2016 ОНД ХЭРЭГЖИЖ БАЙГАА ЗУРАГ ТӨСВИЙН АЖЛЫН МЭДЭЭ
Д/д

Зураг төслийн ажлын нэр

Дүүрэг

17-01-11
Эх
үүсвэр
/төрөл/

Гүйцэтгэгч
компани

126 НИЙТ АЖИЛ
17 ГЭР ХОРООЛЛЫН ИШС

1

2

Чингэлтэй дүүргийн 7 дугаар
хорооны нутаг дэвсгэр Монголын
үндэсний олон нийтийн радио
телевиз орчмын гэр хорооллын
инженерийн
шугам
сүлжээний
зураг төслийн ажил /11.4 га талбай/

Бичил 7-р хорооллын ЕТ-ний
дагуух
инженерийн
шугам
сүлжээний зураг төсөл 30.6 га
/БГД-ийн 10, 11-р хороо / А блок

3

Бичил 7-р хорооллын ЕТ-ний
дагуух
инженерийн
шугам
сүлжээний зураг төсөл 27.6 га
/БГД-ийн 10, 11-р хороо / Б блок

4

Бичил 7-р хорооллын ЕТ-ний
дагуух
инженерийн
шугам
сүлжээний зураг төсөл 35.9 га
/БГД-ийн 10, 11-р хороо / В блок

5

Гэр
хорооллын
дахин
төлөвлөлтийн инженерийн шугам
сүлжээний зураг төсөл 16,5 га /ХУД
4-р хороо/

6

105-р
сургууль
орчмын
гэр
хорооллын инженерийн шугам
сүлжээний зураг төсөл 3,8 га/СХД
28-р хороо

НТХО

НТХО

НТХО

НТХО

НТХО

НТХО

Батлагдсан
төсөвт өртөг
/сая төг/
14 195,8
2 545,7

Гэрээний дүн
/төгрөг/

Гэрээний
хугацаа

12 473 241 016,0
2 527 679 437,0

Ажлын
явц
/ хувь /
93%
93%

Тайлбар

ЧД

“Басмаа
констракшн” ХХК,
“Цэдабу” ХХК,
“Чандмань хонгор
групп” ХХК,
“Арбэл-Алтай”
ХХК -уудын
түншлэл

142,7

142 735 000,0

2015/05/26
2015/08/01

90%

9-р сар: Манай газраар хянагдаж дууссан ба өгсөн албан шаардлагуудыг засварлаж байна. Засаварлаж ирүүлээгүй
байна. Гэрээг сунгахгүй. Алданги тооцоод дүгнэнэ. Ажлаа яаралтай дуусгах талаар албан бичгийг хүргүүлсэн.10-р сар:
2015/10/16-ны өдөр ажлаа яаралтай дуусгах талаар хурал хийсэн . 2015/10/23-нд дуусгаж ирүүлнэ. Ирүүлэгүй
тохиолдолд албан шаардлага хүргүүлнэ. 2015/11/06 өдөр төсөл хэрэгжүүлэгч "Басмаа" ХХК-д албан шаардлага
хүргүүлсэн. Цэвэр бохир ус, дулааны шугамын зураг төвийг 2015/09/23 өдөр засвар хийлгүүлэхээр буцаасан боловч
өнөөдрийг хүртэл ирүүлээгүй байгаа. Цахилгаан хангамжийн зургийн 2015/10/23 өдөр ХП-17/15 барилгын зураг төсөвт
засвар хийлгүүлэхээр буцаасан. Гадна цахилгаан, холбооны зураг төсвийг магадлал хийлгүүлэхээр 2015/11/18 БХТөвд
хүргүүлсэн. Гадна дулаан, цэвэр ,бохир усны шугамын зураг төсөвт засвар хийлгүүлэхээр гүйцэтгэгчид 2015/09/25 өдөр
буцаасан боловч өнөөдрийг хүртэл ирүүлээгүй байна. НХОГ-ын ЗАХОДаргатай 2015/12/03 өдөр уулзалт зохион
байгуулж туслан гүйцэтгэгч компаниудынхаа санхүүжилтын асуудлыг яарлтай шийдвэрлэх үүрэг өгсөн. Албан тоотоор
баталгаажуулсан. 2015/12/16 өдрийн байдлаар төсөл хэрэгжүүлэгч компани түншлэгч туслан гүйцэтгэгч компануудын
санхүүжилтын асуудлыг шийдвэрлэсэн талаар манай газарт албан ёсоор хариу ирүүлээгүй байна. Төсөл хэрэгжүүлэгч
Басмаа констракшн ХХК нь гадна холбоо, цахилгааны магадлалын төлбөрийн асуудлыг шийдвэрлэн өгсөн ба зураг
төсөвт магадлал хийгдэж байна. Гадна дулаан, цэвэр бохир усны зураг төсвийг өнөөдрийг хүртэл хянуулахаар
ирүүлээгүй байна. Засвар хийсэн зураг төсвийг хянуулахаар 2016-04-05 өдөр ирүүлсэн бөгөөд хянагдаж дуусан 2016-0418 өдөр магадлал хийлгүүлэхээр БХТөвд хүргүүлсэн. Тус байршлын гадна холбооны зураг төсвийн МЕД 2016-02-19
өдрийн 82/2016 тоот, Гадна цахилгааны зураг төсөв 2016-03-15 87/2016 тоот, гадна дулаан, цэвэр бохир усны зураг
төсөв 2016-04-25 өдрийн 197/2016 тоотоор тус тус баталгаажсан ба холбоо цахилгааны зураг төсөвийг актаар иж бүрэн
хүлээн авсан. Гадна дулаан цэвэр, бохир усны шугамын зураг төсвийг төсөл хэрэгжүүлэгч Басмаа констракшн ХХК
хүлээлгэн өгөөгүй байна. 2016/09/28: Ажил эрчимжүүлэх а/бичиг хүргүүлсэн. 2016.12.15-ны байдлаар: Басмаа
констракшн ХХК олдохгүй байгаа бөгөөд түншлэгч компани болох ЦЭДАБУ ХХК-тай холбогдож Дулааны эх үүсвэр,
гадна дулаан, гадна цэвэр бохир усны зураг төсвийг манай газарт хүлээлгэн өгөхөөр бэлдэж байна гэсэн хариу өгсөн.

БГД

“ГРИЙН РЕСУРС
КОНСТРАКШН”
ХХК “МОНЭНЕРЖИ
КОНСАЛТ” ХХК
“ПУСКДРО” ХХКИУДЫН
ТҮНШЛЭЛ

268,0

268 000 000,0

2014/11/30
2015/04/30
2016/05/15

100%

Иж бүрэн ажлын зураг төсвийг хүлээлгэж өгсөн.

БГД

“ОЧИР НЯМ
ПРОПЕРТИ
ДЕВЕЛОПМЕНТ”
ХХК “ОНИКС
МАРГАД” ХХК
“БОДИТ ЧАДАЛ”
ХХК “ТОД
ПРОГРЕСС” ХХКИУДЫН
ТҮНШЛЭЛ

225,0

225 000 000,0

2014/11/11
2015/03/12

100%

2016-05-11 өдөр МЕД баталгаажин ирсэн ба зураг төсвийг иж бүрнээр нь актаар хүлээн авсан.

292 000 000,0

2014.11.13
2015.01.28
2015.08.01
2016.04.01

100%

2016.12.02-ны байдлаар: БХТ-р магадлал хийлгэсэн иж бүрэн зураг төсвийг манай газарт хүлээлгэн өгсөн.

БГД

"Ди ви жи эйч"
ХХК
ЭН си си ЭН ХХК
Хатанбаатар ХХКиудын түншлэл

ХУД

“ТӨРИЙН ОРОН
СУУЦНЫ
КОРПОРАЦИ”
ТӨҮГ “УРАН
ПРОЕКТ” ХХК
“АНОД КАТОД”
ХХК “AECH” ХХКУУДЫН ТҮНШЛЭЛ

СХД

Тоб групп ххк,
Алтайн газрын хүч
ХХК, Ялгуун баян
ХХК-иудын
түншлэл

292,0

198,0

81,0

198 000 000,0

2014.12.01
2015.07.01
2016.06.30

64%

ТОСК: 9-р сар: Тус дахин төлөвлөлтийн орон сууцны барилга болон гадна инженерийн шугам сүлжээний трасстай ХУДийн 4, 5, 6, 7, 8-р хороо Арцат, Нүхт, Морь барьдагийн ам, Уяачдын хотхоны үерийн усны байгууламжийн трасс
давхацсан байгаа тухай НЕТГ-с төсөл хэрэгжүүлэгчид 2015 оны 08 дугаар сарын 06-ны өдөр 06/2795 тоотоор мэдэгдсэн
тул 2015.09.08-ны өдрийн техникийн зөвлөлийн хурлаар оруулан гэрээг 2015.12.15-ны өдөр хүртэл сунгахаар
шийдвэрлэсэн 10-р сар: ЕТ өөрчлөгдсөнтэй холбоотой трассаар явсан. ГХХГазар болон ТОСК-д абан тоот хүргүүлсэн.
Ерөнхий төлөвлөгөөний өөрчлөлттэй холбоотой зураг төсвийн ажил зогссон бөгөөд гэрээний хугацаа сунгах асуудлыг
Гэр хорооллын дахин төлөвлөлтийн Төслийн удирдах хорооны 2016-01-27-ны өдрийн хурлаар хэлэлцүүлж гэрээний
хугацааг 2016-06-30-ны өдрийн хүртэл сунгасан гэрээг НСТСХ баталгаажсан. Ерөнхий төлөвлөгөөний өөрчлөлтийн
зургийг НЕТГ-ын дэд бүтцийн хэлтэстэй зөвшилцөж байна. 2016-05-13 өдрийн байдлаар ерөнхий төлөвлөгөөний
өөрчлөлт батлагдаагүй байна. 2016-04-28, 2016-06-10 өдрүүдэд тус тус ажил эрчимжүүлэх албан тоотыг ТОСК ТӨҮГ-т
хүргүүлсэн. 2016/09/08 өдөр ЕТ батлагдаагүй байна. 2016/09/05-д ажил эрчимжүүлэх а/бичиг хүргүүлсэн. 10-р сар ЕТ
батлагдаагүй байна. 2016.12.02-ны өдрийн байдлаа: 2016.11.17-ны өдөр НХОГ-т ТЗХ-р оруулж гэрээний хугацааг
2017.07.01-ны өдрийг хүртэл сунгахаар шийдвэрлэв. 2016.12.15-ны байдлаар: ТОСК-ын захирал солигдсон тул
итгэмжилхээ шинээр хийлгэж байна.

81 000 000,0

2014.09.19
2014.10.19
2015.05.01

100%

Тус байршлын инженерийн шугам сүлжээний ажлын зураг төсөв иж бүрэн дууссаж НХОГ актаар бүрэн хүлээн авсан.

ХУД

Ажнай цэгц ХХК
болон Монэнержи
консалтинг ХХК,
Зураг төслийн
хүрээлэн, Арбэл
алтай ХХК-иудын
түншлэл

172,9

172 976 000,0

2015.07.10
2015.11.01
2016.06.15

80%

2015-9-р сард и/геологи дууссан. Дулааны т/н ЭХЯ-с гарах байсан, 2015-10-05нд ашиглагч байгууллагуудтай
хуралдахаар болов. Гадна дулааны ажлын зургийг 2016-12-21-ний өдөр хянан буцаасан. 10-р сар:2015-10-21нд
дулааны т/н гарсан.10/22нд газар дээр нь үзнэ. 2015/10/23нд гэрээ сунгах бичиг ирэн 2015/11/05нд ТЗХ-аас 2015/12/15
хүртэл сунгах шийдвэр гарсан. Г/цахи,холбооны зургийг 2015/11/04-10 хооронд хүргүүлсэн.Г/дулаан, УХАТ-н зургийг
м/газарт хянуулахаар 2015/11/13 ирүүлсэн.2015/11/27 д/хяналтад хүргүүлсэн. 2016/02/18 г/цахи, холбооны зураг төсвийг
НХОГ актаар хүлээн авсан. Г/ду,УХАТ-ын зураг төсвийг НЗТХ-д 2015/12/21-д буцаасан.Г/ду-ны зураг төсөв т/н-тэй
холбоотойгоор түр зогссон байна. ТУХ-н шийдвэрээр 2016/06/15 хүртэл гэрээг сунгасан.Г/ду-ны з/төсөв нь ЭХЯ-с гарах
т/н өөрчлөлтийг хүлээж байна.Ажил эрчимжүүлэх бичгийг 2016/09/05-д явуулсан.9-р: дахин бичиг явуулсан.2016.12.02ны байдлаар: НХОГ-т 2016.11.30-ны өдөр ТЗХ-аар оруулж гэрээний хугацааг 2017.05.01-ны өдрийг хүртэл сунгахаар
шийдвэрлэв. Хурлын протокол албажих шатандаа.2016.12.15-ны байдлаар: Сунгалтын гэрээ баталгаажих шатандаа.

ЧД

Монкон групп
ХХК, Дархан
сүлжээ ХХК,
Арбэл-Алтай ХХК,
Дөлгөөн-Ус ХХК,
Тэш-Өргөө ХХКиудын түншлэл

202,7

202 717 749,0

2015.08.06
2015.11.15

100%

2016.12.02-ны байдлаар: Иж бүрэн зураг төсвийг БХТ-р магадлал хийлгэн манай газарт хүлээлгэн

ЧД

Бармон ХХК, ТэшӨргөө ХХК, Дукат
ХХК-иудын
түншлэл

244,4

244 369 829,0

2015/08/10
2015/12/14

100%

Засвар хийгдэн ирсэн зураг төсвийг 2016-03-07 өдөр магадлал хийлгүүлэхээр БХТөвд хүргүллсэн. 2016-04-21 өдөр МЕД
баталгаажин ирсэн ба зураг төсвийг 2016-04-25 өдөр актаар иж бүрэн хүлээн авч эцсийн гүйцэтгэлийг баталгаажуулсан.

БГД

Очирням
Проперти
Девелопмент,
Ониксмаргад ХХК,
Тод прогресс ХХК,
Бодит чадал ХХКиудын түншлэл

301,8

301 796 899,0

2015.08.11
2015.12.15

100%

Хянагдаж дууссан зураг төсөвт магадлал хийлгүүлэхээр 2016-03-07 өдөр БХТөвд магадлал хийлгүүлэхээр хүргүүлсэн.
2016-05-11 өдөр МЕДүгнэлт баталгаажин ирсэн. Зураг төсвийг иж бүрэн актаар хүлээн авсан.

СБД

Пример
Инвестмент групп
ХХК Алтайн
газрын хүч ХХКиудын түншлэл

69,9

69 944 448,0

2015.09.22
2015.10.25

100%

2016-03-15 өдөр иж бүрэн зураг төсвийг НХОГ-т гүйцэтгэгч хүлээлгэн өгсөн.

56,1

56 085 936,0

2015.11.05
2016.04.01

100%

Зураг төсөв иж бүрэн дууссан. Магадлалын ерөнхий дүгнэлт баталгаажсан. Зураг төсвийг актаар хүлээн авсан.

41,0

41 063 891,0

2015/11/04
2016/01/19

100%

2016-04-20 өдөр магадлал хийгдэж баталгаажсан зураг төсвийг НХОГ-т актаар иж бүрэн хүлээлгэн өгсөн.

68,9

68 978 982,0

2015/11/22
2016/01/28

100%

Зурагт магадлал хийгдэж гэрээг дүгнэсэн.

5,5

5 510 703,0

2015/11/22
2016/01/28

100%

Ажлын явц 100 хувь дуусч гэрээг дүгнэсэн.

