
2019-02-25

Тайлбар Хувь Хувь  Дүн /төгрөг/ 

0 1 2 4 5 6 7 8 9 10 10 Тайлбар 12 13 14 15 16 17

34 НИЙТ= шилжих+шинэ 8,262.0          6,803,103,142    40% 20% 4,298,558,698 

34 ОН ДАМЖИН ШИЛЖИХ 8,262.0          6,803,103,142   40% 20% 4,298,558,698 

8 БАЯНЗҮРХ ДҮҮРЭГ 346.4             289,900,000       41% 8% 17,640,000      

4 Барилга байгууламж 170.0             114,800,000       29% 15% 17,640,000      

1

Б.Батзориг

/МАН/

/52-р тойрог,

9, 17, 19, 22, 24/

Д.Амарбаясгалан

/МАН/

/12-р тойрог,

9, 17, 24/

9
Багц-4: Сургуулийн барилгын зураг төсөв

боловсруулах ажил /БЗД, 9 дүгээр хороо/
1НТХО 40.0               30,000,000         

Урбан 

девелопмент 

консалтинг 

групп ХХК

2017/10/02 

2017/12/20 

2018/12/20 

2019.04.15

2017.10.02 

2017.12.20 

2018.12.20 

2019.04.15

2018.11.12-ны байдлаар эскиз зураг батлагдаж, ажлын зураг хийгдэж байна. 2018.11.13-ны

өдөр техникийн нөхцөлүүдийг хангагч байгууллагуудруу хүссэн. 2018.11.21-ний байдаар

холбооны техникийн нөхцөл гарч ирэв. Гүйцэтгэгч компанид хүргүүлсэн. 2018.12.12-ны

байдлаар ажлын зураг хийгдэж байна. 2018.12.19-ны байдлаар техникийн зөвлөлийн хурлаар

оруулан гэрээг сунгахаар бэлдэж байна. 2018.12.26-ны байдлаар техникийн зөвлөлийн

хурлаар гэрээ сунгах талаар хэлэлцэн 2019.04.15-ны өдөр хүртэл сунгахаар шийдвэрлэв.

2019.01.03-ны байдлаар сунгалтын гэрээ батлагдах шатандаа. 2019.01.23-ны байдлаар ажлын

зургийг ирүүлэхийг шаардав. Ажлын зураг хийгдэж дуусаагүй байна. 2019.01.31-ний байдлаар

гүйцэтгэгч компани утасаа авахгүй холбоо барихгүй байна. Зураг төсвийг хийж ирүүлээгүй

байна. 2019.02.13-ны байдлаар үндсэн барилгын зураг төсвийг хийж ирүүлээгүй байна. Гадна

цахилгааны тодруулгыг гаргаж, зөөх техникийн нөхцөл УБЦТС ТӨХК-аар боловсруулагдаж

байна. 

45% 30%          9,000,000 
2017.09.15 

2017.09.21
2017.09.21

2017.05.24 

А/329

2

Б.Саранчимэг

/МАН/

/51-р тойрог,

 4, 5, 14/

Э.Бат-Амгалан

/МАН/

/15-р тойрог,

13, 14, 26/

14
Багц-7: Цэцэрлэгийн барилгын зураг төсөв

боловсруулах ажил /БЗД, 14 дүгээр хороо/
1НТХО 40.0               28,000,000         

Гоби травэл 

ХХК

2017/10/02 

2017/12/20 

2018/12/20 

2019/12/20

2017.10.02 

2017.12.20 

2018.12.20 

2019.12.20

Гэрээ батлагдсан. Газаргүйн улмаас ажил хийгдэх боломжгүй байна. 2017.12.11 өдрийн

байдлаар БЗД-ийн засаг дарга, НИТХ-ийн тэргүүлэгч Э.Бат-Амгалан нарт газрын асуулыг

шийдэхэд дэмжлэг үзүүлнэ үү гэж албан тоот явуулсан. 2017.12.21 өдрийн техникийн

зөвлөлийн хурлаар гэрээний хугацааг 2018.12.20-ны өдөр хүртэл сунгасан. Сунгалтын гэрээ

батлагдсан. Газрын талаар Нийслэлийн иргэдийн Төлөөлөгчдийн хурлын 2017 оны 12 дугаар

сарын 04-ний өдрийн 02/23 дугаар тогтоолын хавсралтаар Нийслэлийн 2018 оны газар зохион

байгуулалтын төлөвлөгөөнд тусгагдсан байгаа. Газрын албанд газар чөлөөлтийн талаар дахин

2018.03.16-ны 4/527, 2018.04.25-ны өдрийн 4/946 дугаартай албан тоотуудыг хүргүүлсэн.

2018.12.26-ны байдлаар техникийн зөвлөлийн хурлаар гэрээ сунгах талаар хэлэлцэн

2019.12.20-ны өдөр хүртэл сунгахаар шийдвэрлэж 2018.01.23-ны өдөр гэрээ батлагдсан.

2019.02.13-ны байдлаар газрын асуудал шийдэгдээгүй байна.

5% 0%
2017.09.15 

2017.09.21
2017.09.21

2017.05.24 

А/329

3

Ж.Батзандан

/АН/

/53-р тойрог,

11, 12, 13, 16/

Э.Бат-Амгалан

/МАН/

/15-р тойрог,

13, 14, 26/

13
Багц-6: Цэцэрлэгийн барилгын зураг төсөв

боловсруулах ажил /БЗД, 13 дугаар хороо/
1НТХО 40.0               28,000,000         

Гоби травэл 

ХХК

2017/10/02 

2017/12/20 

2018/12/20 

2019/12/20

2017.10.02 

2017.12.20 

2018.12.20 

2019.12.20

Гэрээ батлагдсан. Газаргүйн улмаас ажил хийгдэх боломжгүй байна. БЗД-ийн засаг дарга, НИТХ-

ын тэргүүлэгч Э.Бат-Амгалан нарт газрын асуудлыг шийдэхэд дэмжлэг үзүүлнэ үү гэж албан

тоот явуулсан. Техникийн зөвлөлийн хурлаар гэрээний хугацааг 2018.12.20-ны өдөр хүртэл

сунгасан. Сунгалтын гэрээ батлагдсан. Газрын талаар Нийслэлийн иргэдийн Төлөөлөгчдийн

хурлын 2017 оны 12 дугаар сарын 04-ний өдрийн 02/23 дугаар тогтоолын хавсралтаар

Нийслэлийн 2018 оны газар зохион байгуулалтын төлөвлөгөөнд тусгагдсан. Газрын асуудал

шийдвэрлэгдээгүй байна. Газрын албанд газар чөлөөлтийн талаар дахин 2018.03.16-ны 4/527,

2018.04.25-ны өдрийн 4/946 дугаартай албан тоотуудыг хүргүүлсэн. техникийн зөвлөлийн

хурлаар гэрээ сунгах талаар хэлэлцэн 2019.12.20-ны өдөр хүртэл сунгахаар шийдвэрлэв.

2019.01.03-ны байдлаар сунгалтын гэрээ батлагдах шатандаа.

5% 0%
2017.09.15 

2017.09.21
2017.09.21

2017.05.24 

А/329

4

Б.Батзориг

/МАН/

/52-р тойрог,

9, 17, 19, 22, 24/

Б.Сүхбаатар

/МАН/

/11-р тойрог,

16, 19/

19

Багц-42: Өсвөр үе хүнс ОНӨААТҮГ-ын хуучин

барилгыг буулгаж шинээр барих зураг төсөв

боловсруулах ажил /БЗД, 19 дүгээр хороо/

1НТХО 50.0               28,800,000         
Сийз архитектс 

ХХК

2017/10/02 

2017/12/20 

2018/09/20

2017.10.02 

2017.12.20 

2018.09.20

Эскиз зураг батлагдаж, эхний шатны гүйцэтгэл батлагдсан. Гүйцэтгэгч ачааллаа тооцож

ирүүлсэн. Барилгын ачааллын дагуу техникийн нөхцөл хүссэн. 2017.12.21 өдрийн техникийн

зөвлөлийн хурлаар гэрээний хугацааг 2018.09.20-ны өдөр хүртэл сунгасан. Сунгалтын гэрээ

батлагдсан. Гадна цахилгаан, холбооны техникийн нөхцөл гарч гадна зураг хийгдэж эхэлсэн.

