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 2018 ОНД ХЭРЭГЖИЖ БАЙГАА ЗУРАГ ТӨСВИЙН АЖЛЫН МЭДЭЭ

2019-01-08

Д/д Зураг төслийн ажлын нэр 
Эх үүсвэр  
 /төрөл/

Зөвлөмж 
гарсан, 

ирсэн огноо 

Мэдэгдэл 
явуулсан 
огноо 

Гүйцэтгэгч 
компани 

 Батлагдсан 
төсөвт өртөг 

/сая төг/ 
 Гэрээний дүн  

Гэрээний 
хугацаа 

Ажлын явц 
/хувь / 

Тайлбар  Санхүүжилтийн дүн  Санхүүжилтийн хувь
Хариуцсан 
мэргэжилтэн 

15

Баянзүрх дүүргийн 23-р хороо буюу гэр 
хорооллын дундын бүсэд хэсэгчилсэн инженерийн 
хангамжийг хүргэх "Дэд бүтцийн төв"-ийн иж 
бүрэн ажлын зураг боловсруулах ажил

НТХО
2017.11.03 
2017.11.08

2017.11.13 Пальм дейра ХХК 48.0                 48,000,000                
2017/11/21 
2018/04/14

10% Гэрээ баталгаажсан. Гүйцэтгэгч компани байршил дээгүүр судалгаа хийсэн. 0%
Г.Бат-Эрдэнэ 

99190434

7

Сүхбаатар дүүргийн 18-р хороо буюу гэр 
хорооллын дундын бүсэд хэсэгчилсэн инженерийн 
хангамжийг хүргэх "Дэд бүтцийн төв"-ийн иж 
бүрэн ажлын зураг боловсруулах ажил

НТХО
2017.11.03 
2017.11.08

2017.11.13 Пальм дейра ХХК 48.0                 48,000,000                
2017/11/21 
2018/04/14

25%

Гэрээ баталгаажсан. Гүйцэтгэгч компани байршил дээгүүр судалгаа хийсэн. Хэсэгчилсэн
ерөнхий төлөвлөгөө боловсруулсан, НХТЕТГ-т батлуулахаар хүргүүлсэн. УСУГ, УБЦТС ТӨХК-
ийн холбогдох инженерүүдтэй хамтран тухайн байршил дахь инженерийн шугам сүлжээг
тодруулан, төвийн шугамд холбогдох боломжтой эсэх талаар судалсан. Ажлын зургийг
боловсруулж байна. Холбооны техникийн нөхцөл хурлаар орж дэмжигдсэн.

0%
Г.Бат-Эрдэнэ 

99190434
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Д/д Зураг төслийн ажлын нэр 
Эх үүсвэр  
 /төрөл/

Зөвлөмж 
гарсан, 

ирсэн огноо 

Мэдэгдэл 
явуулсан 
огноо 

Гүйцэтгэгч 
компани 

 Батлагдсан 
төсөвт өртөг 

/сая төг/ 
 Гэрээний дүн  

Гэрээний 
хугацаа 

Ажлын явц 
/хувь / 

Тайлбар  Санхүүжилтийн дүн  Санхүүжилтийн хувь
Хариуцсан 
мэргэжилтэн 

24

Сонгинохайрхан дүүргийн 4-р хороо буюу гэр 
хорооллын дундын бүсэд хэсэгчилсэн инженерийн 
хангамжийг хүргэх "Дэд бүтцийн төв"-ийн иж 
бүрэн ажлын зураг боловсруулах ажил

НТХО 2017.11.03 
2017.11.08

2017.11.13 Пальм дейра ХХК 47.0                 47,000,000                
2017/11/21 
2018/04/14

5% Гэрээ баталгаажсан. Гүйцэтгэгч компани байршил дээгүүр судалгаа хийсэн. 0%
Г.Бат-Эрдэнэ 

99190434
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Д/д Зураг төслийн ажлын нэр 
Эх үүсвэр  
 /төрөл/

Зөвлөмж 
гарсан, 

ирсэн огноо 

Мэдэгдэл 
явуулсан 
огноо 

Гүйцэтгэгч 
компани 

 Батлагдсан 
төсөвт өртөг 

/сая төг/ 
 Гэрээний дүн  

Гэрээний 
хугацаа 

Ажлын явц 
/хувь / 

Тайлбар  Санхүүжилтийн дүн  Санхүүжилтийн хувь
Хариуцсан 
мэргэжилтэн 

7

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

НТХО 2017.11.03 
2017.11.08

2017.11.13 Пальм дейра ХХК 47.0                 47,000,000                
2017/11/21 
2018/04/14

5%
Гүйцэтгэгч компани байршил дээгүүр судалгаа хийсэн. Хэсэгчилсэн ерөнхий төлөвлөгөө
боловсруулсан, НХТЕТГ-т батлуулахаар хүргүүлсэн