7

Хан-Уул
дүүргийн
8
дугаар
хорооны нутаг дэвсгэр Яармаг
орчмын
гэр
хорооллын
инженерийн
шугам
сүлжээний
зураг төслийн ажил

8

Чингэлтэй дүүргийн 10,11 дүгээр
хорооны нутаг дэвсгэрийн Дэнжийн
1000 орчмын гэр хорооллын дахин
төлөвлөлтийн инженерийн шугам
сүлжээний зураг төслийн ажил

9

Чингэлтэй дүүргийн 10,11 дүгээр
хорооны нутаг дэвсгэрийн Дэнжийн
1000 орчмын гэр хорооллын дахин
төлөвлөлтийн инженерийн шугам
сүлжээний зураг төслийн ажил

10

Баянгол дүүргийн 11,22 дугаар
хорооны нутаг дэвсгэр Бичил 7
дугаар
хороолол
орчмын
Б
хэсэгчилсэн талбайд баригдах
инженерийн
шугам
сүлжээний
зураг төсвийн ажил

11

Гадна дулаан хангамжийн ажлын
зураг төсөл, Гадна ус хангамж,
ариутгах татуургын ажлын зураг
төсөл /СБД 9, 10, 11 дүгээр хороо/

12

Баянзүрх дүүргийн 13, 14 дүгээр
хорооны нутаг дэвсгэр Орон
сууцны
14
хорооллын
Е
хэсэгчилсэн талбай
5,2
га-д
хийгдэх
инженерийн
шугам
сүлжээний зураг төсвийн ажил

НТХО

БЗД

13

Гадна дулаан болон цэвэр усан
хангамжийн инженерийн шугам
сүлжээний зураг төслийн ажил

НТХО

БЗД

14

Гадна
цахилгаан
хангамжийн
инженерийн
шугам
сүлжээний
зураг төслийн ажил

НТХО

БЗД

15

Гадна
холбооны
инженерийн
шугам сүлжээний зураг төслийн
ажил

НТХО

БЗД

16

Нийслэлийн
Сонгинохайрхан
дүүргийн 1, 2, 20 дугаар хороо А, Б
хэсэгчилсэн
талбай
Цэргийн
хотхон орон сууцны хороолол
орчмыг ДЦС-4 станцаас төвийн
дулаанаар хангах инженерийн
шугам сүлжээний зураг төслийн
зөвлөх үйлчилгээ

17

23
1

2

3

Баянзүрх дүүргийн 8, 16 дугаар
хорооны Батлан хамгаалах их
сургууль орчмын гэр хорооллын
дахин
төлөвлөлтийн
гадна
цахилгаан
хангамжийн
зураг
төслийн зөвлөх үйлчилгээ
БОЛОВСРОЛЫН САЛБАР
Сонгинохайрхан дүүрэг 28-р хороо
920
суудалтай
сургуулийн
барилгын холболтын ажлын зураг
төсөл
920
суудалтай
сургуулийн
барилгын зураг төсвийн нэмэлт
хөрөнгө /Сонгинохайрхан дүүрэг,
28 дугаар хороо/
Цэцэрлэгийн барилгын холболтын
зураг төсөв 240 суудал /СХД 26-р
хороо/

НТХО

НТХО

НТХО

НТХО

НТХО

Цагаан хуаран
консалтинг ХХК
болон Сэрвээн
хараат трейдинг
ХХК Түмэн
амгалан ордон
ХХК--иудын
түншлэл
Зургаан талт ХХК
болон Бум
халаалт ХХКиудын түншлэл
Зургаан талт ХХК
болон Арбэл
Алтай ХХК-иудын
түншлэл
Зургаан талт ХХК
болон Арбэл
Алтай ХХК-уудын
түншлэл

НТХО

СХД

Мон энержи
консалт ХХК

63,8

50 600 000,0

2016/05/27 2016/08/19

52%

2016/05/27: Гэрээ баталгаажсан. Дэвсгэр зурагдээр трассыг холбогдох мэрэгжлийн байгууллалт хийгдэж байна.
Дулааны шугамын трассыг холбогдох мэргэжлийн байгууллагуудаар зөвшилцөж байна. 2016/09/08 байдлаар УБДС-тэй
зөвшилцөлд хүрээгүй хүлээгдэж байна. УБТЗ-аар т/за м огтолж байгаа хэсгийн ажлын зургийг хийлгэж байна.
2016/09/09-д ТУХ-д гэрээг сунгуулах хүсэлтийг хүргүүлээд байна. 9-р сар: ГХДБГ ТУХ-с хариу ирээгүй байна. Хангах
б/гууллагуудтай зөвшилцөж байна. 9/28 гэрээ сунгуулах тухай а/б ГХДБГазарт хүргүүлсэн хариуг хүлээж байна.10-р сар:
УБТЗ-тай зөвшилцсөн т/зам огтолж байгаа хэсгийг дахин ажлын хэсэг байгуулан өөрчилсөн нь ажил удаашрах
шалтгаан болж байна.

НТХО

БЗД

МОНЦАХЭР ХХК

112,0

106 900 000,0

2016/01/31
2016/04/24

100%

Манай газраар хянагдаж эрчим хүчний хөгжлийн төвд магадлал хийгдсэн. Гэрээг дүгнэсэн ажил 100 хувь дууссан.

933,2

855 039 404,0

93%

НТХО

СХД

"ТГТ" ХХК

40,0

38 500 000,0

2013/07/24
2013/11/24
2016/03/19

НТХО

СХД

ТГТ ХХК

50,0

50 000 000,0

2015/07/21
2016/03/18

100%

2016,08,24 өдөр магадлал хийлгэсэн зураг төсвийг манай газарт актаар хүлээлгэн өгсөн.

НТХО

СХД

Гранд тек ХХК

40,0

39 300 000,0

2014/02/26
2014/08/26

100%

Магадлал хийлгэсэн иж бүрэн зураг төсвийг манай газарт 2016.11.04-нд хүлээлгэн өгсөн .

100%

2016,08,24 өдөр магадлал хийлгэсэн зураг төсвийг манай газарт актаар хүлээлгэн өгсөн.

4
5

6

ХУД
15-хороо
920
хүүхдийн
сургуулийн холболтын зураг
34 дүгээр цэцэрлэгийн барилгыг
буулгаж шинээр барих ажлын зураг
төсөв /Баянгол дүүрэг/
97 дугаар сургуулийг давхарлан
өргөтгөх техникийн шийдэл гаргах
зураг төсөв /Баянзүрх дүүрэг/

НТХО

ХУД

Би И Эс Ай Жи Эн
ХХК

40,0

34 000 000,0

НТХО

БГД

Рино констракшн
ХХК

40,0

28 270 000,0

НТХО

БЗД

Онч тэнхлэг ХХК

30,0

27 406 000,0

2013/09/09
2014/02/19
2015/08/30
2016/05/24
2016/07/25
2015/08/30
2015/11/27
2016/05/09

100%

Ажлын зураг дуусч зураг төсвийг хүлээн авсан.

100%

2016.11.30-ны өдөр магадлал хийлгэсэн иж бүрэн зураг төсвийг манай газар хүлээлгэн өгсөн.

100%

Ажлын зураг төсөв дуусч магадлал хийгдсэн.Гэрээ дүгнэж санхүүд хүргүүлсэн.

7

Ирээдүй 1 дүгээр бага сургуулийн
давхарлан
өргөтгөх
техникийн
шийдэл
гаргах
зураг
төсөв
/Сонгинохайрхан дүүрэг

НТХО

СХД

ТЭТҮ ХХК

30,0

25 000 000,0

2015/08/30
2016/05/24
2016/07/25

84%

Барилгын хийц эдэлхүүний дүгнэлт хийгдэж байна. Эскиз зураг төсөл батлуулахаар ирүүлээд байна. НЕТГ-т 2015.11.20ны өдрийн 3/3192 дугаартай албан бичгээр эскиз зураг төсөл батлуулахаар хүргүүлээд байна. 12-р сар: НЕТГ-н
2015.11.15-ны өдрийн хурлаар хэлэлцэгдэж дэмжигдсэн. АТД баталгаажих шатандаа. 2016.01-р сар: Батлагдсан АТД-н
дагуу ажлын зураг хийгдэж байна. 4-р сар: Цахилгаан дулааны техикийн нөхцөл хүлээгдэж байна. 6-р сар: ТЗХ-р 5-р
сарын 30-нд оруулан гэрээг 7-р сарын 25-ны өдрийг хүртэл сунгахаар шийдвэр гарсан. 8-р сар: ажлын зураг төсөв
холбогдох байгууллагуудтай зөвшилцөж байна.10-р сарын 13-ны байдлаар: Гадна шугам сүлжээний зураг төсвийг
холбогдох байгууллагуудтай зөвшилцөж байна. 2016 оны 10 дугаар сарын 26-ны өдөр: Дулааны зураг төсвийг
холбогдох байгууллагатай зөвшилцөж байна. 2016.11.21-ний өдөр: Ажлын зураг төсвийг зураг төслийн хяналтын
инженерүүдэд үзүүлэн холбогдох зөвлөмжийг өгч засвар хийлгэхээр буцаасан. 11 сарын 14-ний өдрийн 3/2732
дугаартай албан тоотоор ажил яаравчлах албан тоотыг хүргүүлэв. 12 дугаар сарын 02: Зураг төслийн хяналтын
инженерүүдээр зураг төслийг хянауулж байна.

8

51 дүгээр сургуулийн өргөтгөлийн
барилгын зураг төсөв Баянгол
дүүрэг/

НТХО

БГД

ТЭТҮ ХХК

35,0

28 000 000,0

2015/08/30
2016/05/24

100%

2016.11.30-ны өдөр магадлал хийлгэсэн иж бүрэн зураг төсвийг манай газар хүлээлгэн өгсөн.

66%

2015/08/21 Гэрээ байгуулах мэдэгдэл хүргүүлсэн. 2015/08/31 өдөр гэрээ байгуулсан. 2015/10/15 өдөр Реконстракшн
төвд дүгнэл гаргахаар хүргүүлсэн. 2015/11/06 Реконстракшн төвөөс ирсэн дүгнэлтийн дагуу 2015/11/16 өдөр давхарлах
боломжгүй болон, бие даасан байдлаар шийдэх талаар албан тоотыг ирүүлсэн. 2015/11/22 өдөр НХОГ ТЗХ-ээр
хэлэлцүүлж бие даасан байдлаар шийдэх боломжгүй талаар шийдэлд хүрсэн. 2015/12/04 өдөр бие даасан байдлаар
шийдэх боломжгүй бөгөөд өөр байдлаар шийдвэрлэх тухай хариуг хүргүүлээд байна. 2016.01.07 өдрийн НБГ-ын
ирүүлсэн хүсэлтийн дагуу бие даасан байдлаар шийдвэрлэсэн. 2016.03.02 эскиз зургийг НХОГ-с батлан НЕТГ-т
архетиктур төлөвлөлтийн даалгаврын хамт батлуулахаар хүргүүлсэн. 2016.03.21 өдөр архетиктур төлөвлөлтийн
даалгавар батлагдсан. 2016.04.11 өдөр эскиз зураг батлагдаж ажлын зураг боловсруулж эхлээд байна. 2016/07/01
шаардлагатай бүх техникийн нөхцөлүүлийг гаргаж өгөв. 2016/09/01 Гүйцэтгэгч байгууллаг тодорхойгүй шалтгаанаар
ажлыг хүлээлгэж өгөөгүй байна. 2016/09/22 3/2372 тоот албан шаардлага хүргүүлээд байна.2016/10/25 Гүйцэтгэгч
компани хийсэн зураг төсвөө танилцуулан 14 хогогийн хугацаанд дуусган хянуулахаар болсон. 2016.11.21-ний өдөр:
Ажлын зураг төсвийг боловсролын газраар батлуулахаар хүргүүлсэн бөгөөд Боловсролыни газарт өнөөдрийн байдлаар
7 хонож байна. 12-р сарын 01: Батлагдсан эскиз зургийн дагуу ажлыг зураг төсвийг боловсруулан гадна инженер шугам
сүлжээг хангагч байгууллагуудтай зөвшилцөн НХТЕТГ-р батлуулахаар хүргүүлэхэд Сүхбаатар дүүргийн 3-р хорооны 68р цэцэрлэгийн өргөтгөлийн барилгыг төлөвлөсөн талбайд борооны ус зайлуулах шугам таарсан тул батлах боломжгүй
болсон. Иймд 11-р сарын 30-ны өдрийн техникийг зөвлөлийн хурлаар хэлэлцүүлэн хийсэн ажилд тохирох
санхүүжилтийг олгон үлдэгдэл мөнгийг барьцаа дансанд авч үлдэн холбогдох алдангийг тооцон шаардлагатай засвар
өөрчлөлтийг хийлгэсэний дараа гэрээг дахин дүгнэн санхүүжилтийг олгохоор шийдвэрлэв. Гэрээний хугацааг 12 дугаар
сарын 25-ны өдөр хүртэл сунгахаар шийдвэрлэв. 65-р цэцэрлэгийн өргөтгөлийн барилгын зураг төсвийг магадлал
хийлгэхээр хүргүүлэв.

95%

БХТ-д хянуулахаар хүсэлтээ өгсөн байгаа

100%

2016-10-20 өдөр магадлалаар оруулсан иж бүрэн зургийг хүлээж авав. 2016-10-25 өдөр гэрээ дүгнэсэн протоколыг
бичиж гүйцэтгэгч компанид өгсөн. 2016-11-02 өдөр эцсийн шатны гүйцэтгэл манай байгууллагаар хянагдаж байна.201611-07 өдөр эцсийн гүйцэтгэл батлагдсан.

100%

2016/06/16 3/1605 тоотоор БХТ-д хандаад байна. 2016/09/01 ажил дуусч зургийг хүлээн авсан.

100%

Ажлын зураг төсөв дуусч магадлалд орсон.Ажлын зураг төсөв хүлээлцэж гэрээ дүгнэсэн.

90%

Барилгын хийц эдэлхүүний даацын дүгнэлт хийгдсэн. Эскиз зураг төслийг батлуулахаар НЕТГ-т албан тоотоор хандад
байна. Давхарлах цэцэрлэгийн эскиз зураг төслийг баталж архитектур төлөвлөлтийн даалгавар гаргахгүй бөгөөд НЕТГын 2015.11.05-ны өдрийн 02/3904 дугаартай албан тоотоор хүргүүлсэн тайлбар үндэслэлээр цаашид үргэлжлүүлэн
анхаарч ажиллах тухай мэдэгдсэн тул ажлын зураг төсвийг эхлүүлээд байна. 2016.01-р сар: НОБГ-т галын дүгнэлт
гаргуулахаар бэлтгэж байна. 2-р сар: НОБГ-р галын дүгнэлт хийлгэн ажлын зураг төслийг ирүүлсэнийг НМХГ-р
хөндлөнгийн дүгнэлт гаргуулахаар 2016.02.08-ны өдрийн 3/249 дугаартай албан тоотоор хандаад байна. 4-р сар:
Цахилгаан дулааны техикийн нөхцөл хүлээгдэж байна. 2016.01.22 өдрийн техникийн зөвлөлийн хурлаар олруулан
гэрээг 2016.05.01 хүртэл сунгахаар шийдвэрлэсэн. Сунгалтын гэрээ 2015.12.30-2016.05.01 баталгаажсан. 5-р сард:
Техникийн нөхцөл гараагүй учираас гэрээг дахин сунгахаар техникийн зөвлөлийн хурлаар оруулахаар санал оруулаад
байна. 7-р сар.: Ажлын зураг төсвийг хянаж БХТ-д магадлал хийлгэхээр хүргүүлсэн.9-р сар: 2016.08.23-нд дахин албан
бичиг бичиж хүргүүлсэн. 11-р сарын 03-ны байдлаар: БХТ-с манай явуулсан албан бичигт хариу ирүүлсэн судалж
байна. БХТ-тэй уулзалт зохион байгуулахаар бэлтгэж байна.2016.11.21-ны байдлаар: ТЗХ-р оруулж гэрээний хугацааг
сжнгахаар шийдвэрлэв.2016.12.02ны байдлаар: 2016.11.21нд БХБЯаманд тодруулна авахаар албан тоотоор хандсан.
2016 оны 12 дугаар сарын 12 ны байдлаар 80 хувийн гүйцэтгэл төрийн санд хүргүүлсэн.