Гүйцэтгэгч компанийн оффис дээр нь очиж ажлын зургийн явцыг хянаж, ажлын явцыг

эрчимжүүлэв. УСУГ-аас бохир шугамын ачаалал хүрэлцэхгүй тул техникийн нөхцөл олгох

боломжгүй гэсэн. Энэ талаар НХТЕТГ-аас тодруулж, техникийн нөхцөл олгох талаар хөөцөлдөж

байна. Ажлын зургийг эрчимжүүлж дуусгахыг шаардан албан шаардлага хүргүүлэв. Дулааны

техникийн нөхцөл гарсан. Ажлын зургийг манай газар хянаж, зөвлөмжөөр буцаав. Онцгой

байдлын газраар үндсэн барилгын зургийг батлуулсан. Гадна шугам сүлжээний зураг төсөв

хийгдэж байна. УСУГ-т дахин техникийн нөхцөл гаргуулахаар уулзаж хурлаар оруулахаар

болсон. Ажлын зургийг үзэж засуулахаар зөвлөмжөөр буцаасан. Газрын асуудлаас болон хажуу

орон сууцны барилгатай шугам сүлжээгээ холбох талаар дахин зөвшилцөж байна. Ажлын

зургийг засаж ирүүлээгүй байна. цэвэр бохир усны техникийн нөхцөл гарч гүйцэтгэгч компанид

хүргүүлсэн. Ажлын зургийг засаж ирүүлээгүй байна. Гүйцэтгэгч компанид дахин албан

шаардлага хүргүүлсэн. Холбогдож чадахгүй байна. Гэрээг цуцлан, шүүхэд өгөхөөр бэлдэж

байна.

60% 30%          8,640,000 
2017.09.15 

2017.09.21
2017.09.21

2017.05.24 

А/329

1 Инженерийн шугам сүлжээ 48.0               48,000,000         20% 0% -                   

1

С.Жавхлан

/Бие даагч/

/54-р тойрог,

8, 10, 20, 23, 28/

С.Эрдэнэтуул

/МАН/

/14-р тойрог,

11, 20, 23, 28/

23

Баянзүрх дүүргийн 23-р хороо буюу гэр 

хорооллын дундын бүсэд хэсэгчилсэн 

инженерийн хангамжийг хүргэх "Дэд бүтцийн төв"-

ийн иж бүрэн ажлын зураг боловсруулах ажил

1НТХО 48.0               48,000,000         
Пальм дейра 

ХХК

2017/11/21 

2018/04/14 

2018/07/01 

2018/12/01

2017.11.21 

2018.04.14 

2018.07.01 

2018.12.01

Гэрээ баталгаажсан. Гүйцэтгэгч компани байршил дээгүүр судалгаа хийсэн.НГХДБГ-аас иргэдтэй

зөвшилцөж дууссан бөгөөд хэсэгчилсэн ерөнхий төлөвлөгөө боловсруулж батлагдах шатандаа

явж байна. Хангагч байгууллагуудаас техникийн нөхцөл хүссэн бөгөөд УСУГ, МХС-ээс техникийн

нөхцөл олгосон, УБЦТС-ний техникийн нөхцөл хүлээгдэж байна. Зүүн түгээх төвөөс цахилгааны

тодруулга хүссэн.

20% 0%
2017.11.03 

2017.11.08
2017.11.13

2017.07.24 

А/561

2 Тохижилт 78.4               78,100,000         70% 0% -                   

2019 ОНД ХЭРЭГЖИЖ БУЙ ЗУРАГ ТӨСЛИЙН АЖЛЫН МЭДЭЭЛЭЛ 

Зөвлөмж 

гарсан, ирсэн 

огноо 

Мэдэгдэл 

явуулсан 

огноо 

Гэрээний 

хугацаа 
УИХ-ын гишүүн НИТХ-ын төлөөлөгч

Ажлын гүйцэтгэл Санхүүжилт

Зураг төслийн ажлын нэр 

Хөрөнгө 

оруулалтын 

эх үүсвэр

Гүйцэтгэгч 

компани 

 Батлагдсан 

төсөвт өртөг 

/сая төг/ Х
о
р
о
о

Ажлын 

тоо

Захирам-

жийн 

дугаар 

 Гэрээний дүн  

/төгрөг/ 

Гэрээний 

хугацаа 

Page 1



Тайлбар Хувь Хувь  Дүн /төгрөг/ 

Зөвлөмж 

гарсан, ирсэн 

огноо 

Мэдэгдэл 

явуулсан 

огноо 

Гэрээний 

хугацаа 
УИХ-ын гишүүн НИТХ-ын төлөөлөгч

Ажлын гүйцэтгэл Санхүүжилт

Зураг төслийн ажлын нэр 

Хөрөнгө 

оруулалтын 

эх үүсвэр

Гүйцэтгэгч 

компани 

 Батлагдсан 

төсөвт өртөг 

/сая төг/ Х
о
р
о
о

Ажлын 

тоо

Захирам-

жийн 

дугаар 

 Гэрээний дүн  

/төгрөг/ 

Гэрээний 

хугацаа 

1

Д.Оюунхорол

/МАН/

/49-р тойрог,

1, 2, З, 7, 21, 27/;

Б.Саранчимэг

/МАН/

/51-р тойрог,

 4, 5, 14/;

Ж.Энхбаяр

/МАН/

/50-р тойрог,

6, 15, 18, 25, 26/;

С.Жавхлан

/Бие даагч/

/54-р тойрог,

8, 10, 20, 23, 28/

Т.Батцогт

/АН/

/7-р тойрог,

2, 21, 27/;

М.Тулгат

/АН/

/8-р тойрог,

1, 3, 4, 7/;

Н.Баярмөнх

/МАН/

/10-р тойрог,

5, 22/;

Ч.Гантулга

/МАН/

/9-р тойрог,

6, 15, 18, 25/;

Т.Цэрэнноров

/МАН/

/13-р тойрог,

8, 10, 12/;

Э.Бат-Амгалан

/МАН/

/15-р тойрог,

13, 14, 26/

1, 2, 4, 

5, 6, 8, 

14, 18, 

25

Баянзүрх дүүргийн 1, 2, 4, 5, 6, 8, 14, 18, 25 

дугаар хороодод Орон нутгийн хөгжлийн сангийн 

хөрөнгөөр хийгдэх тохижилтын ажлын зураг төсөв 

боловсруулах ажил

4ДОНХС 49.7               49,500,000         
Онч тэнхлэг 

ХХК

2018/11/30 - 

2019/01/28

2018.11.30 

2019.01.28

Гэрээ батлагдах шатандаа. 2018.12.11-ний өдөр манай газарт хянуулахаар тохижилтын ажлын

12 байршилын эскиз зургийг ирүүлсэн. 2018.12.19-ны байдлаар 12 байршилын эскиз зургийг

хянан, НХТЕТГ-аар батлуулахаар хүргүүлсэн. 2018.12.26-ны байдалаар эскиз зураг 12 байршил

дээр батлагдан, эхний санхүүжилт болох 30 хувийг гүйцэтгэлийг баталдгаажуулсан. 2019.01.03-

ны байдлаар ажлын зургийг гүйцэтгэж дуусан манайд хянуулахаар ирүүлэх гэж байна.

2019.01.18-ны байдлаар ажлын зургийг хянаж, БХТ-рүү хүргүүлсэн. 2018.01.23-ны байдлаар

БХТ дээр магадлалын нэгдсэн дүгнэлт бичигдэж байна. 2019.01.29-ны өдөр магадлалын

нэгдсэн дүгнэлт гарч, манай газарт иж бүрэн зураг төсвийг хүлээлгэн өгсөн. 

100% 0%                      -   
2018.11.15 

2018.11.19
2018.11.21

БЗД 

2018.10.10 

А/425

2 3
Тохижилтын ажлын зураг төсөв боловсруулах 

ажил
1НТХО 28.7               28,600,000.0      

Эсгий гүрэн 

ХХК

2018/12/13 - 

2019/02/20

2018.12.13 

2019.02.20

Гэрээ батлагдах шатандаа. 2018.12.25-ны өдөр байршил дээр гүйцэтгэгч компанитай хамт

очсон. Эмнэлгийн зүгээс тохижилтонд тусгах саналыг авсан. 2019.01.03-ны өдөр цахилгааны

тодруулга гаргуулахаар УБЦТС ТӨХК-д хандсан. Гэрээ батлагдсан. 2019.01.23-ны өдрийн

байдлаар эскиз зургийг НАХГ-тай зөвшилцөхөөр хүргүүлсэн. 2019.01.31-ны байдлаар эскиз

зураг НХТЕТГ-аар батлагдан гарсан. Мөн цахилгааны тодруулга гарч УБЦТС ТӨХК-д хүргүүлсэн.

2019.02.13-ны байдлаар авто замын ажлын зургийг НАГ-т хянуулахаар хүргүүлсэн. 

