Хүснэгтэд үзүүлсэн барилга байгууламжуудтай холбоотой зургийн жагсаалтыг 
Хавсралт 1-т үзүүлэв. Зургийн файлыг дагалдуулна.  
 
Тэдгээр файл нь гүйцэтгэлийн зургийн иж бүрэн багц байгаа бөгөөд зөвхөн 
зураг зүйн шаардлага хангасан байр зүйн болон дэвсгэр зураг, хажуугийн 
зүсэлт, өндөршлиййг үзүүлсэн зургуудыг энэхүү ажлын цар хүрээнд нийцүүлэн 
лавлагаа болгон ашиглаж болно.  

 

3.1.3. АЖЛЫН ЦАР ХҮРЭЭ 

 

3.1.3.1. ЕРӨНХИЙ ЦАР ХҮРЭЭ 

 
Оюу толгой төслийн талбайн хэмжээнд 1:1000 масштабын байр зүйн зураг 
болон ашиглагдаж байгаа бүх барилга байгууламжид (уурхайн ашиглалтын 
талбайн гаднах) гүйцэтгэлийн зураг хийнэ. Байр зүйн зургийг Монгол улсын 
солбицол-өндрийн нэгдсэн тогтолцоонд гүйцэтгэнэ (Геодези, зураг зүйн тухай 
хуулийн 6 дугаар зүйлийн 6.1.2 дахь хэсэг болон Засгийн газрын 2009 оны 25 
дугаар тогтоолын дагуу) 
 
Байр зүйн зураглалын ажлын хүрээнд дараах ажлуудыг хийж гүйцэтгэнэ. Үүнд: 
 

1. Геодезийн байнгын цэг, тэмдэгтийн судалгаа хийх 
2. Геодезийн байнгын цэг, тэмдэгтийг барилга байгууламж болгонд буюу 

нийтдээ 10 цэгт шинээр байгуулах 
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 

 

3.1.3.2. НАРИЙВЧИЛСАН ЦАР ХҮРЭЭ  

 
Гэрээт гүйцэтгэгч нь ажлыг Монгол улсын дараах норм дүрэм, стандартыг, 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” 
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БД11-106-08,  

 “Барилгын геодезийн ажил” БНбД11-08-06. 

 “Монгол улсын геодезийн сүлжээ байгуулах үндсэн дүрэм” БНбД14-101-
088 

 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: 

 
1. Геодезийн шинэ байнгын цэг, тэмдэгтэд судалгаа, сэргээн босголт хийж, 

шинээр төв цэг, репер суулгахад геодезийн байнгын цэг, тэмдэгт 
байгуулж, акт үйлдэх 

 

a) 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. 
 

2. Хиймэл дагуул (GPS/GLONASS)-ын технологиор геодезийн дэд сүлжээ, 
зураглалын сүлжээ байгуулах  

a) GNSS технологиор геодезийн сүлжээ байгуулахдаа 
WGS 84/ UTM систем, ОTG координат системд 
хэмжилтийг гүйцэтгэж, БД 14-101-08 – ийн техникийн 
дүрмийг мөндөнө.  

b) Геодезийн сүлжээ байгуулахдаа Оюу толгой 
компанийн (TR-A2MW-90-K065-05) стандартыг 
мөрдөнө.  
 

3. 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  
 

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

 
a) Байр зүйн зураглал – битүү орчинд зураглалын багаж 

хэрэгсэл ашиглах 
b) Байр зүйн зураглал - Агаарын зураг/Unmanned Aerial 

Vehicle (AUV) зураг ашиглах 
 

6. 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. 
 

7. 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) 

 

3.1.3.3. ХҮЛЭЭЛГЭН ӨГӨХ МАТЕРИАЛ  

 
Гэрээт гүйцэтгэгч нь дараах жагсаалтад заасан баримт бичгүүдийг хүлээлгэн өгнө. 
Үүнд: 
 

1. Хэмжилтийн түүхий болон боловсруулалт хийсэн өгөгдөл (CD, DVD) 

2. Цэг, тэмдэгтийн каталог, хувийн хэрэг, бусад мэдээлэл. 

3. Зураглалын байнгын цэгийн зураг, тайлбар, бусад мэдээлэл  

4. Байнгын цэгийн хяналтын сүлжээний схем зураг  

5. Геодезийн өндөржилтийн схем  

6. Сүлжээ хооронд тохируулга хийсэн дүгнэлт (Монгол улсад мөрдөж буй 
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болоод ОТG систем)  

7. Туслах байгууламжуудын 1:1000 масштабтай, Монгол улсад мөрдөж буй 

системд тулгуурласан байр зүйн болоод гүйцэтгэлийн зураглал электрон 

хэлбэрээр (CD, DVD) 

8. Туслах байгууламжуудын орто-фото болоод DEM зураглал электрон 

хэлбэрээр (CD, DVD). The orto image will be fixed color correction and 

mosaicked form the final images and geo-reference base on UTM.  

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

орто-фото зураглалын тайланг оруулсан байх). 

10. Геодезийн байнгын цэг, тэмдэгт, техникийн тайланг улсын, орон нутгийн 

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

11. Геодезийн байнгын цэг, тэмдэгтийг төрийн хамгаалалтад хүлээлгэн өгсөн акт  

 

Хавсралт 1. 

4. ЗУРГИЙН ЖАГСААЛТ 

Талбай  
Баримт 

бичгийн дугаар  
Хянасан 

хувилбар 
Баримт бичгийн нэр Title 

Туслах 
байгууламжийн 

талбай  

Лавлагаа 
болгон ашиглах 

  Үйлдвэрлэлийн ус дамжуулах шугам  

 AB зураглалын хил хязгаар 

 610010C200_3.dwg 

 618110C200_3.dwg 

Туслах 

байгууламжийн 

талбай 

Лавлагаа 
болгон ашиглах 

  Ханбумбатын нисэх онгоцны буудал  

 AB зураглалын хил хязгаар 

 642110C001_0.dwg 

 642110C002_0.dwg 

 642110C003_0.dwg 

 642110C004_0.dwg 

Туслах 

байгууламжийн 

талбай 

Лавлагаа 
болгон ашиглах 

  Оюу толгой – Гашуун сухайт чиглэлийн 
авто зам  

Туслах 

байгууламжийн 

талбай 

Лавлагаа 
болгон ашиглах 

  Оюу толгойн уурхайн 
цогцолбороос Гашуун сухайт 
орчим Монгол улсын хилийн 
шугам хүртэлх 220 кВ цахилгаан 
дамжуулах агаарын шугам  



Оюу толгой ХХК   
Оюу толгой төсөл  Хувилбар. 0 

 

Туслах барилга байгууламжуудын гүйцэтгэлийн зураглалын ажил 
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Туслах 

байгууламжийн 

талбай 

Лавлагаа 
болгон ашиглах 

 DTR цамхаг № 2, 3  

 A2MW564010C101_1.pdf 

 A2MW564010C201_1.pdf 
 

 
 