0%
Г.Бат-Эрдэнэ 

99190434

5

Чингэлтэй дүүргийн 7-р хороо буюу гэр хорооллын 
дундын бүсэд хэсэгчилсэн инженерийн 
хангамжийг хүргэх "Дэд бүтцийн төв"-ийн иж 
бүрэн ажлын зураг боловсруулах ажил

НТХО 2017.11.03 
2017.11.08

2017.12.01
Нутгийн босго 

ХХК
48.6                 48,600,000                

2017/11/21 
2018/03/15

25%

Гүйцэтгэгч компани байршил дээгүүр явж судалгаа хийн иргэдтэй уулзалт зохион
байгуулсан. УСУГ, УБЦТС ТӨХК-ийн холбогдох инженерүүдтэй хамтран тухайн байршил дахь
инженерийн шугам сүлжээг тодруулан, төвийн шугамд холбогдох боломжтой эсэх талаар
судалсан. Хэсэгчилсэн ерөнхий төлөвлөгөө НХТЕТГ-т батлагдсан. Цэвэр бохир усны
техникийн нөхцөл гарсан, трассын зураг боловсруулж байна. Дэд төвийн эскиз зураг
батлуулахаар ирүүлсэн байна. Цахилгаан хангамжийн техникийн нөхцөл гарсан. Трассын
зураг боловсруулж байна. Холбооны техникийн нөхцөл хурлаар орж дэмжигдсэн.

0%
Г.Бат-Эрдэнэ 

99190434



Page 4

Д/д Зураг төслийн ажлын нэр 
Эх үүсвэр  
 /төрөл/

Зөвлөмж 
гарсан, 

ирсэн огноо 

Мэдэгдэл 
явуулсан 
огноо 

Гүйцэтгэгч 
компани 

 Батлагдсан 
төсөвт өртөг 

/сая төг/ 
 Гэрээний дүн  

Гэрээний 
хугацаа 

Ажлын явц 
/хувь / 

Тайлбар  Санхүүжилтийн дүн  Санхүүжилтийн хувь
Хариуцсан 
мэргэжилтэн 

3

Гэр хорооллын дундын бүсэд хэсэгчилсэн 
инженерийн хангамжийг нэвтрүүлэх "Дэд бүтцийн 
төв" төслийн техник, эдийн засгийн үндэслэлийг 
боловсруулах зөвлөх үйлчилгээний ажил

НТХО 2017.08.21 
2017.08.24

2017.08.25 НЗТХ ОНӨААТҮГ 170.0               169,500,000              
2017/09/05 
2017/12/20 
2018/03/01

100%

Эцсийн шатны тайлан ирүүлээд байгаа бөгөөд тайланг хянаж зөвлөмж хүргүүлээд байгаа 
бөгөөд гүйцэтгэгч байгууллага ТЭЗҮ-г дахин хянан, засварласан. ТЭЗҮ-г Барилгын Хөгжлийн 
төвд магадлал хийлгүүлэхээр хүргүүлсэн бөгөөд магадлалаар баталгаажсан болон холбогдох 
байгууллагуудтай зөвшилцсөн ТЭЗҮ-г 2018/03/30-ны өдрийн актаар хүлээн авсан.

0%
Б.Бат-Оргил 
91916421

15

МҮОНРТ орчмын гэр хорооллын дахин
төлөвлөлтийн А, Б хэсэгчилсэн талбайн
инженерийн шугам сүлжээний трассын
өөрчлөлтийн зураг төсвийн ажил /БГД, 11 дүгээр
хороо, ЧД, 7, 8 дугаар хороо/

НТХО 2017.12.21 
2017.12.21 

2017.12.27

Эрчим төсөл 
ХХК, Инж 

байгууламж ХХК-
иудын түншлэл

288.0               288,000,000              
2018/01/25 
2018/03/26

100%
Ажлын зураг боловсруулж дууссан. Магадлалаар баталгаажсан иж бүрэн ажлын зураг,
төсвийг 2018/03/27-ны өдөр хүлээн авав.

0%
Б.Бат-Оргил 
91916421

16
Багц-43 Эмнэлгийн барилгын их засварын зураг
төсөв боловсруулах НТХО

2017.11.21 
2017.11.21

2017.11.23
Хангайн хятруун  

ХХК 9.6                   9,000,000                  
2017/12/01 
2018/05/01

45%
Хэмжилтийн зураг төсөв хийгдсэний дагуу засварын зураг төсвийг боловсруулж байна. Зураг 
төсвийг яаралтай дуусган ирүүлэх талаар албан шаардлага гүйцэтгэгчид хүргүүлээд байна.

0%
Б.Пүрэвсүрэн 

95806335
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