40% 0%                      -   
2018.11.29 

2018.11.30
2018.12.05

2018.08.01 

А/693

1 Гэрэлтүүлэг, камержуулалт 49.9               49,000,000         50% 0% -                   

1
БЗД-ийн тойргийн 

бүх УИХ-ын гишүүд

БЗД-ийн тойргийн 

бүх НИТХ-ын 

Төлөөлөгчид

3, 4, 5, 

7, 8, 9, 

13, 14, 

20, 21, 

22, 25, 

26, 27

Баянзүрх дүүргийн 3, 4, 5, 7, 8, 9, 13, 14, 20, 21, 

22, 25, 26, 27 дугаар хороодод Орон нутгийн 

хөгжлийн сангийн хөрөнгөөр хийгдэх гэрэлтүүлэг, 

тохижилтын ажлын зураг төсөв боловсруулах 

ажил

4ДОНХС 49.9               49,000,000         
Алтайн газрын 

хүч ХХК

2018/11/30 - 

2019/01/28

2018.11.30 

2019.01.28

Гэрээ батлагдах шатандаа. Гэрэлтүүлгийн ажлын зураг хийгдэж байна. Гудамжны тохижилтын

ажлын эскиз зураг хийгдэж байна. 2019.01.18-ны байдлаар гэрэлтүүлгийн зургийг зүүн

түгээхтэй зөвшилцөж байна. 2018.01.23-ны байдлаар 25-р хорооны дуу тусгаарлах ханын

талаар гүйцэтгэгч компанитай уулзаж зөвлөлдөв. Хана барих газар Олон улсын шилэн

кабельийн трасстай давхцаж байгаа тул зөөх шилжүүлэх талаар Жэм Нэт ХХК-тай, НХТЕТГ-тай

зөвшилцөн уулзахаар болов. 2019.01.31-ний байдлаар БЗД-ийн 26-р хорооны төмөр замын

дуу тусгаарлах ханыг өгөгдсөн байршилд хийх боломжгүй болсон тул НХТЕТГ-т албан бичиг

хүргүүлж, байршлыг солиулахаар болсон. Гэрэлтүүлгийн зураг дуусч, төсөв хийгдэж байна.

2019.02.13-ны байдлаар гэрээт ажлын нэг ажил хийгдэх боломжгүй болсон тул оронд нь БЗД-

ээс өөр ажлыг санал болгохоор тохиролцов. Техникийн зөвлөлийн хурлаар гэрээг сунгуулах

талаар оруулахаар бэлдэж байна. 

50% 0%                      -   
2018.11.15 

2018.11.19
2018.11.21

БЗД 

2018.10.10 

А/425

1 НАЛАЙХ ДҮҮРЭГ 120.0             98,000,000         85% 30% 29,400,000      

1 Барилга байгууламж 120.0             98,000,000         85% 30% 29,400,000      

1

Т.Аюурсайхан

/МАН/

/63-р тойрог,

1, 2, З, 4, 5, 6, НД/

С.Амарсайхан

/МАН/

/45-р тойрог,

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7/

2
Налайх дүүргийн нутгийн захиргааны ордны

барилгын зураг төсөв боловсруулах ажил
1НТХО 120.0             98,000,000         

Зураг төсөл 

консалтинг 

ХХК

2017/10/09 

2017/12/20 

2018/09/20 

2018/11/20

2017.10.09 

2017.12.20 

2018.09.20 

2018.11.20

Үндсэн барилгын ажлын зураг төсөл хийгдэж байна. Холбооны техникийн нөхцөл гарч

гүйцэтгэгч компанид хүргүүлсэн. Цахилгаан, дулааны техникийн нөхцөл гарч албажин

гүйцэтгэгчид хүргүүлсэн. Үндсэн барилгын зураг төсвийг ирүүлэхийг гүйцэтгэгч компанид

шаардсан. Сунгалтын гэрээ батлагдсан. Гадна дулааны зураг төсвийг НХТЕТГ-тай зөвшилцөж,

БХТ-рүү хүргүүлсэн.  БХТ-өөс магадлалын нэгдсэн дүгнэлт албажин гараагүй байна.

85% 30% 29,400,000      
2017.09.22 

2017.09.27
2017.09.29

2017.05.24 

А/329

7 СҮХБААТАР ДҮҮРЭГ 250.6             223,625,000       44% 19% 43,740,000      

4 Барилга байгууламж 160.0             133,025,000       5% 0% -                   

1

Сү.Батболд

/МАН/

/61-р тойрог,

11,12,13,14, БНД-

ийн 5-р хороо/

О.Мөнгөншагай

/МАН/

/28-р тойрог,

11, 12, 13/

12
Багц-17: Сургуулийн барилгын зураг төсөв 

боловсруулах ажил /СБД, 12 дугаар хороо/
1НТХО 40.0               39,200,000         

Барилга 

байгууламж 

ХХК

2017/10/02 

2017/12/20 

2018/12/20

2017.10.02 

2017.12.20 

2018.12.20

Гэрээ батлагдсан. Газрын асуудал шийдвэрлэгдээгүй хүлээгдэж байна. 2018-12-19-ны

байдлаар: Нийслэлийн 2018 оны газар зохион байгуулалтын төлөвлөгөө батлагдахад тус ажил

жагсаалтад орсон. Гэвч чөлөөлөх нэгж талбарын эзэдтэй газрын албанаас эхний байдлаар

торхиролцоонд хүрсэн тохиолдолд зургийн ажил эхлэх боломжтой учир зураг төсвийн ажил

хүлээгдэж байна.

5% 0%                      -   

2017.09.15 

2017.09.15 

2017.10.10 

2017.10.12

2017.09.21
2017.05.24 

А/329

2

Ц.Цогзолмаа

/МАН/

/62-р тойрог,

15, 16, 17, 18, 19, 

20, БНД, 3-р 

хороо/

Г.Төмөрбаатар

/МАН/

/29-р тойрог,

14, 15, 16/

15
Багц-19: Цэцэрлэгийн барилгын зураг төсөв 

боловсруулах ажил /СБД, 15 дугаар хороо/
1НТХО 40.0               31,500,000         

Сийз архитектс 

ХХК

2017/10/02 

2017/12/20 

2018/12/20

2017.10.02 

2017.12.20 

2018.12.20

Гэрээ баталгаажиж байна. Газрын асуудал шийдвэрлэгдээгүй хүлээгдэж байна. 5% 0%                      -   
2017.09.15 

2017.09.15
2017.09.21

2017.05.24 

А/329

3

Сү.Батболд

/МАН/

/61-р тойрог,

11,12,13,14, БНД-

ийн 5-р хороо/

О.Мөнгөншагай

/МАН/

/28-р тойрог,

11, 12, 13/

12
Багц-18: Цэцэрлэгийн барилгын зураг төсөв 

боловсруулах ажил /СБД, 12 дугаар хороо/
1НТХО 40.0               31,500,000         

Гандирс орд 

ХХК

2017/10/25  

2017/12/21

2018/12/20

2017.10.25 

2017.12.21 

2018.12.20

Гэрээ батлагдсан. Нийслэлийн 2018 оны газар зохион байгуулалтын төлөвлөгөө батлагдахад

тус ажил жагсаалтад орсон. Гэвч чөлөөлөх нэгж талбарын эзэдтэй газрын албанаас эхний

байдлаар тохиролцоонд хүрсэн тохиолдолд зургийн ажил эхлэх боломжтой учир зураг төсвийн

ажил хүлээгдэж байна.

5% 0%                      -   

2017.09.15 

2017.09.15 

2017.10.10 

2017.10.12

2017.10.12
2017.05.24 

А/329
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Тайлбар Хувь Хувь  Дүн /төгрөг/ 

Зөвлөмж 

гарсан, ирсэн 

огноо 

Мэдэгдэл 

явуулсан 

огноо 

Гэрээний 

хугацаа 
УИХ-ын гишүүн НИТХ-ын төлөөлөгч

Ажлын гүйцэтгэл Санхүүжилт

Зураг төслийн ажлын нэр 

Хөрөнгө 

оруулалтын 

эх үүсвэр

Гүйцэтгэгч 

компани 

 Батлагдсан 

төсөвт өртөг 

/сая төг/ Х
о
р
о
о

Ажлын 

тоо

Захирам-

жийн 

дугаар 

 Гэрээний дүн  

/төгрөг/ 

Гэрээний 

хугацаа 

4

Ц.Цогзолмаа

/МАН/

/62-р тойрог,

15, 16, 17, 18, 19, 

20, БНД, 3-р 

хороо/

П.Баярхүү

/МАН/

/30-р тойрог,

17, 18, 19, 20/

19
Багц-1: Бага сургууль цэцэрлэгийн цогцолбор 

барилгын зураг төсөв боловсруулах ажил
1НТХО 40.0               30,825,000         

Нарлаг хөхий 

ХХК

2017/10/02 

2017/12/20 

2018/12/20

2017.10.02 

2017.12.20 

2018.12.20

Гэрээ батлагдсан. Нийслэлийн 2018 оны газар зохион байгуулалтын төлөвлөгөө батлагдахад

тус ажил жагсаалтад орсон. Гэвч чөлөөлөх нэгж талбарын эзэдтэй газрын албанаас эхний

байдлаар тохиролцоонд хүрсэн тохиолдолд зургийн ажил эхлэх боломжтой учир зураг төсвийн

ажил хүлээгдэж байна.