91%

Барилгын чанар хийц эдэлхүүний дүгнэлт хийгдэн баталгаажих шатандаа. Эскиз зураг төслийг батлуулахаар ирүүлээд
байна. Давхарлах цэцэрлэгийн эскиз зураг төслийг баталж архитектур төлөвлөлтийн даалгавар гаргахгүй бөгөөд НЕТГын 2015.11.05-ны өдрийн 02/3904 дугаартай албан тоотоор хүргүүлсэн тайлбар үндэслэлээр цаашид үргэлжлүүлэн
анхаарч ажиллах тухай мэдэгдсэн тул ажлын зураг төсвийг эхлүүлээд байна. 2-р сар: Ажлын зураг төслийг ирүүлсэнийг
НМХГ-р хөндлөнгийн дүгнэлт гаргуулахаар 2016.02.08-ны өдрийн 3/249 дугаартай албан тоотоор хандаад байна. 4-р
сар: Ажлын зурагийн дагуу хяналтын төсөв хийгдэж байна. 6-р сар: Ажлын зураг төсөв хийгдэж холбогдох
байгууллагуудтай зөвшилцөж байна.8-р сар холбогдох байгууллагуудтай зөвшилцөж байна. 9-р сар: Зураг төсөвт засвар
оруулахаар буцаасан. 11-р сарын 03-ны байдлаар: Зураг төсөвт өгсөн засвар зөвлөмж өгч гүйцэтгэгчид хүргүүлсэн
засаж ирүүлэхээр бэлдэж байна.2016.11.21-ны байдлаар: Зураг төсвийг хянаж БХТ-д хүргүүлэхээр бэлдэж байна.
2016.12.02 ны өдрийн байдлаар магадлалтай гэрээ байгуулаад байна. 2016.11.21нд БХБЯаманд тодруулга авахаар
албан тоотоор хандсан. 2016 оны 12 дугаар сарын 12 ний байдлаар Магадлал хийлгэн иж бүрэн зураг төсвийг
хүлээлгэн өгсөн. Явцийн санхүүжилт болох 19 012 000 төгрөгнөөс 9 506 000 төгрөгийн санхүүжил олнохоор гэрээг
дүгнэв.

9

10

11

12

13

14

15

65,
68
дугаар
цэцэрлэгийг
давхарлан
өргөтгөх
техникийн
шийдэл гаргах зураг төсөв

100
дугаар
цэцэрлэгийн
өргөтгөлийн барилгын зураг төсөв
/Баянгол дүүрэг/
50 дугаар цэцэрлэгийн барилгыг
буулгаж шинээр барих ажлын зураг
төсөв /Баянзүрх дүүрэг/
43 дугаар цэцэрлэгийн барилгыг
буулгаж шинээр барих ажлын зураг
төсөв /Чингэлтэй дүүрэг/
44 дүгээр сургуулийн өргөтгөлийн
барилгын зураг төсөв /Баянзүрх
дүүрэг/

88,
22
дугаар
цэцэрлэгийг
давхарлан
өргөтгөх
техникийн
шийдэл гаргах зураг төсөв

105, 176 дугаар цэцэрлэгийг
давхарлан
өргөтгөх
техникийн
шийдэл гаргах зураг төсөв

НТХО

Дүүрэг
Алтайн газрын хүч
дамнас
ХХК
ан

40,0

35 200 000,0

НТХО

БГД

Нутгийн босго
ХХК

НТХО

БЗД

Проект Сити ХХК

40,0

27 800 000,0

НТХО

ЧД

Өлзий иш ХХК

40,0

36 800 000,0

НТХО

БЗД

Өлзий иш ХХК

50,0

47 800 000,0

НТХО

НТХО

Дүүрэг
дамнас
ан

Дүүрэг
дамнас
ан

Өлзий иш ХХК

Шувууны хайрга
ХХК

40,0

33 000 800,0

40,0

40,0

38 900 000,0

38 800 000,0

2015.08.31
2015.11.30
2016.03.24
2016.12.25

2015/09/09
2015/12/09
2016/06/14
2015/09/09
2015/11/19
2016/04/19
2015.10.18
2016.01.18
2016.06.15
2015/10/20
2016/01/07
2016/06/14

2015/10/29
2015/12/29
2016/05/01

2015/10/28
2016/01/29

16

17

18

19

20

21

22

23
3

1

2

3

83

Хүүхдийн 40 дүгээр клиник сувилал
шинээр барих барилгын зураг
төсөв /Баянзүрх дүүрэг/

12 дугаар цэцэрлэгийн өргөтгөлийн
барилгын зураг төсөв /Хан-Уул
дүүрэг/

164
дүгээр
цэцэрлэгийн
өргөтгөлийн барилгын холболтын
зураг төсөв/БГД/
Баянгол дүүргийн 73 дугаар
сургуулийн холболтын зураг төсөв
/960 суудал/
Баянгол дүүргийн 38 дугаар
сургуулийн холболтын зураг төсөв
/1500 суудал/

Бага сургууль цэцэрлэгийн нэг
маягийн өөрчлөлтийн зураг төсөв

НТХО

Сүхбаатар дүүргийн 9 дүгээр
хорооны өрхийн эрүүл мэндийн
төв, цагдаа, хорооны ажлын
албаны нэг цэгийн үйлчилгээний
байр шинээр барих ажлын гэрээ
/ТҮЛХҮҮР ГАРДУУЛАХ/
Сүхбаатар дүүргийн 7 дугаар
хорооны өрхийн эрүүл мэндийн
төв, цагдаа, хорооны ажлын
албаны нэг цэгийн үйлчилгээний
байр шинээр барих ажлын гэрээ
/ТҮЛХҮҮР ГАРДУУЛАХ/
БУСАД

Хатанбаатар ХХК

90,0

88 000 000,0

2015/11/01
2016/01/20
2016/06/09

100%

Ажлын зураг төсөв дуусч магадлалд хүргүүлсэн.Ажлын зураг төсөв магадлалаас гарч ажил хүлээлцсэн акт үйлдсэн.
Гэрээ дүгнэж санхүүд хүргүүлсэн.

НТХО

ХУД

Акми консалтинг
ХХК

40,0

34 718 404,0

2015.11.19
2016.02.06
2016.03.22

71%

2015/11/11 өдөр гэрээ байгуулах мэдэгдэлийг хүргүүлсэн. 2015/11/19 өдөр гэрээ байгуулж баталгаажуулжих шатандаа
явж байна. 2016.01.13 өдөр эскиз зургийг НХОГ-с баталгаажуулан НЕТГ хүргүүлсэн. 2016.02.19 өдөр эскиз зураг НЕТГ-р
батлагдан манай газарт ирүүлсэний дагуу ажлын зураг төсвийг боловсруулж дуусаад байна. 2016.04.11 Гадна шугам
сүлжээний техникийн нөхцөлүүдийг гүйцэтгэгч байгууллагад хүргүүлж гадна шугам сүлжээний ажил эхлээд байна.
2016/06/22 3/1659 тоот албан шаардлагыг хүргүүлээд байна. 2016/09/01 Гүйцэтгэгч байгууллага тодорхойгүй
шалтгаанаар ажлыг дуусгаж ирүүлээгүй байна. 2016/09/22 зураг төсвийг яаралтай ирүүлэх тухай албан шаардлагыг
хүргүүлээд байна. 2016/10/25 Гүйцэтгэгч ажлын зураг төсвийг дуусган 14 хоногийн хугацаанд хүлээлгэн өгөхөөр болов.
2016/12/02 ний байдлаар ажлын зураг төсөв дууссан. Зураг төсвийг онцгой байдлын газартай зөвшилцөж байна. 2016
оны 12-р сарын 12 ны байдлаар зураг төсвийг дуусгаж манай газараар хянагдаж байна.

НТХО

БГД

Колорсэт ХХК

35,0

33 894 200,0

2015/11/19
2016/02/29
2016/06/26

100%

Магадлаллын нэгдсэн дүгнэлтийг 2016 оны 11 дүгээр сарын 30-ны өдөр баталгаажин гарч иж бүрэн зураг төсвийн
манай газарт хүлээлгэн өгсөн.

НТХО

БГД

Хангайн хятруун
ХХК

38,0

38 000 000,0

2016/01/11
2016/03/11

100%

2016 ,05,11-ны өдөр манай газарт актаар хүлээлгэн өгсөн.

НТХО

БГД

Нутгийн босго
ХХК

40,0

38 000 000,0

2016/02/07
2016/04/28

100%

Магадлал хийгдсэн зураг төсөв хүлээн авсан.100%-н гүйцэтгэл авсан.

НТХО

Хангай
цогцолбор
сургуулийн
Биеийн
тамирын
талбайг
ДОНХС
засварлан хашаажуулах ажлын
зураг төсөв боловсруулах ажил
Баянзүрх дүүргийн 14 дүгээр
сургуулийн холболтын зураг төсөв НТХО
/1500 суудал/
ТҮЛХҮҮР ГАРДУУЛАХ
Налай дүүргийн 2 дугаар хорооны
38-39 дүгээр байрнуудын дунд
тохижилтын ажил хийх ажлын
гэрээ /ТҮЛХҮҮР ГАРДУУЛАХ/

БЗД

Дүүрэг
дамнас
ан

Гандирс од ХХК

55,5

55 500 000,0

2016/05/18
2016/07/17

43%

5-р сар: Гэрээ батаалжих гатандаа. Гэрээ баталгаажсан. 8-р сар: Эхний 30% -ийн гүйцэтгэлийг манай газар ирүүлсэн
хянагдаж байна. Эхний 30% гүйцэтгэл авсан. 9-р сар: Багануур дүүргийн Засаг Даргын 2013 оны 09 дүгээр сарын 06-ны
А/338 тоот захирамж гарч Архитектур төлөвлөлтийн даалгаварыг баталгаажуулахаар Ерөнхий төлөвлөгөөний газарт
хүсэлт хүргүүлсэн. 10-р сарын 13-ны өдөр: Эскиз зураг Боловсролын газраар баталгаажин манайд ирүүлсэн. 10-р
сарын 26-ны өдөр: Эскиз зураг НХОГазраар баталгаажин НХТЕТГазарт хүргүүлсэн. 11-р сар: НХТЕТ-ний газраас
цэцэрлэгийн барилга 3 давхар төлөвлөхөд норм дүрэмд харшлахгүй талаар албан ёсны тайлбарыг Барилгын хөгжлийн
төвөөс авах тухай албан тоотыг ирүүлсэн. Үүний дагуу 2016 оны 11 дүгээр сарын 14-ний өдрийн 3/2733 дугаартай албан
тоотоор Барилгын хөгжлийн төвд хандав. Гүйцэтгэгч компанид ажил яаравчлах тулаар 2016.11.14-ний өдрийн 3/2732
дугаартай албан тоотыг хүргүүлэв.

БХД

Эл эй ай ди групп
ХХК

1,7

1 650 000,0

2016/03/23
2016/04/28

100%

Ажлын зураг төсөв хийгдэж дуусч магадлалд орсон.

БЗД

Нарлаг хөхий ХХК

38,0

36 500 000,0

2016/02/21
2016/04/06

100%

Холболтын ажлын зураг дуусах шатандаа.Ажлын зургийг шалгаж засварлах үүрэг даалгавар 2016-04-18-нд өгөв. Ажлын
зураг төсөв дуусч магадлалд хүргүүлэв.Ажлын зурагт магадлал хийгдэж магадлалын ерөнхий дүгнэлт гарсан.

38,0

38 041 820,0

100%

НТХО

НД

ТӨв төгөл ХХК

2,2

2 200 000,0

2015/10/11
2016/06/14

100%

Ажлын зураг төсөв дуусч магадлалд орсон.

ДОНХС

СБД

Билтэ ХХК

19,0

19 000 000,0

2015/10/21 2016/10/01

100%

БХТ-р хянагдаж зураг төсөв хүлээн авсан.

ДОНХС

СБД

ТЭТҮ ХХК

16,8

16 841 820,0

2015/09/15
2016/10/01

100%

Зураг төсөв бүрэн дуусч гүйцэтгэгчид хүлээлгэн өгсөн.

10 679,0

9 052 480 355,0
60 900 000,0

1

Нийслэлийн мэргэжлийн хяналтын
газрын
төв
лабораторийн
барилгын зураг төсөв

НТХО

СБД

Арчсис ХХК

74,6

2

Төв цэвэрлэх байгууламжийн дугуй
резервуарын
бетон
хийцийг
шинэчлэх зураг төсөв

НТХО

СХД

УХАТ ХХК

58,0

57 980 000,0

93%
2013/09/24
2013/11/24

100%

2016.11.28-ны байдлаар: Зураг төсвийг 100% хүлээлгэн өгсөн.

2013/11/14
2014/02/27

100%

2016-1-06 өдрийн 10/2016 тоотоор магадлалын ерөнхий дүгнэлт баталгаажсан.

3

850 хүний суудалтай Соёлын
төвийн
барилгын
холболтын
зураг/СХД/

НТХО

СХД

"ЭГЭ" ХХК

70,0

2013/03/14
67 626 034,0 2013/05/23
2015/12/14

89%

Эскиз батлагдсан. Ажлын зураг төсөл хийгдэж байгаа. Дулаан боломжгүй хариу өгсөн. Цэвэр бохир усны техникийн
нөхцөл гарсан. Цахилгаан, холбооны техникийн нөхцөлүүд хүлээгдэж байна. 4-р сар: Шийдвэр хүлээгдэж байна. 6-р
сар: ОБЕГ-р галын дүгнэлт хийлгүүлэх тухай гүйцэтгэгч байгууллагад мэдэгдэв. 8-р сар: ОБЕГ-н дүгнэлт гарсаны дагуу
нэг маягийн ажлын зураг төсвийг СХД-н ЗДТГ-т хүргүүлээд байна. 2015.03.03-ны өдрийн 3/361, 3/362, 3/363 дугаартай
албан тоотуудаар цахилгаан, холбоо, цэвэр бохир ус, дулааны техникийн нөхцөл олгох тухай дахин хүргүүлээд байна.
2015.08.10-ны өдрийн 15/08-01/10 дугаартай Техникийн зөвлөлийн хурлаар холболтын зураг төслийг олгогдсон
техникийн нөхцөлүүдийн дагуу гүйцэтгүүлж магадлал хийлгэн хүлээн авах болон гэрээний хугацааг 2015.12.15 хүртэл
сунгахаар шийдвэрлэсэн. 2016.01-р сар: ОБЕГ-т галын дүгнэлт гаргуулахаар 2016.01.19-нд хүргүүлээд байна. 3-р сар:
БХТ-д магадлал хийлгүүлэхээр 2016.03.01-нд хүргүүлээд байна. 4-р сар: Магадлалын ерөнхий дүггэлт баталгаажих
шатандаа хүлээгдэж байна. 8-р сар: Зураг төсвийн дутууг гүйцэтгэгч байгуулгаар гүйцэтгүүлэхээр буцаасан. 10-р сарын
27-ны байдлаар: олгодсон техникийн нөхцөлийн дагуу зураг төсвийг гүйцэтгэж холбогдох байгууллагуудтай зөвшилцөж
байна. Ажил эрчимжүүлэх тухай бичиг 2016.10.12-нд гүйцэтгэгчид хүргүүлсэн. 11-р сарын 03-ны байдлаар: ЭГЭ ХХК-с
2016.10.25-ны 16/103 тоот албан бичгээр гэрээний хугацаа сунгуулахаар ирүүлсэнийг үндэслэн ТЗХ-р оруулахаар
бэлдэж байна. 2016.11.21-ны байдлаар: ТЗХ-р оруулж гэрээний хугацааг сунгахаар шийдвэрлэв.2016.11.28-ны
байдлаар:Ажлын зураг төсвийг холбогдох байгууллагуудтай зөвшилцөж байна.2016.12.02-ны байдлаар: Сунгалтын
гэрээ баталгаажих шатандаа. 2016.12.12-ны байдлаар: Ажлын зураг төсвийг манай газарт хянаж байна.

