
БАЯНХОНГОР АЙМАГ ДАХЬ ЦАГДААГИЙН ГАЗРЫН БЭЛТГЭЛИЙН 

 ТӨВИЙН БАРИЛГА 

  Тус газраас 2019 оны улсын төсвийн хөрөнгө оруулалтаар 381,6 / гурван зуун 

наян нэгэн мянга зургаан зуун сая/ төгрөгийн төсөвт өртөгтэй бэлтгэлийн төв барих 

барилгын ажлын гүйцэтгэгчээр “Гал гэрэл” констракшн хязгаалагдмал хариуцлагатай  

компани шалгарч, барилгын суурийн ажлыг 2019 оны  05 дугаар сарын 09-ний өдрөөс 

эхлүүлэн ажилласан. Барилгын ажлын гүйцэтгэлийн явцад ЦЕГ-ын Санхүү 

хангамжийн газрын барилга байгууламжийн хяналтын тасгаас 2 удаа, аймгийн  

Цагдаагийн газрын удирдлагууд 2 удаа, ГХБХБ, МХГ-ын мэргэжилтэнүүд 4 удаа ирж, 

шалгалт хийж, хяналт тавин заавар зөвлөгөө өгч ажилласан.  Барилгын гүйцэтгэлийн 

ажлыг Цагдаагийн газрын дарга цагдаагийн хурандаа Ц.Анхбаяр, ЦЕГ-ын Санхүү 

хангамжийн газрын барилгын ахлах инженер цагдаагийн ахмад  Б.Тулга, аж ахуйн 

ажилтан цагдаагийн дэслэгч Б.Пүрэвсүрэн, зураг төслийн “ЦЭСДА” ХХКомпанийн 

захирал Ц.Орхонтамир, ерөнхий инженер Б.Ганхуяг, ОБГ-ын дарга онцгой байдлын 

дэд хурандаа А.Алтанбагана, Баянхонгор эрчим хүч ХХК-ний ахлах инженер 

Б.Бадамцэцэг, Чандмань-Баянхонгор ХХК-ний инженер С.Идэрцэцэг, ГХБХБГазрын 

мэргэжилтэн С.Мөнхбаатар нарын 9 гишүүний бүрэлдэхүүнтэй улсын комисс 

ажиллаж барилгын ажлын гүйцэтгэлийг батлагдсан зураг төсвийн дагуу, гэрээний 

хугацаанд чанарын өндөр түвшинд хийж гүйцэтгэн 2019 оны 9 дүгээр сарын 20-ний 

өдөр улсын комисс хүлээн авсан.    

Баянхонгор аймаг дахь Цагдаагийн газрын албаны бэлтгэлийн төвийн 

барилгын нээлтийн ёслолын арга хэмжээг 2019 оны 10 дүгээр 15-ний өдрийн 11:40 

цагт зохион байгууллаа.  



Энэ арга хэмжээнд аймгийн Иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлын дарга, ГХУСАЗЗ-

ийн дарга Ц.Отгонбаяр, Цагдаагийн газрын дарга, цагдаагийн хурандаа Ц.Анхбаяр, 

барилгын гүйцэтгэгч “Гал гэрэл констракшин” компаний захирал Д.Мөнхсурмаа, тус 

газрын даргаар ажиллаж байсан цагдаагийн хурандаа Б.Оюутболд, ахамдын 

зөвлөлийн дарга Л.Батбаяр тус газрын ахмадууд болон хууль, хяналтын 

байгууллагын удирдлагууд, иргэд зочид төлөөлөгчид оролцлоо. 

Нээлтийн арга хэмжээнд оролцож буй зочид төлөөлөгч, иргэдэд хүндэтгэл 

үзүүлж, Цагдаагийн газрын дарга, цагдаагийн хурандаа Ц.Анхбаяр нээж үг хэлэн, 

аймгийн Иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлын дарга, ГХУСАЗЗ-ийн дарга Ц.Отгонбаяр, 

барилгын гүйцэтгэгч “Гал гэрэл констракшин” компаний захирал Д.Мөнхсурмаа, тус 

газрын даргаар ажиллаж байсан цагдаагийн хурандаа Б.Оюутболд нар баяр хүргэж, 

мэндчилгээ дэвшүүлсэн.  

Уригдан ирсэн зочид, төлөөлөгч, иргэдэд аймгийн Хөгжимт драмын театртай 

хамтран бэлтгэсэн урлагийн тоглолт зохион байгуулсан.  

Аймгийн Иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлын дарга, ГХУСАЗЗ-ийн дарга 

Ц.Отгонбаяр, барилгын гүйцэтгэгч “Гал гэрэл констракшин” компаний захирал 

Д.Мөнхсурмаа, тус газрын даргаар ажиллаж байсан цагдаагийн хурандаа 

Б.Оюутболд болон хууль, хяналтын байгууллагын дарга нарыг урьж тууз хайчлах 

арга хэмжээнд оролцуулж, бэлтгэлийн төвийн барилгатай танилцах арга хэмжээг 

зохион байгуулсан.  



Тус газар нь бэлтгэлийн төвийн барилгатай болсноор бие бүрэлдэхүүний дунд 

нийтийн биеийн тамир, спортыг хөгжүүлж, тэдний бие бялдарыг чийрэгжүүлэх, эрүүл 

мэндийг хамгаалах, албаны бэлтгэлийг хангах, чөлөөт цагийг зөв боловсон 

өнгөрүүлэх ажиллах эрч хүч, урам зориг нэмэгдэж байна.  

ТУСГАЙ БЭЛТГЭЛИЙН ЗААЛ 
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САУН, ДУШ, ХУВЦАС СОЛИХ ӨРӨӨ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