5% 0%                      -   
2017.09.15 

2017.09.21
2017.09.21

2017.05.24 

А/329

1 Инженерийн шугам сүлжээ 48.0               48,000,000         90% 60% 28,800,000      

1

Ц.Цогзолмаа

/МАН/

/62-р тойрог,

15, 16, 17, 18, 19, 

20, БНД, 3-р 

хороо/

П.Баярхүү

/МАН/

/30-р тойрог,

17, 18, 19, 20/

18

Сүхбаатар дүүргийн 18-р хороо буюу гэр 

хорооллын дундын бүсэд хэсэгчилсэн 

инженерийн хангамжийг хүргэх "Дэд бүтцийн төв"-

ийн иж бүрэн ажлын зураг боловсруулах ажил

1НТХО 48.0               48,000,000         
Пальм дейра 

ХХК

2017/11/21 

2018/04/14 

2018/06/15

2017.11.21 

2018.04.14 

2018.06.15

НГХДБГ-аас төлөвлөлтийн талбай дахь айлуудтай зөвшилцөх ажил удааширсан тул хэсэгчилсэн

ерөнхий төлөвлөгөө 2018 оны 02 дугаар сарын 26-ны өдөр батлагдсан. Үүнээс шалтгаалан

гэрээний хугацааг 2018 оны 06 дугаар сарын 15-ны өдөр хүртэл сунгасан. Дэд төвийн эскиз

зураг батлагдсан. Хангагч байгууллагуудаас бүх техникийн нөхцөлүүд гарсан бөгөөд ажлын

зураг боловсруулан хангагч байгуулагуудтай зөвшилцөж байна. Зураг төсвийг барилга хөгжлийн

төвд магадлал хийлгэхээр хүргүүлээд байна. 

90% 60%        28,800,000 
2017.11.03 

2017.11.08
2017.11.13

2017.07.24 

А/561

2 Тохижилт 42.6               42,600,000         100% 35% 14,940,000      

1

Д.Цогтбаатар

/МАН/

/59-р тойрог,

1, 2, 3, 4, 5, 6, БНД-

ийн 2, 4-р хороо/

Д.Баттулга

/АН/

/25-р тойрог,

1, 2, 3, 4/

1

Сүхбаатар дүүргийн 1 дүгээр хороо, Шүүхийн 

шинжилгээний үндэсний хүрээлэнгийн гадна зам 

талбайн тохижилтын ажлын зураг төсөв 

боловсруулах ажил

1НТХО 21.3               21,300,000         Мод арч ХХК
2018/09/14 - 

2018/11/22

2018.09.14 

2018.11.22

Гэрээ баталгаажсан. 2018-11-28-ны байдлаар: Загвар зураг төслийг батлуулсан, ажлын зураг

төсөв боловсруулагдаж байна. 2018-12-19-ны байдлаар: Ажлын зураг төсөв боловсруулж

дууссан бөгөөд холбогдох байгууллагуудтай зөвшилцөж дууссан. БХТ-н магадлалаар хянагдаж

дуусаад, 2019-01-18-нд магадлалын ерөнхий дүгнэлттэй зураг төсвийг хүлээн авсан.

100% 30%          6,390,000 
2018.08.29 

2018.09.03
2018.09.06

2018.08.01 

А/693

2

Д.Цогтбаатар

/МАН/

/59-р тойрог,

1, 2, 3, 4, 5, 6, БНД-

ийн 2, 4-р хороо/

Д.Баттулга

/АН/

/25-р тойрог,

1, 2, 3, 4/

1

Сүхбаатар дүүргийн 1 дүгээр хороо, Улсын 

нэгдүгээр төв эмнэлгийн гадна зам талбайн 

тохижилтын ажлын зураг төсөв боловсруулах 

ажил

1НТХО 21.3               21,300,000         Мод арч ХХК
2018/09/14 - 

2018/11/22

2018.09.14 

2018.11.22

Гэрээ баталгаажисан. 2018-11-21-ний байдлаар: Загвар зураг төслийг батлуулсан, ажлын зураг

төсөв боловсруулагдаж байна. 2018-11-28-ны байдлаар: Авто замын зураг төсвийг

боловсруулж холбогдох байгууллагуудаар зөвшилцөж дууссан. 2018-12-19-ны байдлаар:

Ажлын зураг төсөв боловсруулж дууссан бөгөөд холбогдох байгууллагуудтай зөвшилцөж

дууссан. БХТ-н магадлалд хянагдаж дуусаад 2019-01-18-нд магадлалын ерөнхий дүгнэлттэй

зураг төсвийг хүлээн авсан. 

100% 40%          8,550,000 
2018.08.29 

2018.09.03
2018.09.06

2018.08.01 

А/693

8 СОНГИНОХАЙРХАН ДҮҮРЭГ 6,261.7          5,020,374,650    34% 17% 3,666,335,973 

5 Барилга байгууламж 190.0             148,300,000       28% 12% 17,580,000      

1

Х.Нямбаатар

/МАН/

/76-р тойрог,

3, 4, 5, 6, 26/

Ц.Сандуй

/МАН/

/18-р тойрог,

4, 5, 26, 27/

4
Багц-12: Цэцэрлэгийн барилгын зураг төсөв

боловсруулах ажил /СХД, 4 дүгээр хороо/ 
1НТХО 40.0               29,400,000         

Барилга 

байгууламж 

ХХК

2017/10/02 

2017/12/20 

2018/12/20 

2019/09/20

2017.10.02 

2017.12.20 

2018.12.20 

2019.09.20

2017-10-17-ны байдлаар: Зөвлөх үйлчилгээний гэрээ баталгаажсан. 2017-11-29-ны байдлаар:

Газрын асуудалтай байгаа тул зургийн ажил зогсонги байдалтай байна.2017-12-20-ны

байдлаар: Газрын асуудлыг 2018 оны газар зохион байгуулалтийн төлөвлөгөөнд тусгуулах

төлөөр Нийслэлийн газрын албанд 2017 оны10 дугаар сарын 31-ний өдөр хандасан болно.

2018-01-25-ны байдлаар: Техникийн зөвлөлийн хурлаар оруулж гэрээний хугацааг 2018 оны

12 дугаар сарын 20-ны өдрийг хүртэл сунгахаар шийдвэрлэсэн, сунгалтын гэрээ баталгаажсан.

2018-09-05-ний байдлаар: Нийслэлийн 2018 оны газар зохион байгуулалтын төлөвлөгөө

батлагдахад тус ажил жагсаалтад орсон. 2018-12-19-ны байдлаар: Газрын захирамж гарсан

гэрчилгээ кадастрын зураг батлагдаж гарахаар архитектур төлөвлөлтийн даалгаврыг

гаргуулахаар хүлээгдэж байна. 2019-02-13-ны байдлаар: техникийн зөвлөлийн хурлаар оруулж

гэрээний хугацааг 2019-09-20-ны өдрийг хүртэл сунгах шийдвэрийн дагуу сунгалтын гэрээ

баталагдсан.

10% 0%                      -   
2017.09.15 

2017.09.21
2017.09.21

2017.05.24 

А/329

2

Н.Учрал

/МАН/

/72-р тойрог,

18, 19, 23, 27, 29/

Ц.Сандуй

/МАН/

/18-р тойрог,

4, 5, 26, 27/

27
Багц-15: Цэцэрлэгийн барилгын зураг төсөв 

боловсруулах ажил /СХД, 27 дугаар хороо/
1НТХО 40.0               31,500,000         

Гандирс орд 

ХХК

2017/10/02 

2017/12/20 

2018/12/20 

2019/12/20

2017.10.02 

2017.12.20 

2018.12.20 

2019.12.20

2017-10-17-ны байдлаар: Зөвлөх үйлчилгээний гэрээ баталгаажсан. 2017-12-20-ны байдлаар:

НХТЕТГ-аас Архитектур төлөвлөлтийн даалгавар батлагдаж гараагүй бөгөөд зургийн ажил

хүлээгдэж байна. 2018-01-25-ны байдлаар: Техникийн зөвлөлийн хурлаар оруулж гэрээний

хугацааг 2018 оны 12 дугаар сарын 20-ны өдрийг хүртэл сунгахаар шийдвэрлэсэн, сунгалтын

гэрээ баталгаажсан. 2018-12-19-ны байдлаар: Нийслэлийн 2018 оны газар зохион

байгуулалтын төлөвлөгөө батлагдахад тус ажил жагсаалтад орсон. Гэвч чөлөөлөх нэгж

талбарын эзэдтэй газрын албанаас эхний байдлаар торхиролцоонд хүрсэн тохиолдолд зургийн

ажил эхлэх боломжтой учир зураг төсвийн ажил хүлээгдэж байна. 2019-01-02-ны байдлаар:

техникийн зөвлөлийн хурлаар оруулж гэрээний хугацааг 2019-12-20-ны өдрийг хүртэл сунгах

шийдвэрийн дагуу сунгалтын гэрээ батлагдсан. 2019-02-13-ны байдлаар: Газрын асуудлыг

шийдвэрлэхээр Нийслэлийн газрын алба ажиллаж байна. газрын асуудал бүрэн шийдэгдэхээр

зургийн ажил эхлэнэ.