4

850 хүний суудалтай Соёлын
төвийн
барилгын
холболтын
зураг/ХУД/

НТХО

ХУД

"ЭГЭ" ХХК

50,0

2013/03/14
45 889 095,0 2013/05/23
2015/12/14

100%

2016.10.20-ны байдлаар магадлал хийгдсэн зураг төсвийг манай газарт актаар хүлээлгэн өгсөн.

5

Багахангай
дүүрэг,
Хан
Уул
дүүргийн 12-р хороонд жижиг дунд
үйлдвэрийг
дэмжих
төвийн
барилгын зураг төсөв

НТХО

6

Дүүргүүдийн боловсролын хэлтэс,
гэгээрэл хөгжлийн төвийн барилга

НТХО

7

Автобусны
эцсийн
зогсоолын
барилга байгууламж, зам талбайг
тохижуулах

НТХО

8

Хан Уул дүүргийн Яармагийн зам
дагуу
дугуй,
гүйлтийн
зам,
Тохижилт үйлчилгээний төвийн
барилгын иж бүрэн зураг төсөв,
холболтын
зураг
төсөв
боловсруулах

НТХО

Дүүрэг
дамнас
ан

Ар цэцэ ХХК

Дүүрэг
НЗТХ
дамнас
ан
Дүүрэг
дамнас Нарлаг хөхий ХХК
ан

ХУД

Мон арч
констракшн ХХК

80,0

55 000 000,0

2014/09/07
2014/12/07

89%

Гэрээ баталгаажсан. 9-Р САР: ХУД-н ЖДҮ-төвөөс эскиз зураг эхлэх шатанд газрын байршил өөрчлөх тухай мэдэгдсэний
дагуу тухай зургийг зогсоогоод байна. БХД-н эскиз зураг төсөл геологийн дүгнэлт хийгдэж байна. 10-р сар: БХД-н эскиз
батлуулахаар 10.29-нд НЕТГ-т өгсөн. 11-р сар: 11.18-нд ХУД-н эскиз батлуулахаар НЕТГ-т өгсөн. 12-р сар: 12.01-нд
батлагдсан эскиз зураг авсны дагуу ажлын зураг төсөв эхлүүлээд байна. БХД-н ЖДҮ-н цахилгааны техникийн нөхцөл
2015.03.31-нд гарсан. УСУГ-с 2014.12.17-нд техникийн нөхцөл олгох боломжгүй тухай мэдэгдсэн. ХУД-н ЖДҮ-н
барилгад МХС ТӨХК-с 2014.12.31-нд, УСУГ-с 2014.12.11-нд, УБЦТС-с 2014.12.05-нд техникийн нөхцөл олгогдсоны
дагуу гадна шугам сүлжээний ажлын зураг төсвүүдийг боловсруулад байгаа бөгөөд дулааны техникийн нөхцөл
хүлээгдээд байна. 5-р сар: 2015.05.08-ны өдрийн 3/988 дугаартай албан бичгээр ажлын зураг төсвийг 2015.06.19-ны
дотор хүлээлгэн өгөх тухай мэдэгдээд байна. 10-р сар: 2015.10.09-ны ТЗХ-р гэрээ цуцлахаар шийдвэрлэсэний дагуу
хурлын протокол албажуулж гэрээ дүгнэн холбогдох байгуулагуудаар дараагийн шатны арга хэмжээ авхуулахаар
бэлтгэж байна. 7-р сар: ХУД-ийн зураг төсвийн манайг газарт хянаж банйа. 9-р сар: ХУД-ийн зураг төсвийг манай газарт
хянаж дуусаж 9-р сар: ХУД-ийн зургийг БХТ-д хүргүүлсэн.11-р сарын 21-ны байдлаар: ХУД-ийн жижиг дунд үйлдтэрийг
дэмжих төвийн барилгад магадлал хийгдэж байна. БХД-ын дулааныг цахилгаанаар халаахаар болж цахилгааны
техникийн нөхцөлийн ачаалал нэмэгдсэн тул дахин техникийн нөхцөл хүссэн хүлээгдэж байна.

50,0

39 900 000,0

2014/11/16
2015/06/16
2015/12/09

100%

БНД-н нутаг дэвсгэрт байршуулан холболт хийгдсэн ажлын зураг төсвийг магадлал хийлгэн 201.01.18-нд хүлээлгэн
өгсөн.

80,0

79 200 000,0

2014/09/01
2014/11/26

100%

10-р сарын 13-ны байдлаар: Магадлал хийлгэсэн зураг төсвийг манай газарт хүлээлгэн өгсөн.

77%

Гэрээ байгуулах мэдэгдэл хүргүүлсэн. Гэрээ баталгаажих шатандаа. Гэрээ баталгаажиж ажлын зураг төслийг хийж
байна. 9-р сар: Эскиз зурагт засвар хийлгэхээр буцаасан. 10-р сар: Эскиз зураг төсөв батлуулахаар НЕТГ-т өгсөн. 10.16нд тохижилт үйлчилгээний төвийн барилгын эскиз батлагдсан. Гүйлт дугуйн хүлээгдэж байна. 11-р сар: НАЗГ-тай
зөвшилцөж байна. 12-р сар: НАЗГ-тай зөвшилцөн. Цахилгааны техникийн нөхцөл гараагүй байна. 1-р сар: Дан
барилгын ажлын зураг дуусч манай газраар хянагдаж байна. 2-р сар: зураг төсөвт засвар оруулахаар буцаасан. 3-р сар:
техникийн нөхцлүүд хүлээгдэж байна. 4-р сар: Гүйлтийн зам тохижилтын ажлын техникийн нөхцлийг авто замын
газраас хэрэгжиж буй дэд өртөөнөөс авахаар хандаад байна. 5-р сар: техникийн нөхцөл гарсаны дагуу зураг төсвийг
2015/05/22 дотор хянуулахаар болсон. 9-р сар: Ажлын зураг төсвийг яаралтай дуусган хүлээлгэн өгөх тухай албан тоот
хүргүүлээд байна. 10-р сар: Гүйлтийн замын зураг төсвийг авто зам болон гудамж төсөлтэй уялдуулж зөвшилцүүлэхээр
буцаав. 11-р сар: Зураг төсвийг дуусган хүлээлгэн өгөх талаар албан тоотыг 2015.11.17-д хүргүүлэв. 12-р сар: Зураг
төсвийг дуусган хүлээлгэн өгөх тухай шаардах хуудас дахин өгөөд байна.9-р сарын 27-ны байдлаар шүүхэд хандсан
байна.2016/10/12ны 3/2551 албан бичгээр зураг төсвийг дуусган хүлээлгэн өгөх шаардах хуудас дахин өгсөн. 2016.12.15ны байдлаар: Хууль дотоод хяналтын албанд дараагын шатны арга хэмжээ авхаар хавтаст материалыг бүртгэлжүүлж
шилжүүлэв.

50,0

48 500 000,0

2014/07/31
2014/10/28

9

Нийслэлийн архивын барилгын
зураг төслийн нэмэлт хөрөнгө

НТХО

СБД

НЗТХ

94,0

94 000 000,0

2010.11.05
2011.01.05
2017.03.01

89%

3-р сар: Газрын асуудал бүрэн шийдэгдээгүй дахин төлөвлөлтөөр шинэ газарт байршуулахаар эскиз зураг боловсруулж
байна. 4-р сар: НӨХГ-т газар чөлөөлөхтэй холбогдуулан хандаад байна. Хуулийн дагуу 5-р сараас газар чөлөөлөлт
эхлэнэ гэсэн албан тоот НӨХГ-аас ирээд байна. 2015/05/08-ны өдөр гүйцэтгэгч НЗТХ, дахин төлөвлөлтийн Асар ӨргөөХХК, Архивын газрын дарга, СБД-ийн газрын мэргэжилтэн нартай газрын талаар хуралдсан. Эскиз зургийн газарт нь
багтаан боловсруулахаар болсон. 6-р сар: Эскиз зураг төсөл дуусч НЕТГ-аар батлуулахаар 07/ 02 -ны өдөр хүргүүлэв.
Эскиз зураг төсөл батлагдсаны дагуу холбогдох газрууд руу техникийн нөхцөл хүссэн албан тоот явуулсан. 2015.09.30ны өдрийн техникийн зөвлөлийн хурлаар оруулан гэрээний хугацааг 2015.12.15 хүртэл сунгахаар шийдвэрлэсэн.
2015.10.02-ны өдөр НХОГ-ын Орлогч даргын өрөөнд Архивын газрын дарга Гаваа, НӨХГ-ын мэргэуилтэн Ариунсоёл,
СБД-ийн газар зохион байгуулагч Тэмүүжин, НЗТХ-ийн хэлтэсийн дарга Солонго НХОГ-ын Орлогч дарга Цэдэнсодном
нар хуралдан ажлын явцыг түргэсгэх цаашид авах арга хэмжээний талаар хуралдсан. 10-р сар: Хурлын шийдвэрээр
2015.11.20-нд дан барилгын зургийг хүлээн авах магадлалд оруулах, газар чөлөөлөх асуудлаар гарч олох хуулийн
гаргалгаа гаргах. 2015.10.07-нд дахин уулзаж үр дүнг танилцуулахаар болсон. 11-р сар: газар чөлөөлөлтийн талаар
дахин хуралдаж чөлөөлөгдөөгүй 3 -н иргэнтэй уулзаж санал авсан. Дан барилгын зураг НОБГ-аар хянуулан 2015.11.13д дүгнэлт гарсан тул гэрээг техникийн зөвлөлийн хурлын шийдвэрийн дагуу 2015.12.15 хүртэл сунгахаар болсон. Гэрээ
баталгаажих шатандаа. Гадна шугам сүлжээний зургийг 2015.12.15 дотор багтаан дуусган хүлээлгэн өгөх тухай албан
шаардлагыг хүргүүлсэн. 12-р сар: 2015.12.23-ны өдрийн техникийн зөвлөлийн хурлаар оруулан гэрээний хугацааг
2016.02.15 хүртэл сунгах шийдвэр гарсаны дагуу гэрээ баталгаажих шатандаа. 2016.11-р сар: дулааны трасс-д газар
чөлөөлөх асуудлаас болж ажлын зургийг зөвшилцөх явц удааширч байна.. Бусад гадна холболтын зураг дууссан.Зураг
төсвийг БХТ-р магадлал хийлгэн хүлээлгэн өгсөн.2016.11.21-ны байдлаар: Асар Өргөө ХХК-тай холбоо барьж манай
газарт уулзалт зохион байгуулахаар бэлдэж байна.2016.11.28-ны байдлаар: Асар Өргөө ХХК-н ажлын зургийн явцыг
манай газарт танилцуулж зураг төсвийг яаралтай холбогдох байгууллагуудтай зөвшилцөж дотор ирүүлэхээр
болсон.2016.12.02-ны байдлаар: НХОГ-т 2016.11.17-ны өдрийн ТЗХ-аар оруулж гэрээний хугацааг 2017.03.01-ны өдрийг
хүртэл сунгахаар шийдвэр гарсан.2016.12.15-ны байдлаар: Сунгалтын гэрээ баталгаажих шатандаа.
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Хан уул дүүргийн 15 дугаар
хорооны нутаг дэвсгэрт UB town,
Wizard town орчмын бохир усны
гол шугамын зураг төсөв

НТХО

ХУД

Алтайн газрын хүч
ХХК

40,0

28 000 000,0

2015/04/02
2015/06/30

100%

2016,05,25 -нд НХОГ-аар баталгаажуулан БХТ-рүү хүргүүлэв.2016,06,30-нд магадлалын дүгнэлт гарч зураг төсвийг
хүлээлгэн өгсөн.

11

Улаанбаатар хотын төв цэвэрлэх
байгууламжийг
шинэчлэн
сайжруулах, шинээр барих ажлын
зураг төсөв боловсруулах

НТХО

СХД

“Артелиа Вила
транспорт” ХХК

6 000,0

4 801 074 650,0

2015/06/28
2015/12/28
2016/06/01

76%

Гэрээ баталгаажсан бөгөөд одоогоор геологийн өрөмдлөг топо зураглал хийгдэж байна. Мөн монгол талын зөвлөх
Престиж группынхан цэвэрлэх байгууламжийн талбай дээр ажиллаж байна. Мөн технологийн процессийн талаарх
хурлыг үе шаттайгаар хэрэгжүүлж байна. 9 сарын 1-нд Францаас элч төлөөлөгч ирж дахин уулзалт төлөвлөгдөж байна.
одоогийн байдлаар химийн бодис, хөрсний ус илэрч байгаа байршил, бохир усны станцууд хоорондын перемычка
холбоосны талаар хэлэлцэж шийдвэрлэх шатандаа байна. 9-р сар: Артелиа вил энд транспорт ХХК-ийн хэлтсийн дарга
Магнус Холмертой уулзаж тайлантай танилцсан. Одоогоор шинэ болоод хуучин цэвэрлэх байгууламжийн технологийн
тоног төхөөрөмжийн судалгааг хийж байна. Мөн байгаль орчны ерөнхий үнэлгээ хийгдэж дуусах шатандаа ороод байна.
Холбогдох хурал графикийн дагуу хийгдэж байна. Нийслэл болон харъяа яамдуудын холбогдох ажилтнуудын ажлын
хэсгийг байгуулах шатандаа ажиллаж байна. Ажлын явцын талаар эхний 2 тайланг ирүүлсэн.10-р сар: Артелиа вил энд
транспорт ХХК-ийн хэлтсийн дарга Магнус Холмер 10/02-ны өдөр ирж 10/6-ны өдөр УСУГ-т, 2015/10/07-ны өдөр НХОГттус тус ажлаа танилцууллаа. Ажлын явцын хувьд Байгаль орчны ерөнхий үнэлгээ, геологи, геодези, топо, шинэ хуучин
цэвэрлэх байгууламжуудын тухай процессийн зураг, ерөнхий төлөвлөгөө барилгуудын зургийг хийж гүйцэтгэсэн байна.
Одоогоор техник эдийн засгийн үндэслэл болон төсөвт өртгийн тооцоолол, барилгуудын ачаалалыг нарийн тооцоолж
байна. НЗД-ын ажлын хэсгийн захирамж албажиж гарсан. ТЭЗҮ-ний анхдугаар хэлэлцүүлэг 2015-11-03-ны өдөр
амжилттай болж өндөрлөлөө. Одоогийн байдлаар анхдугаар хэлэлцүүлэгээс ТЭЗҮ-д өгсөн санал шүүмжүүдийг хянаж
үзэн эцсийн байдлаар бэлэн болгох болон технологийн тооцоолол, ажлын зургийг боловсруулж байна. ТЭЗҮ-ний
хоёрдугаар хэлэлцүүлэг 2015-12-17-ны өдөр амжилттай болж өндөрлөлөө. ТЭЗҮ-д өгсөн санал шүүмжүүдийг хянаж
үзэн эцсийн байдлаар бэлэн болгож батлуулах шатандаа хэрэгжиж байна. 2016-04-01 өдөр ТЭЗҮ батлагдаж,
ЗГХАгентлаг Хөрөнгө оруулалтын газарт хүлээлгэн өгсөн. Гадна инженерийн шугам сүлжээний зураг хийгдэж
байна.Сунгалтын гэрээг бэлтгэж байна. 2016/09/28 а/зургийг хянасан зөвлөмжийн картын хариуг ирүүлэхийг хүлээж
байна.
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Налайх дүүргийн "Шинэ Налайх"
цэцэрлэгт
хүрээлэнд
хөл
бөмбөгийн
талбай
байгуулах
ажлын зураг төсөв боловсруулах
зөвлөх үйлчилгээ

ДОНХС

НД

Даваа зам ХХК

5,0

5 000 000,0

2015/07/14
2015/09/13
2015/11/29

100%

Ажлын зураг төсөв дуусч зурагт магадлал хийгдсэн.Ашиглагч Налайх дүүрэгт зураг төсвийг хүлээлгэн өгсөн. Гэрээ
дүгнэж санхүүжилт хийгдсэн.

13

"Дүүргийн 1 дүгээр хорооны 5
дугаар байр, 2-р хорооны 9 дүгээр
байрны гадна фасадны засварын
ажлын зураг төсөв боловсруулах
ажид", БХ-ЗТ-18/15

ДОНХС

БХД

ХТЗТЦБ ХХК

8,1

7 079 500,0

2015/07/15
2015/08/30

100%

Гэрээ баталгаажсан. Эскиз батлагдсан төсөв хийлгэж байгаа.Магадлал хийлгэхээр хүлээлгэн өгсөн. 2015,12,11-нд
манай газарт актаар хүлээлгэн өгсөн.
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Толгойт орчмын гэр хорооллын
бохир ус татан зайлуулах шугамын
ажлын зураг төсвийн нэмэлт
хөрөнгө

НТХО

СХД

Санни сервис ХХК

16,5

16 500 000,0

2015/07/21
2015/08/21

100%

БХТ-ийн 2016,02,15-ны

15

Багахангай дүүргийн 1 дүгээр
хорооны "1 дүгээр байрны зураг
төсөв боловсруулах"

ДОНХС

БХД

Гандирс од ХХК

55,0

55 000 000,0

2015/07/20
2015/10/19
2016/01/25

100%

Ажлын зураг төсөв дуусч магадлалд орсон.Ажил дууссан Багахангай дүүрэгт ажлын зургийг хүлээлгэн өгөв.
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"Налайх дүүргийн "Шинэ Налайх"
цэцэрлэгт хүрээлэнд хиймэл нуур
байгуулах ажлын зураг төсөв
боловсруулах зөвлөх үйлчилгээ"

ДОНХС

НД

Эн Пи Эл ХХК

7,0

5 967 500,0

2015/07/22
2015/09/22

100%

Топозураглал, геологийн дүгнэлт хийгдэж дууссан. Ажлын зураг хийгдэж байна. Гэрээний хугацааны алдангийг тооцож,
гэрээг дүгнэх ба сунгахгүй. ажлын зураг төсөв магадлалд албажих шатандаа. Зураг төсвийг иж бүрнээр НХОГ-т
хүлээлгэн өгсөн.
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18

19

Дулаан
хангамжийн
5а
магистралийн
өргөтгөл
шинэчлэлтийн ажлын зураг төсөв /
ТЭЦ-3-ийн зүүн урд талаас Дунд
гол хүртэл шугам, уурын шугамын
хамт/ боловсруулах ажил

12г,д магистраль Тк-1208-аас УС15-ын ЦТП хүртэл 2ф500мм-ийн
дулааны шугамыг 2ф700мм болгон
өргөтгөн шинэчлэх зураг төсөв
боловсруулах ажил
2в магистраль Тк-221-ээс Тк-228
хүртэл /Отгонтэнгэр сургуулийн
салаатай
худаг/
2ф300мм-ийн
голчтой
дулааны
шугамыг
2ф400мм голчтой болгон өргөтгөн
шинэчлэх
зураг
төсөв
боловсруулах ажил

№ 73/2016 тоот магадлалын дүгнэлт гарч зураг төсвийг хүлээлгэн өгсөн.

НТХО

БГД

Тэнхлэг
констракшн ХХК

230,0

230 000 000,0

2015/09/09
2016/03/30
2016/11/30

72%

2015/10/23-ний өдөр ТЭЦ-3 дулааны шугамын зааг болон уурын шугамын ажлын даалгавар гаргуулах албан тоотыг
хүргүүлсэн. 2015/10/28 өдөр ТЭЦ-3 техникийн бодлогын хэлтсийн дарга болон уурын шугамын ахлах инженер Батбаяр
нартай уулзаж уурын шугамын зургын даалгавар боловсруулж авахаар болсон. Геологийн судалгаа хийгдэж дууссан.
Дэвсгэр зураг хийгдэж байна. ДЦС-3 ТӨХК-аас ирсэн 2015/11/03 өдрийн 2/2031 тоотын дагуу НЕТГазарт байршил
болон хөрөнгийн захирамжийг хүргүүлсэн. Трассын дагуух газар эзэмшлийн судалгааг газрын мэргэжилтэн гаргаж
байна. УБДС ТӨХК-тай трассын зургийг зөвшилцөж байна. ДС-3 ТӨХК-аас уурын шугамын шиэчлэлтийн ажлын зургийн
даалгаварыг 2015/11/30 өдөр ирүүлсэн. Гүйцэтгэгч компанид зургийн даалгаврыг хүргүүлсэн. 2015-12-10 өдрийн
байдлаар ажлын зураг хийгдэж байна. Трассын дагуух газрын судалгаа болон шийдвэрлэлтийн талаар НӨХГазраас
хариу ирүүлээгүй байна. ф800 шугамыг ф1000 болгон өргөтгөхийн зэрэгцээ зарим хэсэгт дулааны шугамыг далд
оруулах шаардлагатай байгаа тул НӨХГазрын ГАЧХ-ийн оролцоо их чухал байна. 5А магистралын трассын урт болон
эхлэлийн цэгээс шалтгаалсан асуудлыг шийдвэрлүүлэхээр НЗАА-ны ИБХ-тэй хурал зохион байгуулахаар бэлтгэж
байна. / Ажлын зургийн явц 60%-тай / 2016-01-22 өдөр хурал зохион байгуулсан ба ДЦС-3-ийн хашаанаас коллектор
хүртэл ф1000-ын 2 хос шугамыг дангаар төлөвлөх шийдвэр гарсан боловч ДЦС-3 ТӨХК өнөөдрийг хүртэл эцэслэн
шийдвэр гаргаж өгөөгүй байна. Дээрхи шалтгааны улмаас зургийн ажилд түр зогсонги байдалд орсон ба гүйцэтгэгч
компани гэрээний хугацаа сунгуулах хүсэлт ирүүлснийг Техникийн зөвлөлийн хурлаар хэлэлцүүлэн 2016-12-01 өдөр
хүртэл гэрээний хугацааг сунгах шийдвэр гарсан. Сунгалтын гэрээ баталгаажсан. УБДЦС-3 хашаанаас коллектор
хүртэлх трассын зураглалыг ДЦС-3 2016-04-22 өдрийн 1/1091 тоотоор ирүүлсэн. Энэ хэсгийн ажлын асуудлыг УБЗААны ИБХ-тэй хамтран асуудлыг шийдвэрлэхээр хүлээлж байна. 2016-09-08 өдрийн байдлаар дулааны шугамын зураг
дууссан, ДЦС-3 ТӨХК-ийн хашаан доторх оруулгын хэсгийн бүтээцийн хэсгийн тооцоо зураг хийгдэж байна.

НТХО

БЗД

Бум халаалт ХХК

180,0

150 355 299,0

2015/09/09
2016/01/20

100%

2016-09-28 өдөр Ажлын зургийг магадлалаар оруулж актаар хүлээлгэн өгсөн. Нэмэлт ажил нь гэрээ байгуулах шатандаа
явж байна. .

НТХО

БЗД

ДНТ ХХК

80,0

74 045 836,0

2015/09/23
2015/12/22

100%

Зураг төсвийг дүүсган БХТөвөөр магадлал хийлгүүлэн актаар хүлээлгэн өгсөн.

ДХ

БХД

Мөнх хос
шилтгээн ХХК

8,5

8 000 000,0

2015/09/12
2015/12/10
2016/06/15

92%

Эскиз зураг батлуулахаар НЕТГ-т хүргүүлсэн. 2015-11-24-ний өдөр эскиз зураг батлагдаж ирээд байгаа бөгөөд
Багахангай дүүргийн зүгээс инженер геологийн дүгнэлтийг гаргаж ирүүлэхгүй бол тус зургийг холболтыг хийх боломжгүй
нөхцөл байдал үүсээд байна. Инженер геологийн дүгнэлт гаргуулах тухай албан тоотыг Багахангай дүүрэг рүү
явуулсан.Холбогдох шаардлагатай техникийн нөхцлийг авахаар хүсэлтээ ханган нийлүүлэгч байгууллагуудад
хүргүүлээд байна. УСУГ 2015-12-01-ны өдрийн 6026/15 тоот техникийн нөхцөл гарав гүйцэтгэгч байгууллагад
хүргүүлээд байна.2015-12-23-ны өдрийн техникийн зөвлөлийн хурлын шийдвэрээр гэрээний хугацааг сунгахаар
шийдвэрлэв. Инженер геологийн дүгнэлтийг БХД гаргуулж магадлалд хүргүүлээд байна.2016 оны 02 дугаар сарын 01ний өдөр геологийн дүгнэлт магадлалаар орж албажин гарсан. 2016 оны 04 дүгээр сарын 08-ны өдрийн 0175/2016 тоот
гадна цахилгааны техникийн нөхцөл гарсан ажлын зураг үргэлжлэн хийгдэж байна.2016-09-12-ны өдрийн байдлаар
гадна холбооны ажлын зураг хийгдэж дуусч байна.2016-10-06 өдөсвийг дуусган хүлээлгэн өгөх талаар албан тоотыг
2015.11.17-д хүргүүлэв. 12-р сар: Зураг төсвийг дуусган хүлээлгэн өгөх тухай шаардах хуудас дахин өгөөд байна.9-р
сарын 27-ны байдлаар шүүхэд хандсан байна.2016/10/12ны 3/2551 албан бичгээр зураг төсвийг дуусган хүлээлгэн өгөх
шаардах хуудас дахин өгсөн. 2016.12.15-ны байдлаар: Хууль дотоод хяналтын албанд дараагын шатны арга хэмжээ
авхаар хавтаст материалыг бүртгэлжүүлж шилжүүлэв.аар 80 хувийн гүйцэтгэл төрийн санд хүргүүлсэн. хүртэл
хянуулахаар ирүүлээгүй байна. Засвар хийсэн зураг төсвийг хянуулахаар 2016-04-05 өдөр ирүүлсэн бөгөөд хянагдаж
дуусан 2016-04-18 өдөр магадлал хийлгүүлэхээр БХТөвд хүргүүлсэн. Тус байршлын гадна холбооны зураг төсвийн МЕД
2016-02-19 өдрийн 82/2016 тоот, Гадна цахилгааны зураг төсөв 2016-03-15 87/2016 тоот, гадна дулаан, цэвэр бохир
усны зураг төсөв 2016-04-25 өдрийн 197/2016 тоотоор тус тус баталгаажсан ба холбоо цахилгааны зураг төсөвийг
актаар иж бүрэн хүлээн авсан. Гадна дулаан цэвэр, бохир усны шугамын зураг төсвийг төсөл хэрэгжүүлэгч
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Тасганы усан сангаас 3, 4 дүгээр
хорооллын
усан
сан-Баруун
дүүргийн усан сан хүртэл ф600мм
шугам шинээр татах ажлын зураг
төсөв

НТХО

БГД

Сивил инженеринг
консалтинг ХХК

75,2

74 476 909,0

2015/09/10
2016/01/24

100%

2016.11.29-ны № 865/2016 тоот магадлалын дүгнэлт гарч зураг төсвийг хүлээлгэн өгөв.

22

Зүүн хойд бүсийн усан сангаас
Тасганы усан сан хүртэл ф900 мм
шинээр татах шугамын ажлын
зураг төсөв

НТХО

БГД

Хайдро дизайн
прожект ХХК

59,1

59 000 000,0

2015/09/10
2015/12/24
2016/03/24

100%

Ажлын зургаа дуусган манай газраар хянуулсан. НӨХГ-аас 2016 ,3,25 нд А/242 тоот газар олголтын захирамж гарч
хүргүүлэв. Үндсэн зургийг манай газраар баталгаажуулан БХТ рүү хүргүүлэв.2016,06,27-ны № 424/2016 тоот
магадлалын дүгнэлт гарч зураг төсвийг бүрэн хүлээлгэн өгөв.

НТХО

НД

Эм И СИ ЭС ЗЭТ
БИ ХХК

25,0

13 584 890,0

2015/10/27
2015/12/30

100%

2015 оны 11-р сарын 20-ны өдөр нарийвчилсан үнэлгээг ирүүлсэн ба 2015 оны 11-р сарын 24 -ны өдөр БОНХАЖЯ-ны
Хүрээлэн буй орчин, байгалийн нөөцийн газарт хянан баталгаажуулахаар хүргүүлсэн. Бага оврын цэвэрлэх
байгууламжийн нарийвчилсан үнэлгээ хянагдан баталгаажсан. Гүйцэтгэгч компаний эцсийн санхүүжилтын гүйцэтгэлийг
баталгаажуулсан.

НТХО

БГД

Оникс Маргад
ХХК

15,0

13 029 500,0

2015/09/10
2015/12/24
2016/05/01

100%

2016,10,24-нй № 801/2016 тоот МЕД гарч зураг төсвийг хүлээлгэн өгөв.

20,0

19 021 084,0

2015/09/09
2015/11/19
2016/05/01

100%

2016,08,02-ны № 524/2016 тоот магадлалын дүгнэлт гарч хүлээлгэн өгөв.

20

Ахмадын өргөөний
боловсруулах ажил

23

24

25

зураг төсөв

Бага
оврын
цэвэрлэх
байгууламжийн байгаль орчны
нарийвчилсан үнэлгээ / Налайх
дүүрэг, 5 дугаар хороо/
Дулааны
11г,д
магистраль
шугамтай хамт явах Голомт
хотхоны урд уулзвараас 25 дугаар
эмийн сангийн шинэ уулзвар
хүртэлх
төмөр
замыг
усаар
хангадаг ф200 мм шугамыг ф400
мм шугам болгон өргөтгөх ажлын
зураг төсөв
10
дугаар
хорооллын
урд
уулзвараас 1 дүгээр хорооллын
Цамбагарав
үйлчилгээний
төв
хүртэлх хэсэгт ф400 цэвэр усны
шугамыг ф600 мм болгон өргөтгөх
ажлын зураг төсөв

НТХО

Дүүрэг
Сонгодог цамхаг
дамнас
дизайн ХХК
ан

26

Цайз бохир усны ф400 мм голч
бүхий бохир усны шугамын ажлын
зураг төсөв

НТХО

БЗД

Сивил инженеринг
консалтинг ХХК

19,5

18 382 909,0

2015/09/09
2015/12/14
2016/03/24

100%

Үндсэн шугамын зургийг баталгаажуулж БХТ-рүү магадлал хийлгэхээр хүргүүлэв. Нэмэлт ажлын хөрөнгийн захирамж
2016,05,04-ны А/350 тоотоор батлагдсан. 2016,07,07 № 473/2016 тоот магадлалын дүгнэлт гарч зураг төсөв бүрэн
хүлээлгэн өгсөн.
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Технологийн ус хангамжийн ажлын
зураг төсөл /6км шугам, усан сан/
Зөвлөх үйлчилгээ

НТХО

Дүүрэг
дамнас
ан

Гидроком
байгууламж ХХК

74,6

71 155 000,0

2015/09/17
2015/12/16

100%

2016,09,23-ны № 719/2016 тоот магадлалын дүгнэлт гарч зураг төсвийг хүлээлгэн өгөв.