5% 0%                      -   
2017.09.15 

2017.09.21
2017.09.21

2017.05.24 

А/329

3

Х.Нямбаатар

/МАН/

/76-р тойрог,

3, 4, 5, 6, 26/

Ц.Сандуй

/МАН/

/18-р тойрог,

4, 5, 26, 27/

4
Багц-8: Сургуулийн барилгын зураг төсөв 

боловсруулах ажил /СХД, 4 дүгээр хороо/
1НТХО 30.0               28,600,000         

Мон энержи 

консалт ХХК

2017/10/24 

2017/12/20 

2018/12/20 

2019/05/31

2017.10.24 

2017.12.20 

2018.12.20 

2019.05.31

2017-10-17-ны байдлаар: Гэрээ байгуулах мэдэгдэлийг 2017,10,16-ны өдрийн 3/2432 тоот

албан бичгээр хүргүүлэв. 2017-11-29-ны байдлаар: Зөвлөх үйлчилгээний гэрээ баталгаажих

шатандаа, газрын асуудалтай байгаа учираас ажил зогсонги байдлатай байна.2017-12-20-ны

байдлаар: Газрын асуудлыг 2018 оны газар зохион байгуулалтийн төлөвлөгөөнд тусгуулах

төлөөр Нийслэлийн газрын албанд 2017 оны10 дугаар сарын 31-ний өдөр хандасан болно.

2018-01-25-ны байдлаар: Техникийн зөвлөлийн хурлаар оруулж гэрээний хугацааг 2018 оны

12 дугаар сарын 20-ны өдрийг хүртэл сунгахаар шийдвэрлэсэн, сунгалтын гэрээ баталгаажих

шатандаа хянагдаж байна. 2018-07-25-ний байдлаар: Нийслэлийн 2018 оны газар зохион

байгуулалтын төлөвлөгөө батлагдахад тус ажил жагсаалтад орсон. Гэвч чөлөөлөлх нэгж

талбарын эзэдтэй газрын албанаас эхний байдлаар торхиролцоонд хүрсэн тохиолдолд зургийн

ажил эхлэх боломжтой учир зураг төсвийн ажил хүлээгдэж байна. 2018-08-08-ны байдлаар:

Газрын асуудал шийдвэрлэгдсэн, АТДаалгавар гарсан гүйцэтгэгчид 2018-08-08-нд mail хаягаар

хүргүүлж уртсаар ярьж хэлсэн, зураг төсвийн ажил эхлүүлсэн. 2018.09.19-ны байдлаар: эскиз

зураг дэвсгэр зураг, инженер геологи хийгдэж байна. 2018-12-19-ны байдлаар: Загвар зураг

төслийг НХТЕТГ-р 2018-11-06-нд батлуулсан, ажлын зураг төсөв боловсруулагдаж байна. 2019-

01-23-ны байдлаар: техникийн зөвлөлийн хурлаар оруулж гэрээний хугацааг 2019-05-31-ний

өдрийг хүртэл сунгах шийдвэрийн дагуу сунгалтын гэрээ батлагдсан. 2019-02-13-ны байдлаар:

Ажлын зураг төсөв боловсруулагдаж байна.

60% 30%          8,580,000 

2017.09.15 

2017.09.21 

2017.10.10 

2017.10.12

2017.10.16
2017.05.24 

А/329
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Тайлбар Хувь Хувь  Дүн /төгрөг/ 

Зөвлөмж 

гарсан, ирсэн 

огноо 

Мэдэгдэл 

явуулсан 

огноо 

Гэрээний 

хугацаа 
УИХ-ын гишүүн НИТХ-ын төлөөлөгч

Ажлын гүйцэтгэл Санхүүжилт

Зураг төслийн ажлын нэр 

Хөрөнгө 

оруулалтын 

эх үүсвэр

Гүйцэтгэгч 

компани 

 Батлагдсан 

төсөвт өртөг 

/сая төг/ Х
о
р
о
о

Ажлын 

тоо

Захирам-

жийн 

дугаар 

 Гэрээний дүн  

/төгрөг/ 

Гэрээний 

хугацаа 

4

Х.Нямбаатар

/МАН/

/76-р тойрог,

3, 4, 5, 6, 26/

Ц.Сандуй

/МАН/

/18-р тойрог,

4, 5, 26, 27/

5
Багц-9: Сургуулийн барилгын зураг төсөв 

боловсруулах ажил /СХД, 5 дугаар хороо/
1НТХО 40.0               28,800,000         

Сийз архитектс 

ХХК

2017/10/02 

2017/12/20 

2018/12/20 

2019/12/20

2017.10.02 

2017.12.20 

2018.12.20 

2019.12.20

2017-10-17-ны байдлаар: Зөвлөх үйлчилгээний гэрээ баталгаажсан. 2017-11-29-ны байдлаар:

НХТЕТГ-аас Архитектур төлөвлөлтийн даалгавар батлагдаж гараагүй бөгөөд зургийн ажил

хүлээгдэж байна.2017-12-20-ны байдлаар: Газрын асуудлыг 2018 оны газар зохион

байгуулалтийн төлөвлөгөөнд тусгуулах төлөөр Нийслэлийн газрын албанд 2017 оны10 дугаар

сарын 31-ний өдөр хандасан болно. 2018-01-25-ны байдлаар: Техникийн зөвлөлийн хурлаар

оруулж гэрээний хугацааг 2018 оны 12 дугаар сарын 20-ны өдрийг хүртэл сунгахаар

шийдвэрлэсэн, сунгалтын гэрээ баталгаажсан. 2018-12-19-ны байдлаар: Нийслэлийн 2018 оны

газар зохион байгуулалтын төлөвлөгөө батлагдахад тус ажил жагсаалтад орсон. Гэвч чөлөөлөх

нэгж талбарын эзэдтэй газрын албанаас эхний байдлаар торхиролцоонд хүрсэн тохиолдолд

зургийн ажил эхлэх боломжтой учир зураг төсвийн ажил хүлээгдэж байна. 2019-01-16-ны

байдлаар: Техникийн зөвлөлийн хурлаар оруулж гэрээний хугацааг 2019-12-20-ны өдрийг

хүртэл сунгах шийдвэрийн дагуу сунгалтын гэрээ баталгаажуулж байна. 2019-02-13-ны

байдлаар: 2018 оны 12 дугаар сарын 25-ны өдрйин 3/4297 тоот албан бичгээр сунгалтын

гэрээг 12 дугаар сарын 28-ны дотор баталгаажуулж ирүүлэх тухай хүргүүлсэн. 2019-01-08-ны

өдрийн ЗТХ-02/2019 дугаартай албан шаардлага хүргүүлсэн.

5% 0%                      -   
2017.09.15 

2017.09.21
2017.09.21

2017.05.24 

А/329

5

Н.Учрал

/МАН/

/72-р тойрог,

18, 19, 23, 27, 29/

Ц.Сандуй

/МАН/

/18-р тойрог,

4, 5, 26, 27/

27
Багц-10 Сургуулийн барилгын зураг төсөв 

боловсруулах ажил /СХД, 27 дугаар хороо/
1НТХО 40.0               30,000,000         

Урбан 

Девелопмент 

консалтинг 

групп ХХК

2017/10/02 

2017/12/20 

2018/12/20 

2019/05/31

2017.10.02 

2017.12.20 

2018.12.20 

2019.05.31

2017-10-26-ны байдлаар: Зөвлөх үйлчилгээний гэрээ баталгаажсан, 2018-07-31-ний байдлаар:

Газрын асуудал шийдвэрлэгдсэн архитектур төлөвлөлтийн даалгавар батлагдаж байна. 2018-

08-08-ны байдлаар: Газрын асуудал шийдвэрлэгдсэн, АТДаалгавар гарсан гүйцэтгэгчид 2018-

08-08-нд mail хаягаар хүргүүлж уртсаар ярьж хэлсэн, зураг төсвийн ажил эхлүүлсэн.

2018.08.22-ны байдлаар төлөвлөлтийн талаар ярилцаж хуралдав. 2018.10.11-ны байдлаар

эскиз зураг, дэвсгэр зураг, инженер геологи хийгдэж байна. 2018-12-19-ны өдрийн байдлаар:

НХТЕТГ-т загвар зургийг 2018-11-06-нд батлагдсан ажлын зураг төсөв боловсруулагдаж байна.

2019-01-23-ны байдлаар: техникийн зөвлөлийн хурлаар оруулж гэрээний хугацааг 2019-05-31-

ний өдрийг хүртэл сунгах шийдвэрийн дагуу сунгалтын гэрээ батлагдсан. 2019-02-13-ны

байдлаар: Ажлын зураг төсөв боловсруулагдаж байна.