28

Цахилгаан
хангамжийн
ажлын
зураг төсөл
/110/35/10 дэд өртөө/ Зөвлөх
үйлчилгээ

НТХО

Дүүрэг
дамнас Бодит чадал ХХК
ан

57,7

54 850 186,0

2015/09/14
2015/11/13

100%

Манай газраар хянагдаж дууссан. Зураг төсөвт магадлал хийгдэн актаар хүлээлцсэн.

29

Үерийн барилга байгууламжийн
ажлын зураг төсөл /9км/

НТХО

Дүүрэг
дамнас
ан

Усны эрчим ХХК

56,9

56 722 000,0

2015/09/17
2015/12/16

100%

Гэрээ баталгаажсан. Инженер геологийн ажил хийгдэж байна. Ажлын зураг төсвийг холбогдох байгууллагуудтай
зөвшилцөж байна. Зөвшилцөж дууссан. 2016,02,15-нд хянуулахаар ирүүлсэн.ТЗХ-аас гэрээ сунгах шийдвэр
гарсан.2016,05,26-ны №303/2016 тоот МЕД гарч хүлээлгэн өгсөн.
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Хүүхэд, залуучуудын сургалт,
хүмүүжлийн тусгай цогцолборын
"Од" хөдөлмөр зуслангийн зураг
төсөв

НТХО

төв
жаргал
ант

Петронас тауэр
ХХК

150,0

140 000 000,0

2015/10/25
2016/01/25
2016/04/15

100%

БХТ-д 2016.09.12-нд хүргүүлсэн магадлал хийгдэж байна. 2016 оны 10-р сарын 27-ны өдөр магадлал хийгэсэн зураг
төсвийг актаар хүлээлгэн өгөв.
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Налайхын барилгын материалын
үйлдвэрлэл технологийн паркийн
цахилгаан хангамжийн зураг төсөл

НТХО

НД

Баясалтөгс ХХК

145,2

145 211 000,0

2015/11/17
2016/01/10

100%

Зураг төсвийг эрчим хүчний хөгжлийн төвөөр хянуулан магадлал хийлгэсэн. Зургийн 3D зургийг гүйцэтгэн хүлээлгэн
өгсөн, гэрээ дүгнэсэн.
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Шархад, Амгалан орчмын бохир ус
зайлуулах 1395м
урт
шугам
сүлжээний
өөрчлөлтийн
зураг
төсөл /БЗД/

НТХО

БЗД

Зэт Эй Ди ХХК

4,3

4 273 500,0

2015.11.18
2015.12.18

100%

Иж бүрэн ажлын зураг төсвийг 2015-12-18нд хүлээлгэж өгсөн.

100%

Нэмэлт ажлын зургийг хийж дууссан. Магадлалд хүргүүлэхэд бэлэн болсон. 2016-10-13 байдлаар 3/2550 тоот албан
шаардлага хүргүүлсэн.2016-10-20 өдрийн байдлаар Орлогч даргын хэмжээнд хурал зохион байгуулахаар болов.2016-1024 өдөр уулзаж ажлыг эрчимжүүлэхээр шаардлага тавьсан. 2016-11-02 өдрийн байдлаар БХТ-д гүйцэтгэгч компани
магадлал хийлгэхээр хүсэлт хүргүүлсэн. 2016-11-15 өдрийн байдлаар ТЗХ-аар гэрээ цуцлахаар хүлээгдэж байна. Мөн
ажлыг эрчимжүүлэхгүй бол хөрөнгө буцаагдахыг анхааруулж албан бичиг өгсөн. 2016-11-21 байдлаар техникийн
зөвлөлийн хурлаар гэрээг цуцлахгүй ажлыг гэрээний дагуу дуусгах шийдвэр гарсан. 2016-11-28 байдлаар: Арт
констракшнтай уулзаж, эцсийн гүйцэтгэлийг 12 дугаар сарын 1-ны дотор ирүүлэхээр шийдвэрлэсэн. 2016-11-29 ТЗХ-аар
гэрээг дүгнэж, цуцлахаар шийдвэрлэв.
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Их тойруу Сансарын аюулгүйн
тойргийн уулзвараас Гэсэр сүмийн
уулзвар хүртлэх гудамжны
тохижилтын ажлын зураг төсөв

НТХО

БЗД

Арт констракшн
ХХК

13,2

13 200 000,0

2015/11/15
2016/01/13

34

Улаанбаатар хотын 220 КВ-ын
Сонгино дэд станцаас 110 Кв-ын
50 км хоёр хэлхээт ЦДАШ-ын
ажлын ажлын зургын өөрчлөлт

НТХО

Дүүрэг
дамнас
ан

Электро сеть
проект ХХК

8,0

7 800 000,0

2015/11/12
2015/12/24

50%

НХОГ-аас үнэлгээний хороо байгуулан Их тойрог төсөлд зургийн өөрчлөлттэй холбоотой шууд гэрээ байгуулах зөвлөмж
ирсэний дагуу судлаж үзэн гэрээ байгуулах мэдэгдэл хүргүүлсэн. Гэрээ баталгаажих шатандаа. Газрын маргаантай
байгаа 3 байршилд гүйцэтгэлийн зураг зуруулж байна. Газрын маргаан эцэслэн шийдвэрлэгдээгүй тул зураг төсөв
хүлээгдэж байна. Их тойрог төслийн үндсэн гэрээ сунгагдсаны дараа гүйцэтгэлийн зураг хийгдэж буй өөрчлөлтийн
гэрээг сунгуулахаар шийдвэрлэсэн. 220 кВ-ын шугамын ажлын газрын асуудал шийдэгдээгүй гүйцэтгэлийн зураг
хүлээгдэж байна.

35

"Асгат" ОНӨААТҮГ-ын сургууль,
цэцэрлэгийн хүнсний хангамжийн
зориулалтын барилгын зураг төсөв

НТХО

Дүүрэг
дамнас
ан

Татах хүч ХХК

60,0

41 690 897,0

2015/11/26
2016/05/26

100%

Магдлал хийлгэсэн иж бүрэн зураг төсвийг манай газарт 2016.11.10-нд актаар хүлээлгэн өгсөн.

НТХО

БЗД

Монхидроконстра
кшн ХХК

23,0

23 000 000,0

2016/02/29 2016/07/01

100%

НЗД-ын 2016-05-04-ны өдрийн А/350 тоот захирам батлагдаж ажлын гэрээг 2016-05-05 өдөр СТСХэлтэст хүргүүлсэн.
Гэрээ баталгаажсан. Ажлын зураг төсвийг 2016-08-23-ны өдөр захиалагчид хүлээлгэн өгсөн.

НТХО

СХД

Шугам ХХК

90,0

88 657 800,0

2015/11/26
2016/02/21

100%

Зураг төсөвт магадлал хийгдсэн эцсийн байдлаар гэрээг дүгнэсэн.

НТХО

Дүүрэг
дамнас
ан

Электросеть
проект ХХК

35,0

29 000 000,0

2015/11/26
2016/01/24

100%

БХТ-д магадлал хийгдэн захиалагчтай актаар хүлээлцсэн гэрээг дүгнэсэн.

36
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Эрдэнэтолгой,
УС-15
орчмын
үерийн хамгаалалтын барилга
байгууламжийн өөрчлөлтийн зураг
төсөв
Сонгинохайрхан
дүүргийн
гэр
хорооллын цахилгаан хангамжыг
сайжруулах ажлын зураг төсөл /35
байршилд/
Сүхбаатар, Чингэлтэй дүүргийн гэр
хорооллын цахилгаан хангамжыг
сайжруулах ажлын зураг төсөл /12
байршилд/
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Баянзүрх дүүргийн гэр хорооллын
цахилгаан хангамжыг сайжруулах
ажлын зураг төсөл /6 байршилд/

НТХО

БЗД

Шугам ХХК

25,0

16 940 000,0

2015/11/26
2016/01/21

100%

Ажил дуусч магадлалын ерөнхий дүгнэлт гарсан, захиалагчид актаар зураг төсвийг хүлээлгэн өгч гэрээг дүгнэсэн.

40

Багануур дүүргийн гэр хорооллын
цахилгаан хангамжыг сайжруулах
ажлын зураг төсөл /6 байршилд/

НТХО

БНД

Электросеть
проект ХХК

25,0

12 500 000,0

2015/11/26
2016/01/24

100%

НХОГ-аар хянагдан зураг төсвийг магадлалаар оруулан магадлалын ерөнхий дүгнэлт гарсан. Ажлын 3D зургийг
гүйцэтгэн эцсийн байдлаар хүлээлгэн өгсөн гэрээ дүгнэсэн.

НТХО

Дүүрэг
дамнас
ан

Баясалтөгс ХХК

25,0

14 966 870,0

2015/11/26
2016/01/17

100%

Ажил дуусч магадлалын ерөнхий дүгнэлт гарч гэрээг дүгнэсэн.

НТХО

СХД

Грийн Пайнт тийм
ХХК,

15,0

15 000 000,0

2016/01/10
2016/04/10

100%

БХТ-р магадлал хийлгүүлэн 2016.11.09-нд манай газарт актаар хүлээлгэн өгсөн.

ДОНХС

НД

Монгол тохь ХХК

8,0

7 208 000,0

2016/01/21
2016/03/21

100%

Ажлын зураг төсөв дуусч магадлал хийгдсэн.Гэрээ дүгнэж санхүүжилт хийгдсэн.

94%

2015/12/21 өдөр 2/3461 тоот гэрээ байгуулах мэдэгдэл хүргүүлсэн. 2015/12/30 өдөр гэрээ байгуулсан. 2015/01/16 өдөр
эскиз зургийг НХОГ-т ирүүлсэн боловч төлөвлөсөн газар багадсан 2016/01/29 өдөр газрыг хэмжээг нэмүүлэхээр НОБГ-с
газрын албанд хандаад байна. 2016/04/01 газрын хэмжээ нэмүүлэх хүсэлт дэмжигдэж захирамж хүлээгдэж байна.
2016/05/02 Газрын захирамж гарч Архитектур төлөвлөлтийн даалгавар батлуулахаар хүлээгдэж байна. 2016/07/02
Газрын захирамж гарч Архитектур төлөвлөлтийн даалгавар батлагдсан, эскиз зураг батлагдсан ажлын зураг хийгдэж
эхлээд байна. 2016/09/01 Гүйцэтгэгч байгууллага зургийг тодорхойгүй шалтгаанаар дуусгаж ирүүлээгүй байна.
2016/09/22 3/2372 тоот албан шаардлага хүргүүлээд байна. 2016/10/25 Гүйцэтгэгч компани хийсэн зураг төсвөө
танилцуулан 14 хоногийн хугацаанд дуусган хянуулахаар болсон. Гадна цахилгааны техникийн нөхцөл УБЦТС ТӨХК-с
2016.10.26-ны өдрийн 10796/2016 дугаартай албажин гарсаныг 2016.11.04-ны өдөр гүйцэтгэгч компанид хүргүүлсэний
дагуу гадна цахилгааны ажлын зураг төсөлөсвийг дуусган хүлээлгэн өгөх талаар албан тоотыг 2015.11.17-д хүргүүлэв.
12-р сар: Зураг төсвийг дуусган хүлээлгэн өгөх тухай шаардах хуудас дахин өгөөд байна.9-р сарын 27-ны байдлаар
шүүхэд хандсан байна.2016/10/12ны 3/2551 албан бичгээр зураг төсвийг дуусган хүлээлгэн өгөх шаардах хуудас дахин
өгсөн. 2016.12.15-ны байдлаар: Хууль дотоод хяналтын албанд дараагын шатны арга хэмжээ авхаар хавтас
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Баянгол, Хан-Уул дүүргийн гэр
хорооллын цахилгаан хангамжыг
сайжруулах ажлын зураг төсөл /6
байршилд/
Сонгинохайрхан дүүрэг Шалган
бүртгэх
товчооны
тохижилтын
зураг төсөв
2 дугаар хорооны Хуульчдын
гудамжинд хийх явган зорчигчийн
ажлын зураг төсөв хийх

Гал унтраах тасгийн барилгын
давтан хэрэглэх зураг төсөв
боловсруулах, тухайн байршилд
холбох /Сүхбаатар дүүрэг, 19
дүгээр хороо

НТХО

СБД

Алтайн газрын хүч
ХХК

50,0

49 227 400,0

2015/12/29
2016/02/29

45

Автобус-3
автобаазын
давтан
хэрэглэх зураг, төсөв боловсруулах
зөвлөх үйлчилгээний ажил /тухайн
байрлалд холбоно/

НТХО

СБД

НЗТХ

330,0

280 500 000,0

2016/01/03
2016/04/01

89%

Гэрээ баталгаажих СТСХ-т хүлээгдэж байна. Давтан хэрэглэх эскиз зураг төсөл эхэлсэн судалгааны ажил хийгдэж
байна. 2-р сар: НЕТГ-р 2016.02.02-нд батлагдсаны дагуу ажлын зураг төслийг эхлүүлээд байна. 3-р сар: Ажлын зураг
төслийг ОБЕГ-т хянуулахаар хүргүүлээд байна. 4-р сар: Давтан хэрэглэх ажлын зураг төсөвт магадлал хийгдэж байна.
Холболт хийх газрын байршил холбогдох бичиг баримт шийдвэрлэгдээгүй хүлээгдэж байна.Техникийн зөвлөлийн
хурлаар оруулж гэрээг 2016 оны 12 дугаар сарын 15-г хүртэл сунгахаар шийдвэрлэсэн сунгалтын гэрээ хийхээр бэлдэж
байна. Нийт 11 барилгын зураг төсөв хүлээлгэн өгөхөөс 6 барилгын зураг төсвийг магадлалхийлгэн манай газарт
хүлээлгэн өгсөн.6-р сар: 2-н барилгын зураг төсвийг хянаж БХТ-д магадлал хийлгэхээр хүргүүлсэн. 7-р сар: 2-н
барилгын зураг төсвийг хянаж БХТ-д магадлал хийлгэхээр хүргүүлсэн. 8-р сар: Суулийн 2 барилгын зураг төсвийг
магадлал хүргүүлэх шатандаа.9-р сар: 12 барилгын зураг төсвийг БХТ-р магадлал хийлгэн манай газарт хүлээлгэн
өгсөн. 9-р сарын 21-нд: ЗТНэгтгэлээс Бх чухал байна. 5А магистралын трассын урт болон эхлэлийн цэгээс шалтгаалсан
асуудлыг шийдвэрлүүлэхээр НЗАА-ны ИБХ-тэй хурал зохион байгуулахаар бэлтгэж байна. / Ажлын зургийн явц 60%-тай
/ 2016-01-22 өдөр хурал зохион байгуулсан ба ДЦС-3-ийн хашаанаас коллектор хүртэл ф1000-ын 2 хос шугамыг дангаа

46

Ундны усны хангамжийн ажлын
зураг төсөл /14км, усан сан/
үйлчилгээний
/ЭХҮҮТП-2015.07
дугаартай тендер

НТХО

СХД

Хайдро дизайн
прожект ХХК

74,9

74 800 000,0

2016/01/19
2016/04/19

100%

2016,09,12 №684/2016 тоот тагадлалын дүгнэлт гарч зураг төсвийг хүлээлгэн өгсөн.