60% 30%          9,000,000 
2017.09.15 

2017.09.21
2017.09.21

2017.05.24 

А/329

2 Инженерийн шугам сүлжээ 6,047.0          4,848,074,650    60% 38% 3,648,755,973 

1

Б.Ундармаа

/МАН/

/75-р тойрог,

1, 2, 20, 22, 32/

Р.Дагва

/МАН/

/24-р тойрог,

18, 19, 20, 30/

20

Улаанбаатар хотын төв цэвэрлэх байгууламжийг

шинэчлэн сайжруулах, шинээр барих ажлын зураг

төсөв боловсруулах

1НТХО 6,000.0          4,801,074,650    
“Артелиа Вила 

транспорт” ХХК

2015/06/28 

2015/12/28 

2016/06/01 

2017/07/01

2015.06.28 

2015.12.28 

2016.06.01  

2017.07.01

ТЭЗҮ, Байгаль орчны нарийвчилсан үнэлгээ, техникийн зураг, төсөв тодорхойлолтыг 2017 оны

06 дугаар сарын 23-д хүлээн авсан. Одоогийн байдлаар гадна гаргалгааны сувгийн ажлын

зургийг боловсруулж НАЗХГ-тай зөвшилцөж байна. 2017/10/30-ны өдөр БХБЯ-д ажлын зураг

төсөл болон ТЭЗҮ-г хуулбар хувиар албан бичгээр хүлээлгэн өгсөн.

100% 76%   3,648,755,973 
2015.01.20 

2015.01.21
2015.01.29

2014.11.24 

А/978

2

Х.Нямбаатар

/МАН/

/76-р тойрог,

3, 4, 5, 6, 26/

Ц.Сандуй

/МАН/

/18-р тойрог,

4, 5, 26, 27/

4

Сонгинохайрхан дүүргийн 4-р хороо буюу гэр 

хорооллын дундын бүсэд хэсэгчилсэн 

инженерийн хангамжийг хүргэх "Дэд бүтцийн төв"-

ийн иж бүрэн ажлын зураг боловсруулах ажил

1НТХО 47.0               47,000,000         
Пальм дейра 

ХХК

2017/11/21 

2018/04/14 

2018/07/01 

2018/12/01

2017.11.21 

2018.04.14 

2018.07.01 

2018.12.01

Гэрээ баталгаажсан. Гүйцэтгэгч компани байршил дээгүүр судалгаа хийсэн. НГХДБГ-аас

иргэдтэй зөвшилцөж дууссан бөгөөд НХТЕТГ-аас хэсэгчилсэн ерөнхий төлөвлөгөө 2018,10,02-

ны өдөр баталгаажин гараад байна. УСУГ, МХС-ээс техникийн нөхцөл олгосон бөгөөд УБЦТС-

ний техникийн нөхцөл хүлээгдэж байна.

20% 0%
2017.11.03 

2017.11.08
2017.11.13

2017.07.24 

А/561

1 Их засвар 24.7               24,000,000         15% 0% -                   

1

Х.Нямбаатар

/МАН/

/76-р тойрог,

3, 4, 5, 6, 26/

Б.Бямбадорж

/МАН/

/20-р тойрог,

6, 7, 24/

6

Багц №2: Нийслэлийн Засаг даргын дэргэдэх 

Нийгмийн хамгааллын тусгай төвийн барилгын их 

засварын ажлын зураг төсөв

1НТХО 24.7               24,000,000         
Грийн пайнт 

тийм ХХК

1. 2018-07-18-ны байдлаар: Гүйцэтгэгч Хангайн хятруун ХХК нь гэрээний үүргээ биелүүлээгүй

тул гэрээг цуцлахаар техникийн зөвлөлийн хурлаар оруулахаар материал бэлдэж байна. 2018-

07-25-ны байдлаар: Гүйцэтгэгчээс ирүүлсэн хүсэлтийн үндэслэн 2018 оны 06 дугаар сарын 28-

ны өдрийн техникийн зөвлөлийн хурлаар оруулж гэрээг цуцалж холбогдох байгууллагуудад

албан тоот хүргүүлсэн. 2. НХААГ-аас дахин шалгаруулалт явуулж 2018 оны 12 дугаар сарын 06-

ны өдрийн 02/1690 тоот албан бичгээр Грийн тайнт тийм ХХК-д гэрээ байгуулах эрх олгож

манай газарт зөвлөмж ирүүлсэн. 2019-02-13-ний өдрийн байдлаар: Гэрээ батлагдах шатандаа

хянагдаж байна. гүйцэтгэгч компанитай хамт байршлуудаар явж газар дээр ашиглагчтай уулзаж

ажлын тоо хэмжээг тохирч протокол үйлдэж баталгаажуулсан. Гүйцэтгэгч ажлын зураг төсвийг

боловсруулж байна.

15% 0%                      -   

2017.11.21 

2017.11.22 

2018.12.06 

2018.12.06

2017.11.24
2017.05.24 

А/329

3 ХАН УУЛ ДҮҮРЭГ 281.6             281,600,000       20% 20% 70,380,000      

1 Инженерийн шугам сүлжээ 47.0               47,000,000         20% 0% -                   

1

Б.Энх-Амгалан

/МАН/

/58-р тойрог,

9, 10, 14, 16/

Ж.Алдаржавхлан

/МАН/

/35-р тойрог,

9, 10, 13/

9

Хан-Уул дүүргийн 9-р хороо буюу гэр хорооллын 

дундын бүсэд хэсэгчилсэн инженерийн 

хангамжийг хүргэх "Дэд бүтцийн төв"-ийн иж 

бүрэн ажлын зураг боловсруулах ажил

1НТХО 47.0               47,000,000         
Пальм дейра 

ХХК

2017/11/21 

2018/04/14 

2018/07/01 

2018/12/01

2017.11.21 

2018.04.14 

2018.07.01 

2018.12.01

Гэрээ баталгаажсан. Гүйцэтгэгч компани байршил дээгүүр судалгаа хийсэн. НГХДБГ-аас

иргэдтэй зөвшилцөж дууссан бөгөөд хэсэгчилсэн ерөнхий төлөвлөгөө боловсруулж батлагдах

шатандаа явж байна. УСУГ, МХС-ээс техникийн нөхцөл олгосон бөгөөд УБЦТС-ний техникийн

нөхцөл хүлээгдэж байна.

20% 0%
2017.11.03 

2017.11.08
2017.11.13

2017.07.24 

А/561

2 Гэр хорооллын дахин төлөвлөлт 234.6             234,600,000       -                -             -                                                                                                                                           20% 30% 70,380,000      

1

Л.Болд

/АН/

/57-р тойрог,

4, 5, 6, 7, 8/

Б.Түвшин

/АН/

/34-р тойрог,

4, 11/

4

Гэр хорооллын дахин төлөвлөлтийн инженерийн

шугам сүлжээний зураг төсөл 16,5 га /ХУД 4-р

хороо/

1НТХО 198.0                    198,000,000 

“ТӨРИЙН 

ОРОН СУУЦНЫ 

КОРПОРАЦИ” 

ТӨҮГ “УРАН 

ПРОЕКТ” ХХК 

“АНОД КАТОД” 

ХХК “AECH” 

ХХК- УУДЫН 

ТҮНШЛЭЛ

2014/12/01 

2015/07/01 

2016/06/30 

2017/07/01 

2017/12/31

2014.12.01 

2015.07.01 

2016.06.30 

2017.07.01 

2017.12.31

Анх батлагдсан ерөнхий төлөвлөгөөгөөр гүйцэтгэгч гадна шугам сүлжээний зураг боловсруулан

30 хувийн санхүүжилт авсан. Гэвч ерөнхий төлөвлөгөөг захиалагчаас шалтгаалахгүйгээр

өөрчилсөн бөгөөд өмнө боловсруулсан зураг ашиглагдахгүй болсон. Гүйцэтгэгч байгууллага

болох ТОСК өнөөдрийг хүртэл ерөнхий төлөвлөгөөг 3 н удаа өөрчилсөн бөгөөд одоо ч

батлуулаагүй байна. Мөн түншлэлээр хамтран ажиллаж байгаа AECH ХХК, Уран Проект ХХК-

тай гэрээгээ цуцлах саналтай байгаа болон ЕТ-г дахин өөрчилж, гэрээний хугацаа сунгах санал

ирүүлсэн. Гэрээ хугацаа сунгах үндэслэл байхгүй тул сунгах боломжгүй, түншлэлийн талуудыг

солих нь түншлэгч талуудын шийдэх асуудал тухай албан бичиг гүйцэтгэгч байгууллага руу

хүргүүлээд байна. архитектур төлөвлөлтийн даалгавар болон ерөнхий төлөвлөгөө шинээр

батлагдаад байна. Гүйцэтгэгч ажлын зураг боловсруулж байна.