НТХО

СХД

Гэрэгэ дизайн
ХХК

15,0

14 600 000,0

2016/01/21
2016/03/11

100%

БХТ-д магадлал хийлгэхээр хүргүүлсэн. 2016,07,26-нд актаар хүлээлгэн өгсөн

НТХО

СХД

Гэрэгэ дизайн
ХХК

15,0

14 500 000,0

2016/01/21
2016/03/11

100%

Магадлал хийлгэсэн ажлын зураг төсөв хүлээлгэн өгөв.

НТХО

СБД

Гэрэгэ дизайн
ХХК

15,0

14 550 000,0

2016/01/21
2016/03/11

100%

2016/06/09 Өдөр зураг төсвийг хүлээн авсан.
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Сонгинохайрхан дүүргийн эрүүл
мэндийн төвийн засварын ажлын
зураг
төсөв
/Амбулатори-3/
боловсруулах ажил
Сонгинохайрхан дүүргийн эрүүл
мэндийн төвийн засварын ажлын
зураг
төсөв
/Амбулатори-2/
боловсруулах ажил
Сүхбаатар дүүргийн эрүүл мэндийн
төвийн засварын ажлын зураг
төсөв
/Амбулатори-2/
боловсруулах ажил
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Шинэ суурьшлийн бүсийн эхний 8
байршил Баянзүрх дүүргийн 20
дугаар хорооны 5 байршлын
/Хожуулын ам, Хатадын ам, Их
цуурай,
Бага
цуурай,
Бага
Улиастайн ам, Богдын давааны ам,
2157 өрх, 422га/ гадна цахилгаан
хангамж, гэрэлтүүлгийн ажлын
зураг төсвийн ажил
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Шинэ суурьшлийн бүсийн эхний 8
байршил Сонгинохайрхан дүүргийн
32 дугаар хороо Эмээлтийн уулын
баруун хоолой / 4001 өрх, 565га/
гадна
цахилгаан
хангамж,
гэрэлтүүлгийн ажлын зураг төсвийн
ажил
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Шинэ суурьшлийн бүсийн эхний 8
байршил Хан-Уул дүүрэг 12, 13
дугаар хороо Эрдэнэтолгой / 869
өрх, 155га/
гадна цахилгаан
хангамж, гэрэлтүүлгийн ажлын
зураг төсвийн ажил
Эмээлтийн хөнгөн үйлдвэрийн
үйлдвэрлэл, технологийн паркийн
Инженерийн шугам сүлжээний
ажлын зураг төсөл / Холбоо
хангамж,
цахилгаан
хангамж,
технологийн уурын шугам, усан
хангамж
ариутгах
татуурга,
хонгилын
систем/-ийн
зөвлөх
үйлчилгээ

НТХО

БЗД

Бодит чадал ХХК

160,0

125 385 000,0

2016/01/24
2016/04/24

100%

Магадлал хийлгэж манай газраар хянагдсан. Гэрээг дүгнэсэн ажил 100 хувь дууссан.

НТХО

СХД

Аслаан ХХК

95,0

89 991 880,0

2016/01/24
2016/04/14

75%

Тендерийн материалыг хянан үзэж компанитай гэрээг байгуулсан. НЗАА-тай газрын трасс ярилцаж хуралдсан. Эмээлт
уулын хоолойд техникийн нөхцөл өөрчилж Бодит чадал ХХК-ийн хэрэгжүүлж буй 110/35/10 кВ-ын дэд станцаас холболт
гүйцэтгэхээр УБЦТС ХК, НЗАА, НЕТГ-тай зөвшилцөж хуралдсан. Газрын трасс дээр НЕТГ-өөр гарын үсэг зуруулах
явцад Шинэ суурьшлын бүсийн ерөнхий төлөвлөгөө батлагдаагүй гэсэн шалтгаанаар трасс батлагдахгүй байгаа. НЕТГаас ерөнхий төлөвлөгөө ИТХ-аар баталгаажсаны дараа трасс баталгаажина.

НТХО

ХУД

Электросеть
проект ХХК

40,0

28 379 496,0

2016/01/24
2016/04/24

100%

Зураг төсөвт магадлал хийгдэн гэрээг дүгнэсэн.

НТХО

СХД

Элста ХХК, Оникс
маргад ХХК
түншлэл

287,6

286 514 800,0

2016/03/31
2016/10/26
2017/05/31

25%

Гэрээ баталгаажих шатандаа. Ажил эхэлсэн. Судалгаа хийгдэж байна. Гэрээ баталгаажсан.Геологийн дүгнэлт гарч
экспертизээр батлагдсан. Трассын зураг хийгдэж байна.Ерөнхий трассын зураг гарсан зөвшилцөж байна.Зөвшилцөж
дууссан. Ерөнхий төлөвлөгөө батлагдаагүй хүлээгдэж байна. Ажлын зураг хийгдэж байна.ЕТ магадлал хийгдсэн.
2016,09,05 нд ТЗХ-д оруулж зургийн үнийн задаргаанд техникийн шийдвэр гаргуулав.2016,09,12-нд НХТЕТГ-т албан
тоот хүргүүлэв. 2016,09,15 нд ЕТГ-аас албан тоот ирэв. 2016-10-р сар ЕТ батлагдаж ирээгүй учир эхний 30%-ийн
санхүүжилт олгох боломжгүй, хөрөнгийг 2017 онд шилжүүлэхээр санал хүргүүлэв.2016,10,13-ны №68/2016 тоот
гэрээний хугацаа сунгах хүсэлт ирүүлсэн.2016.11.04-ны ТЗХ-ын шийдвэрээр гэрээний хугацааг 2017.05.31-ийг хүртэл
сунгахаар шийдвэрлэв. Сунгалтын гэрээ батлагдаж байна.

ДОНХС

БЗД

Арчсис ХХК

46,5

46 500 000,0

2016/04/06
2016/06/06

100%

Ажлын зураг төсөв хийгдэж дууссан.
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Баянзүрх дүүргийн 2016 онд Орон
нутгийн хөгжлийн сангийн хөрөнгө
оруулалтаар хийгдэх ажлуудын
зураг, төсөв боловсруулах зөвлөх
үйлчилгээний ажил

55

Налайхын барилгын материалын
үйлдвэрлэл технологийн паркийн
байгаль
орчны
нарийвчилсан
үнэлгээ хийх ажил

НТХО

НД

Эхопланет ХХК

56

Налайх дүүргийн Орон сууцны
байруудын гадна ханын дулаалгын
ажлын төсөв боловсруулах зөвлөх
үйлчилгээ

ДОНХС

НД

57

Зайсангийн үерийн хамгаалалтын
сувгийн ажлын зураг төсөв

НТХО

58

1-р хорооны 6-р байрны дээвэр
болон 183-р цэцэрлэгийн дээврийн
засварын ажлын зураг төсөв
боловсруулах ажил

180,0

179 027 354,0

2016/04/05
2016/06/15

95%

Хөрсний судалгаа геологи хийгдэж дууссан. Гэрээний тусгай нөхцөлд заасны дагуу Байгаль орчны төлөв байдлын
хураангуй тайлан, геологийн дүгнэлт, хөрсний задлан шинжилгээний хариуг ирүүлсэн. Ажлын гүйцэтгэлийг 30%-тай гэж
үзэн тайланг хүлээн авсан. Геологийн дүгнэлтэд Магадлал хийлгүүлэхээр хүргүүлсэн. Нарийвчилсан үнэлгээний ажил
хийгдэж дууссан ба холбогдох байгууллагуудад хүргүүлэн баталгаажуулж байна. 2016-09-28 өдрийн байдлаар
БОАЖЯамны Байгаль орчны үнэлгээний зөвлөлийн комиссыг хурлыг хүлээж байна.

Тоонто гранд ХХК

3,3

3 250 000,0

2016/04/03
2016/05/03

100%

Ажлын зураг төсөв дуусч магадлалд орсон.Ажлын зураг төсвийг Налайх дүүргийн Засаг даргын тамгын газарт хүлээлгэн
өгсөн.Гэрээ дүгнэж санхүүжилт хийгдсэн.

ХУД

Эм даблью ти
ХХК

16,0

15 904 000,0

2015/11/18 2015/12/18

100%

Трасс өөрчлөлтийн зураг төсвийг 2015-12-07-ны өдөр актаар хүлээлгэн өгсөн. НЗД-ын А/768 захирамжийн дагуу 2015
онд батлагдсан 4,8 сая төгрөгийн санхүүжилтийг олгож үлдэгдэл санхүүжилтийг 2016 онд олгоно.

ДОНХС

БХД

Тоонто гранд ХХК

2,0

1 900 000,0

2016/05/03
2016/06/03

100%

Ажлын зураг төсөв дуусч магадлал хийгдсэн.Гэрээ дүгнэж санхүүжилт хийгдсэн.
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Засаг даргын Тамгын газраас 6-р
байрны
худаг
хүртэлх
400м
дулааны шугам, худаг засварлах
ажлын зураг, төсөв боловсруулах

ДОНХС

БХД

Эрчим төсөл ХХК

4,8

4 250 000,0

2016.04.20
2016.06.08

100%

Зураг төсөв дууссан. Магадлалын ерөнхий дүгнэлт баталгаажсан. БХД-т хүлээлгэн өгсөн.
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Антенн уулыг цогцолбор маягаар
засварлаж, дүүргийн өндөрлөг
байгуулах ажлын зураг төсөв
боловсруулах

ДОНХС

БХД

Тоонто гранд ХХК

1,6

1 600 000,0

2016/06/10 2016/07/08

100%

Ажлын зураг төсөв дуусч магадлал хийгдсэн.
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Нарны гудамж /төмөр замын
цэцэрлэгт
хүрээлэн,
нарны
гүүрнээс энхтайваны өргөн чөлөө
хүртэлх/
тохижилты
барилга
байгууламжийн зураг төсөв

НТХО

БГД

Гранд тек ХХК

75,0

62 000 000,0

2016.05.31
2016.08.29

35%

Гэрээ баталгаажсан. Эскиз зургийг боловсруулж дууссан НЕТГ-т хүргүүлсэн. 8-р сар: НЕТГ-ийн газар барилгажилтын
хурлаар хэлэлцүүлэхээр хойшлуулаад байгааг мэдэгдсэн албан тоот ирүүлсэн. 9-р сар: НХОГ-ын ТЗХ-р оруулж гэрээг
сунгахаар шийдвэрлэв.9-р сар: НЕТГ-ийн хурал болоогүй хойшилж байна.10-р сарын 20-ны байдлаар: Сугалтын гэрээ
Төрийн санруу оруулсан. албан бичиг ирүүлсэн гэрээ цуцлах тухай. БГД-т албан бичиг хүргүүлсэн. 10-р сарын 27-ны
байдлаар: БГД-с хариу 2016.10.24-нд ирүүлсэн бичгийг судлаж НЗДТГ-ийн СТСХ-д хариу бичиг боловсруулж албажих
шатандаа.2016.11.03-ны байдлаар: СТСХ-д хариу бичгийг 5 хувь гэрээний хамт буцаан хүргүүлэв. 2016.11.21-ний өдөр:
НХЕТГ-т эскиз зургийг баталгаажуулахаар 2016.11.18-ний өдрийн 3/2781 дугаартай албан тоотоор хүргүүлэв.
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Цайз бохир усны ф400 мм голч
бүхий бохир усны шугамын зураг
төсөв боловсруулах ажлын нэмэлт
хөрөнгө
/авто
замын
нөхөн
сэргээлтийн ажлын зураг төсөв/

НТХО

БЗД

Тэрмэн зам ХХК

15,0

15 000 000,0

2016.06.28
2016.07.28

100%

Гэрээ байгуулсан баталгаажих шатандаа Ажлын зураг хийгдэж дууссан.2016,07,06-ны №81/2016 тоот магадлалын
дүгнэлт гарч хүлээлгэн өгсөн.
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10
дугаар
хорооллын
урд
уулзвараас 1 дүгээр хорооллын
Цамбагарав
үйлчилгээний
төв
хүртэлх хэсэгт ф400мм цэвэр усны
шугамыг ф600мм болгон өргөтгөх
зураг төсөв боловсруулах ажлын
нэмэлт хөрөнгө /холбооны шугам
зөөх ажлын зураг төсөв/

НТХО

БГД

Арбэл алтай ХХК

11,3

11 339 605,0

2016.06.28
2016.08.28

100%

2016 оны 8 сарын 24 № ЕД-0624/2016 тоот Магадлалын ерөнхий дүгнэлт гарч хүлээлгэн өгсөн..
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Дулааны
11г,д
магистраль
шугамтай хамт явах Голомт
хотхоны урд уулзвараас 25 дугаар
эмийн сангийн шинэ уулзвар
хүртэлх
төмөр
замыг
усаар
хангадаг ф200 мм шугамыг ф400
мм шугам болгон өргөтгөх зураг
төсөв боловсруулах ажлын нэмэлт
хөрөнгө / холбооны шугам зөөх
ажлын зураг төсөв/

НТХО

БГД

Арбэл алтай ХХК

7,6

7 559 736,0

2016.06.28
2016.08.28

100%

2016.11.16-нд магадлалын дүгнэлт гарч зураг төсвийг хүлээлгэн өгөв_

НТХО

БЗД

ДНТ ХХК

80,0

8 000 000,0

2016/06/24 2016/08/24

100%

Ажлын зураг төсөв бүрэн дуусч 2015,12,25-ны №1313/2015 тоот магадлалын дүгнэлт гарч хүлээлгэн өгсөн.

НТХО

БЗД

Бум халаалт ХХК

16,6

16 644 552,0

2016/06/24 2016/08/24

100%

зураг төслийн ажил дуусч 2016,09,09-ны № 682/2016 тоот тагадлалын дүгнэлт гарч захиалагчид хүлээлгэн өгсөн.
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Баянзүрх дүүрэгт 2016 онд 8,10,17
дугаар хороодод орон нутгийн
хөгжлийн
сангийн
хөрөнгө
оруулалтаар хийгдэх гэрэлтүүлгийн
ажлуудын зураг төсөв

ДОНХС

БЗД

Хангайн хятруун
ХХК

35,4

35 340 000,0

2016/06/16 2016/07/31

100%

Магадалаын ерөнхий дүгнэлт 2016 оны 08-р сарын 9 өдөр 561/2016 тоотоор албажин гарч ирсэн. 2016оны 8-р сарын 10
өдөр ажлын зургийн иж бүрдлийг хүлээлгэн өгсөн.
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Баянзүрх дүүрэгт 2016 онд 7,11,13
дугаар хороодод орон нутгийн
хөгжлийн
сангийн
хөрөнгө
оруулалтаар хийгдэх тохижилтын
ажлуудын зураг төсөв

ДОНХС

БЗД

Онч тэнхлэг ХХК

23,0

22 958 991,0

2016/06/13 2016/07/29

100%

Магадалаын ерөнхий дүгнэлт 2016 оны 08-р сарын 03 өдөр 537/2016 тоотоор албажин гарч ирсэн. Ажил хүлээлцэх
актыг 2016оны 8-р сарын 04 өдөр үйлдсэн. Эцсийн гүйцэтгэл хянагдаж дууссан.
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Баянзүрх
дүүрэгт
2016
онд
1,14,20,22 дугаар хороодод орон
нутгийн хөгжлийн сангийн хөрөнгө
оруулалтаар хийгдэх гэрэлтүүлгийн
ажлуудын зураг төсөв

ДОНХС

БЗД

Хангайн хятруун
ХХК

37,5

37 506 000,0

2016/06/16 2016/07/31

100%

Магадалаын ерөнхий дүгнэлт 2016 оны 08-р сарын 9 өдөр 561/2016 тоотоор албажин гарч ирсэн. 2016оны 8-р сарын 10
өдөр ажлын зургийн иж бүрдлийг хүлээлгэн өгсөн.
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Хүй долоон худгийн гадна цэвэр ус,
хангамж, ариутгах татуургын шугам
сүлжээ, барилга байгууламжийн
зураг төсөл

НТХО

СХД

НЗТХ

198,0

195 000 000,0

2016/07/25 2016/12/10

45%

71

Ерөнхий төлөвлөгөөний макет

НТХО

СХД

НЗТХ

25,0

25 000 000,0

2016/07/25 2016/10/24

100%

72

110/35/10
кВт-ын
цахилгаан
хангамжийн зураг төсөл

НТХО

СХД

НЗТХ

130,0

127 000 000,0

2016/07/28 2016/12/24

40%

73

Улаанбаатар хотын төв цэвэрлэх
байгууламжийн гаргалгааны 7.8 км
сувгийг үргэлжлүүлэн барих зураг
төсөл
боловсруулах
зөвлөх
үйлчилгээ /дэвсгэр зураг, инженер
геологийн судалгаа/

НТХО

СХД

Артелиа вил энд
транспорт ХХК

15,0

14 500 000,0

2016.09.05
2016.11.30

80%

2016-09 дүгээр сард мэдэгдлийг хүргүүлсэн гэрээ баталгаажих шатандаа явж байна. 2016 оны 11-р сард гэрээ
баталгаажсан. Инженер геодезийн ажлыг хийж дууссан, инженер геологийн дүгнэлтийг барилга хөгжлийн төвд
магадлал хийлгэхээр хүргүүлсэн.
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Эмээлтийн хөнгөн үйлдвэрлэлийн
үйлдвэр
технологийн
паркийн
Ундны ус хангамжийн ажил /14 км,
усан
сан/-ийн
зураг
төсөв
боловсруулах
ажлын
нэмэлт
хөрөнгө

НТХО

СХД

Хайдро дизайн
прожект ХХК

23,0

21 986 699,0

2016/09/27 2016/10/27

100%

Ажлын зураг төсөв дуусган хүлээлгэн өгөв.
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12 г,д магистраль ТК-1208-аас УС15-ын ЦТП хүртэл 2ф500мм-ийн
шугамыг 2ф700мм болгон өргөтгөх
ажлын зураг төсөв боловсруулах
ажлын нэмэлт хөрөнгө

НТХО

БЗД

Бум халаалт ХХК
Бат Инспайрин
ХХК түншлэл

21,0

20 673 181,0

2016/09/26 2016/11/27

100%

Ажлын зураг төсвийн магадлал хийлгэн 2016 оны 09 дүгээр сарын 09-ны өдөр №682/2016 тоот дугаартай ерөнхий
дүгнэлт баталгаажсан. Гэрээний тусгай нөхцөлд заасан иж бүрдлийн дагуу актаар 2016 оны 10 дугаар сарын 06-ны
өдөр хүлээн авч эцсийн санхүүжилт олгогдхоор шийдвэрлэгдсэн.

65

66

2в магистраль Тк-221-ээс Тк-228
хүртэл /Отгонтэнгэр сургуулийн
салаатай
худаг/
2ф300мм-ийн
голчтой
дулааны
шугамыг
2ф400мм голчтой болгон өргөтгөн
шинэчлэх
зураг
төсөв
боловсруулах
ажлын
нэмэлт
хөрөнгө /цэвэр усны шугамын
ажлын зураг төсөв/
12г,д магистраль Тк-1208-аас УС15-ын ЦТП хүртэл 2ф500мм-ийн
дулааны шугамыг 2ф700мм болгон
өргөтгөн шинэчлэх зураг төсөв
боловсруулах
ажлын
нэмэлт
хөрөнгө /цэвэр усны шугамын
ажлын зураг төсөв/

Ажлын гэрээ баталгаажсан. зураг төслийн ажил хийгдэж байна.Трасс зөвшилцсөн. цэвэрлэх байгууламжийн газар дээр
газар олголт хийгдсэн байгаа тул нийслэлийн ерөнхий төлөвлөгөө болон өмчийн харилцааны газарт албан тоот
хүргүүлсэн. Зургийн ажил хийгдэж байна. НӨХГ-аас хариу ирээгүй хүлээгдэж байна.2016.10.18-нд НГА-д газрын
асуудал шийдвэрлүүлэх тухай албан тоот хүргүүлсэн. 2016.12.14-ны байдлаар: Ажлын зураг төсвийг холбогдох
байгууллагуудтай зөвшилцөж байна.
2016 оны 10-р сарын 24-ны өдөр макетны ажлыг бүрэн дуусгаж МНЦ, НЗТХ, НХОГазар нар хамт газар дээр нь үзэж
танилцан акт үйлдэж МНЦ-т хүлээлгэн өгөв.
НТС-аас гэрээ баталгаажиж ирсэн. Дэвсгэр зураг инженер геологи хийлгүүлэж өгөх үүрэг даалгавар өгөв. Инженер
геологийн дүгнэлт хийгдэж Экспертээр баталгаажсан. Дэвсгэр зураг хийгдэж НЕТГ-аар баталгаажсан тул 30 хувийн
санхжүүилтыг 2016.09.26-ны өдөр олгохоор шийдвэрлэв.
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77

Зүүн хойд бүсийн усан сангаас
Тасганы усан сан хүртэл ф900 мм
шугам шинээр татах зураг төсөв
боловсруулах
ажлын
нэмэлт
хөрөнгө
Тасганы усан сангаас 3,4 дүгээр
хорооллын
усан сан
Баруун
дүүргийн усан сан хүртэл ф600 мм
шугам шинээр татах зураг төсөв
боловсруулах
ажлын
нэмэлт
хөрөнгө
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Туул голын сав газрыг түшиглэн
усан парк, амьтны хүрээлэн
байгуулах судалгаа, зураг төсөл
боловсруулах
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Нийслэлийн төр захиргааны 3
дугаар байрны дотор цахилгааны
монтаж,
шат,
шатны
хонгил
шинэчлэн
засварлах,
дээвэр
хэсэгчлэн солих ажлын зураг төсөл
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Нийслэлийн төр захиргааны 4
дүгээр байрны цахилгааны дотор
монтаж
болон
сантехникийн
систем шинэчлэх ажлын зураг
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Нийслэлийн төр захиргааны 5
дугаар
байрны
Б
блокын
цахилгааны гадна монтаж, ерөнхий
щитны кабель, хэрэглээний халуун
усны
бойлер
агааржуулалтын
системийг хийх ажлын зураг төсөл

82
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Хамбын
овооны
цэцэрлэгт
хүрээлэнгийн зураг төсөл 158.3 га
/СХД/

Засаг даргын тамгын газрын
байрны их засварын ажлын зураг
төсөв

НТХО

Дүүрэг
дамнас
ан

Хайдро дизайн
прожект ХХК,
Тэрмэн зам
түншлэл

33,0

32 513 048,0

2016/10/24 2016/11/24

100%

Иж бүрэн зураг төсөв хүлээлгэн өгсөн.

НТХО

Дүүрэг
дамнас
ан

Тэрмэн зам ХХК

22,0

18 541 404,0

2016/10/24 2016/12/08

100%

Гэрээ баталгаажиж байна.Ажлын зураг төсөв хийж байна.2016.11.15 нд гэрээ баталгаажиж ирэв. Зураг төсөв НАЗГ-т
хянагдаж байна.2016.11.24-нд магадлал хийлгэхээр БХТ-д хүргүүлэв.2016,12,06-ны № ЕД-0894/2016 тоот магадлалын
ерөнхий дүгнэлт гарч зураг төсвийг хүлээлгэн өгөв.

81%

Гүйцэтгэгч байгууллагаас зураг төслийн судалгааны ажлын явцад газрын байршил тохиромжгүй/хөрсний ус ихтэй,
зургийн дпаалгавар дээрх барилга байгууламжийг барих боломжгүй, амьтны хүрээлэн барихад тохиромжгүй газар/
гэсэн асуудлыг 2013.12.20-нд албан тоотоор ирүүлсэний дагуу НЕТГ, СХДЗД-т 2013.12-р сард албан бичгээр тус тус
хандсан. Хариу ирүүлээгүй байна. 2014.02.14-нд СХД-н ӨГХАлбанаас шинээр байршил шийдвэрлэхэд хүндрэлтэй
байгаа тухай албан тоотоор мэдэгдсэн. 4-р сар: НЕТГ-аас 2014.04.10-нд газрын байршлыг өөрчилсөн хариу ирсэн.
2014.04.11-нд гүйцэтгэгч байгууллагаас гэрээний хугацааг сунгуулах хүсэлт ирсэн. 2014.04.28-ны өдрийн хурлаар
оруулахаар бүртгүүлээд байна. Төсвийг дахин шинэчлэн засварлаж байна. 5-р сар: 2014.05.07-нд ТЗХ-р оруулж
гэрээний хугацааг 2014.07.05 хүртэл сунгахаар шийдвэрлэсэн. 6-р сар: 7-р сар: Гэрээг цуцлахаар 2014.07.28-ны өдрийн
Техникийн зөвлөлийн хурлаар оруулсан боловч хурлаар дэмжигдээгүй тул гүйцэтгэгч байгууллагаас ажлын явцын
талаар тайлбар авч дахин хурлаар оруулахаар болсон. 9-р сар: 2014.09.15-ны Техникийн зөвлөлийн хурлаар
оруулахаар хүлээгдэж байна. 2014.09.18-нд батлагдсан эскиз зураг төслийг ирүүлсэн. 9.22-ны өдрийн ТЗХ-р гэрээний
хугацааг сунгахгүй, гэрээг цуцлахгүй, ажлыг дуусгаж алданги тооцож хүлээн авахаар шийдвэрлэсэн. 12-р сар:
2014.12.08-нд ажлын зураг төслийн явцын тайлан ирүүлсэн. 5-р сар: 2015.05.07-ны өдрийн 3/973 дугаартай албан
бичгээр ажлын зураг төсвийг 2015.05.30-ны өдрийн дотор хүлээлгэн өгөх тухай мэдэгдээд байна. Турк улсаас хамтран
ажиллах баг ирэх хугацаа 7 дугаар сард байсан нь хойшлогдсон.2016 он 11-р сарын 03-ны байдлаар: Бичиг баримтыг
судлаж хуулийн дагуу дараагын шатны арга хэмжээ авахаар бэлтгэж материалыг нь хуулийн зөвлөхөд шийлжүүлж
байна. 2016.12.15 байдлаар Хууль дотоод хяналтын албанд дараагын шатны арга хэмжээ авхаар хавтаст материалыг
бүртгэлжүүлж шилжүүлэв.

87%

Магадлал хийгдэж байна.7-р сар: Зураг төсвийг хүлээлгэж өгөөгүй холбогдох байгууллагад хандаж дараагийн шатны
байгууллагад хандахаар бэлдэж байна. 11-р сарын 03-ны байдлаар: Бичиг баримтыг судлаж хуулийн дагуу дараагын
шатны арга хэмжээ авахаар бэлтгэж материалыг нь хуулийн зөвлөхөд шийлжүүлж байна.2016.12.02-ны байдлаар:
Холбогдох байгууллагуудад хандахаар ХДХАлбанд хавтаст материалыг шилжүүлсэн.

86%

Магадлал хийгдэж байна. 7-р сар: Зураг төсвийг хүлээлгэж өгөөгүй холбогдох байгууллагад хандаж дараагийн шатны
байгууллагад хандахаар бэлдэж байна. 11-р сарын 03-ны байдлаар: Бичиг баримтыг судлаж хуулийн дагуу дараагын
шатны арга хэмжээ авахаар бэлтгэж материалыг нь хуулийн зөвлөхөд шийлжүүлж байна.2016.12.02-ны байдлаар:
Холбогдох байгууллагуудад хандахаар ХДХАлбанд хавтаст материалыг шилжүүлсэн.

86%

Магадлал хийгдэж байна.7-р сар: Зураг төсвийг хүлээлгэж өгөөгүй холбогдох байгууллагад хандаж дараагийн шатны
байгууллагад хандахаар бэлдэж байна. 11-р сарын 03-ны байдлаар: Бичиг баримтыг судлаж хуулийн дагуу дараагын
шатны арга хэмжээ авахаар бэлтгэж материалыг нь хуулийн зөвлөхөд шийлжүүлж байна. 2016.12.02-ны байдлаар:
Холбогдох байгууллагуудад хандахаар ХДХАлбанд хавтаст материалыг шилжүүлсэн.

85%

Эскиз зураг төсөл хийгдэж байна. 2014.12.05-нд НЕТГ-р батлуулахаар хүргүүлсэн. Ажлын зураг төсөв дуус магадлал
хийлгэхээр хандаад байна. 5-рсар: 2015.05.07-ны өдрийн 3/974 дугаартай албан бичгээр ажлын зураг төсвийг
2015.05.30-ны өдрийн дотор хүлээлгэн өгөх тухай мэдэгдээд байна. Төсөв шинэчлэгдэн хийгдэж байна. Манай газарт
дан төсөв хянуулахаар авчирсан зургийг хамтад нь үзэхээр шаардлага өгсөн боловч одоог болтол ирүүлээгүй байна. 10р сар: 2015.10.09-ны ТЗХ-р гэрээ цуцлахаар шийдвэрлэсэний дагуу хурлын протокол албажуулж гэрээ дүгнэн холбогдох
байгуулагуудаар дараагийн шатны арга хэмжээ авхуулахаар бэлтгэж байна. 11-р сарын 21-ний байдлаар: Бичиг
баримтыг судлаж хуулийн дагуу дараагын шатны арга хэмжээ авахаар бэлтгэж материалыг нь хуулийн зөвлөхөд
шийлжүүлж байна.2016.12.01-ны байдлаар: Холбогдох байгууллагуудад хандахаар ХДХАлбанд шилжүүлэв.

60%

Гэрээ байгуулагдаж, ажлын зураг төсөв хийгдэж байгаа. 2016.09.19 хэмжилтийн зураг хийгдэж байна. 2016-10-06
байдлаар барилга бүтээц эдлэлийн дүгнэлт хийгдэж байгаа.2016-10-13 байдлаар гэрээ сунгуулах хүсэлт
ирсэн.Техникийн зөвлөлийн хурал хүлээж байна.2016-10-20 өдрийн байдлаар 10-14 өдрийн техникийн зөвлөлийн
хуралаар гэрээний хугацаа дууссаны дараа дахин авч хэлэлцэх, гүйцэтгэгч компанийг шахаж ажиллах шийдвэр гарав.
2016-11-02 өдрийн байдлаар засварын ажлын зураг дуусаж, төсөв хийгдэж байгаа.2016-11-10 өдөр гэрээ сунгуулах
албан бичиг ирсэн. 2016-11-15 өдрийн байдлаар Зургийн даалгавар шинэчлэгдэн гарч, ТЗХ-аар гэрээ сунгуулахаар
хүлээгдэж байна. Мөн ажлыг эрчимжүүлэхгүй бол хөрөнгө буцаагдахыг анхааруулж албан бичиг өгсөн. 2016-11-21
байдлаар техникийн зөвлөлийн хурлаар 2016-12-20 хүртэл сунгахаар шийдвэрлэсэн. 2016-11-28 байдлаар: зураг
төсвийг хянаж, зөвлөмжөөр буцаав. БХД-тэй зөвшилцөж байгаа.2016-12-08 байдлаар: зөвлөмжийн дагуу зураг төсвийг
ирүүлсэн дахин хянаж байна.2016-12-15 НХОГ-ын дотоод хяналтруу шалгуулахаар оруулсан.
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