10% 30% 59,400,000      
2014.07.25 

2014.07.25
2014.11.21

2014.07.07 

А/560

1

Л.Болд

/АН/

/57-р тойрог,

4, 5, 6, 7, 8/

Ё.Цацралтуяа

/АН/

/32-р тойрог,

2, 7, 8/

8

Хан-Уул дүүргийн 8 дугаар хорооны нутаг дэвсгэр,

Яармаг орчмын гэр хорооллын дахин

төлөвлөлтийн инженерийн шугам сүлжээний

техникийн нөхцөл өөрчлөгдсөнтэй холбоотойгоор

ажлын зураг төсөв боловсруулах ажил/хэмнэлт/

1НТХО 36.6               36,600,000         

Нийслэлийн 

зураг төслийн 

хүрээлэн 

ОНӨААТҮГ

2018/04/02 - 

2018/06/04 

2018/12/21

2018.04.02 

2018.06.04 

2018.12.21

Дулааны техникийн нөхцөлийн сунгалтыг гүйцэтгэгчид хүргүүлсэн бөгөөд тус техникийн нөхцөл

нь сунгагдаж ирэхдээ холболтын цэг өөрчлөгдсөн байгаа тул тодруулга хүссэн албан бичгийг

гүйцэтгэгчээс ирүүлсэн. Үүний дагуу Эрчим хүчний яамнаас тодруулга хүсэхэд тус ажлын дулаан

хангамжаар хангагдах эх үүсвэрийн шугам сүлжээнйи ажлыг гүйцэтгэсний дараагаар холболт

хийнэ үү гэсэн хариу ирүүлсэн ба гүйцэтгэгч шалгарч манай ажил үргэлжлэх нөхцөл бүрдээд

байна.

30% 30%        10,980,000 
2018.03.22 

2018.03.22
2018.03.23

2017.11.24 

А/891

7 ДҮҮРЭГ ДАМНАСАН 1,001.7          889,603,492       45% 35% 471,062,725    

3 Барилга байгууламж 490.0             423,965,129       55% 42% 267,426,216    
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Тайлбар Хувь Хувь  Дүн /төгрөг/ 

Зөвлөмж 

гарсан, ирсэн 

огноо 

Мэдэгдэл 

явуулсан 

огноо 

Гэрээний 

хугацаа 
УИХ-ын гишүүн НИТХ-ын төлөөлөгч

Ажлын гүйцэтгэл Санхүүжилт

Зураг төслийн ажлын нэр 

Хөрөнгө 

оруулалтын 

эх үүсвэр

Гүйцэтгэгч 

компани 

 Батлагдсан 

төсөвт өртөг 

/сая төг/ Х
о
р
о
о

Ажлын 

тоо

Захирам-

жийн 

дугаар 

 Гэрээний дүн  

/төгрөг/ 

Гэрээний 

хугацаа 

1

Б.Ундармаа

/МАН/

/75-р тойрог,

1, 2, 20, 22, 32/;

Л.Болд

/АН/

/57-р тойрог,

4, 5, 6, 7, 8/

Ц.Төрхүү

/МАН/

/17-р тойрог,

1, 2, 3/;

Б.Түвшин

/АН/

/34-р тойрог,

4, 11/

СХД:1

ХУД:4

850 хүний суудалтай Соёлын төвийн барилгын

холболтын зураг/СХД, ХУД/
1НТХО               120.0        113,515,129 "ЭГЭ" ХХК

2013/03/14 

2013/05/23 

2015/12/14 

2017/03/01 

2017/12/01 

2018/10/01

2013.03.14 

2013.05.23 

2015.12.14 

2017.03.01 

2017.12.01 

2018.10.01

2017.10.05-ны байдлаар: Суурийн холболт, гадна цэвэр бохир усны зураг боловсруулж

дууссан. 2017-12-20-ны байдлаар: Баянголын амны шугамыг ашиглалтанд хүлээн авсантай

холбогдуулан ТЭЦ-4 ТӨХК-нд 2017.10.16-ны өдрийн 3/2440 тоотоор техникийн нөхцөл хүссэн.

2018-05-09-ний байдлаар: Техникийн зөвлөлийн хурлаар оруулж гэрээний хугацааг 2018 оны

10 дугаар сарын 01-ны өдрийг хүртэл сунгахаар шийдвэрлэсэн, сунгалтын гэрээ баталгаажсан.

2018-09-12-ны өдрийн байдлаар: ТЭЦ-4 ТӨХК-аас дулааны техникийн нөхцөл гарсан гүйцэтгэгч

ажлын зургийг боловсруулж байна. 2018-10-03-ны байдлаар: Гүйцэтгэгчтэй уулзаж зогсонги

байдалтай байгаа ажлын гэрээг дүгнэхээр техникийн зөвлөлийн хурлаар оруулахаар бэлдэж

байна. 2018-11-21-ний байдлаар: манай газрын 2018-10-04-ний өдрийн техникийн зөвлөлийн

хурлаар оруулж нэг байршлын зургийг бүрэн дуусгуулах, гэрээг дүгнэж хаахаар шийдвэрлэсний

дагуу гүйцэтгэгч СХД-ийн зураг төсвийг холбогдох байгууллагуудтай зөвшилцөж байна. 2019-01-

23-ны байдлаар: гадна шугам сүлжээний зураг төсвийг холбогдох байгууллагуудтай зөвшилцөж

дууссан магадлал хийлгэж байна.

90% 50%        56,226,216 
2013.01.29 

2013.01.30
2013.03.07

2012.11.22 

А/705

2

Б.Ундармаа

/МАН/

/75-р тойрог,

1, 2, 20, 22, 32/

Б.Отгонсүх

/МАН/

/16-р тойрог,

21, 22, 32/

Автобус-3 автобаазын давтан хэрэглэх зураг,

төсөв боловсруулах зөвлөх үйлчилгээний ажил

/тухайн байрлалд холбоно/

1НТХО 330.0             280,500,000       
НЗТХ 

ОНӨААТҮГ

2016/01/03 

2016/04/01 

2017/12/15 

2018/12/15 

2019/12/16

2016.01.03 

2016.04.01 

2017.12.15 

2018.12.15 

2019.12.16

Уг ажлын давтан хэрэглэх барилгын ажлын зураг, төсвийг Барилгын хөгжлийн төвөөр магадлал

хийлгэн, хүлээн аваад байна. Холболт хийх газрын байршил тодорхой болоогүйн улмаас гадна

шугам, сүлжээний зураг, төсөв хийгдээгүй байна. Мөн давтан хэрэглэгдэх бүх ажлын зураг,

төсвийг Зорчигч тээврийн нэгтгэл ОНӨААТҮГ-т 2018/08/21-ний өдрийн 115/18 дугаартай актаар

хүлээлгэн өгсөн. Архитектур төлөвлөлтийн даалгавар батлагдсан бөгөөд гүйцэтгэгч ерөнхий

төлөвлөгөөний зураг боловсруулж байна.Техникийн зөвлөлийн хурлаар хэлэлцүүлж гэрээний

хугацааг 2019/12/16-ны өдрийг хүртэл сунгахаар шийдвэрлэсэн бөгөөд гэрээ баталгаажсан

70% 75%      211,200,000 
2015.12.08 

2015.12.15
2015.12.23

2015.05.22 

А/446

3
Нийтийн тээврийн техникийн хяналтын үзлэгийн 

төвийн зураг төсөв боловсруулах ажил
1НТХО 40.0               29,950,000         Зууны гүүр ХХК

2017/09/20

2017/12/15 

2018/12/20 

2019/12/20

2017.09.20 

2017.12.15 

2018.12.20 

2019.12.20

2017-12-20-ны байдлаар: Нийслэлийн тээврийн газраас 2017 оны 11 дүгээр сарын 16-ны

өдрийн 2/1419 тоот албан бичгээр ирүүлсэн байршлыг судлаж үзэхэд барилга байгууламж

барих боломжгүй тухай 2017 оны 11 дүгээр сарын 30-ны өдрийн 3/2985 тоот албан бичгээр

Нийслэлийн тээврийн газарт хүргүүлсэн. 2018-02-14-ны байдлаар: Техникийн зөвлөлийн

хурлаар оруулж гэрээний хугацааг 2018 оны 12 дугаар сарын 20-ны өдрийг хүртэл сунгахаар

шийдвэрлэсэн, сунгалтын гэрээ баталгаажсан. 2018-10-17-ны байдлаар: Нийслэлийн тээврийн

газарт 2018 оны 02 дугаар сарын 15-ны өдрийн 3/325 тоотоор газрын асуудлыг яаралтай

шийдвэрлэж тухай албан бичиг хүргүүлсэн, хариу ирээгүй байна. 2018-11-28-ны байдлаар:

Нийслэлийн тээврийн газарт 2018 оны 10 дугаар сарын 22-ны өдрийн 3/3364 тоотоор газрын

асуудлыг яаралтай шийдвэрлэж тухай албан бичиг хүргүүлсэн. 2018-12-19-ны өдрийн

байдлаар: Нийслэлийн газрын албанд 2018 оны 11 дүгээр сарын 15-ны өдрийн 4/3666 тоот

албан бичигээр газрын асуудал шийдвэрлүүлэхээр хандсан, хариу ирүүлээгүй байна. 2019-01-

02-ны байдлаар: техникийн зөвлөлийн хурлаар оруулж гэрээний хугацааг 2019-12-20-ны

өдрийг хүртэл сунгах шийдвэрийн дагуу сунгалтын гэрээ батлагдсан. 2019-02-13-ны байдлаар:

Газрын асуудлыг шийдвэрлэхээр Нийслэлийн газрын алба ажиллаж байна. газрын асуудал

бүрэн шийдэгдэхээр зургийн ажил эхлэнэ.

5% 0%
2017.09.05 

2017.09.07
2017.09.11

3 Инженерийн шугам сүлжээ 502.1             456,238,363       44% 41% 203,636,509    

1

Т.Аюурсайхан

/МАН/

/63-р тойрог,

1, 2, З, 4, 5, 6, НД/;

С.Жавхлан

/Бие даагч/

/54-р тойрог,

8, 10, 20, 23, 28/

С.Амарсайхан

/МАН/

/45-р тойрог,

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7/;

Т.Цэрэнноров

/МАН/

/13-р тойрог,

8, 10, 12/

Инженерийн шугам сүлжээний зураг төсөв 

боловсруулах ажил Багц-1, Налайхын дулааны 

цахилгаан станцыг өргөтгөх ажлын зураг төсөв. 

Баянзүрх дүүргийн 8 дугаар хорооны УС-15 

орчмын орон сууцны байруудыг хэрэгцээний 

халуун усаар хангах ажлын зураг төсөв. Баянзүрх 

дүүргийн 8 дугаар хороонд байрлах 248, 260, 

262, 262А-р байрнуудын төвлөрсөн дулаан 

хангамжийн нэгдсэн сүлжээнд холбох зураг төсөв

1НТХО 235.0             210,450,000       ББСМО ХХК

2017/10/02 

2017/12/15 

2018/05/31 

2018.10.01

2017.10.02 

2017.12.15 

2018.05.31 

2018.10.01

УС-15 орчмын айлуудныг хэрэгцээний халуун усаар хангах ажлыг барилга хөгжлийн төвөөр

магадлал хийлгэн 2018 оны 09 дүгээр сарын 24-ний өдөр ирүүлээд байна. Баянзүрх дүүргийн

8 дугаар хороонд байрлах 248, 260, 262, 262А-р байрнуудын төвлөрсөн дулаан хангамжийн

нэгдсэн сүлжээнд холбох ажил, Налайхын дулааны станцын зураг төсвийн ажлыг 2018 оны 12

дугаар сарын 21-ний өдөр хүртэл сунгахаар шийдвэрлэв.

33% 33%        70,500,000 
2017.09.20 

2017.09.20
2017.09.22

2017.05.24 

А/329
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Тайлбар Хувь Хувь  Дүн /төгрөг/ 

Зөвлөмж 

гарсан, ирсэн 

огноо 

Мэдэгдэл 

явуулсан 

огноо 

Гэрээний 

хугацаа 
УИХ-ын гишүүн НИТХ-ын төлөөлөгч

Ажлын гүйцэтгэл Санхүүжилт

Зураг төслийн ажлын нэр 

Хөрөнгө 

оруулалтын 

эх үүсвэр

Гүйцэтгэгч 

компани 

 Батлагдсан 

төсөвт өртөг 

/сая төг/ Х
о
р
о
о

Ажлын 

тоо

Захирам-

жийн 

дугаар 

 Гэрээний дүн  

/төгрөг/ 

Гэрээний 

хугацаа 

2

Инженерийн шугам сүлжээний зураг төсөв 

боловсруулах ажил Багц-2, 1. Зүүн хойд бүсийн 

одоо байгаа 6000 м3 усан сан дээр нэмж 

W=4x6000м3=24000м3-аар өргөтгөн нийт 30000 

м3 болгох ажлын зураг төсөв. 2. Толгойтын гэр 

хороололд тохируулах усан усан сангийн ажлын 

зураг төсөв. 3. СХД-ийн Ханын материал, Баруун 

дүүргийн усан сангийн буух ф400мм шугамыг 21-

р хорооллын уулзвар хүртэл ф400мм голч 

шугамаар кольцо болгох. 4. Жуковын музейн 

урдаас Гадааад харилцааны яамны урд уулзвар 

хүртэл ф200мм голч бүхий шугамыг ф400мм 

болгож өргөтгөх зураг төсөв. 5. Бохир усны 1 

дүгээр коллекторыг шинэчлэх зураг төсөв 

/Офицерийн аюулгүй тойргийн баруун талаас 

Сүнжингранд хүртэл/ 6. Бохир усны 16 дугаар 

хорооллын салбар шугам өргөтгөх зураг төсөв /16 

дугаар хорооллын хойно "Хөргөлт сервис" ХХК-ны 

баруун талаас Саруул тэнгэр цогцолбор хүртэл/ 7. 

Бохир усны 124 дүгээр цэргийн анийн салбар 

шугам өргөтгөх ф200-300мм-ийн зураг төсөв 

/Хоол хүнсний технологийн урд талаас Туул 

жинпангийн зүүн хойд тал хүртэл/ 8. Налайх 

салбар бохир усны шугамын өргөтгөлийн зураг 

төсөв /Налайхын ф500мм-ийн шугамаас 1 дүгээр 

насос станц хүртэл/

1НТХО 214.0             198,000,000       
Хайдро дизайн 

прожект ХХК

2017/10/02 

2017/12/20 

2018/12/03 

2019.06.01

2017.10.02 

2017.12.20 

2018.12.03 

2019.06.01

1,2 дугаар ажлын газрын чөлөөлж захирамж гаргах ажил удааширч байна. 3-8 дугаар ажлыг

2018 оны 10 дугаар сарын 12-ны өдөр магадлалаар баталгаажуулан хүлээлгэн өгөөд байна.

УСУГ-аас Толгойтын гэр хороололд тохируулах усан усан сангийн ажлын зураг төсвийн ажлын

газрын гэрээ гэрчилгээг аваагүй байгаагаас шалтгаалан Архитектур төлөвлөлтийн даалгавар

албажин гаралгүй хүлээгдэж байна. Тус ажлын гэрээний хугацааг 2019,06,01-ний өдөр хүртэл

сунгахаар шийдвэрлэв.

70% 60%      118,800,000 
2017.09.20 

2017.09.20
2017.09.21

3

Инженерийн шугам сүлжээний зураг төсөв

боловсруулах ажил Багц-3 Амгалан дулааны

станцыг хойд хэсгээс Улиастай гол руу хийх

үерийн хамгаалалтын байгууламжийн ажлын

зураг төсөл, СХД-ийн 12 дугаар хороо, Толгойтын

суваг /Үйлдвэрчний эвлэлийн гудамжнаас баруун

уулын суваг хүртэл/ зураг төсөв

1НТХО 53.1               47,788,363         
Хайдро проект 

ХХК

2017/11/30 

2018/04/03 

2018/06/15 

2018/12/03

2017.11.30 

2018.04.03 

2018.06.15 

2018.12.03

Ажлын зураг төсвийг болосруулсан ба УБЦТС-тэй зөвшилцөх явцад цахилгааны зөөж

шилжүүлэх ажил хийгдэх болсон тул техникийн нөхцөл гаргуулан авч зураг төсвийг гүйцэтгэж

байна.

30% 30% 14,336,509      
2017.11.17 

2017.11.21
2017.11.22

2017.05.24 

А/329

1 Их засвар 9.6                 9,400,000           15% 0% -                   

1
Багц №1: Эмнэлгийн барилгын их засварын зураг

төсөв боловсруулах ажил
1НТХО 9.6                 9,400,000           

Грийн пайнт 

тийм ХХК

1. 2018.06.04 өдөр гүйцэтгэгч хангайн хятруун ХХК-аас гэрээг цуцлах хүсэлтээ албан тоотоор

ирүүлээд байна. Техникийн зөвлөлийн хурлаар оруулахаар материал бэлдэж байна.

2018.07.18-ний байдлаар техникийн зөвлөлөөс гэрээг цуцлах шийдвэр гарсан байна.

2018.07.25-ны байдлаар гэрээ цуцлах гэрээ дүгнэсэн протокол албажиж гэрээг цуцалсан. 2.

НХААГ-аас дахин шалгаруулалт явуулж 2018 оны 12 дугаар сарын 06-ны өдрийн 02/1690 тоот

албан бичгээр Грийн тайнт тийм ХХК-д гэрээ байгуулах эрх олгож манай газарт зөвлөмж

ирүүлсэн. 2019-02-13-ний өдрийн байдлаар: Гэрээ батлагдах шатандаа хянагдаж байна.

гүйцэтгэгч компанитай хамт байршлуудаар явж газар дээр ашиглагчтай уулзаж ажлын тоо

хэмжээг тохирч протокол үйлдэж баталгаажуулсан. Гүйцэтгэгч ажлын зураг төсвийг

боловсруулж байна.

15% 0%

2017.11.21 

2017.11.21 

2018.12.06

2018.12.06

2017.05.24 

А/329

Page 6


