Нийслэлийн хөрөнгө оруулалтын газар

ЗУРАГ ТӨСВИЙН АЖЛЫН МЭДЭЭ
Мэдээлэл
Д/д

Төсөл, арга хэмжээний нэр, хүч чадал,
байршил

1
2
161 Нийт
52 2012 оны төсвийн тодотгол
32 ХЭРЭГЖИЖ БУЙ

Төсөвт
өртөг

3
10,328.3
2,680
1,779.5

Гэрээний дүн /сая
төгрөг/

4
6,330,322,545.0
2,025,789,784
1,646,365,364.0

1

Ганц худгийн амны үерийн хамгаалалтын
барилга байгууламжийн зураг төсөв /2.2 км/

60.0

57,900,000.0

2

Баянзүрх
дүүргийн
8
дугаар
хороо
Эрдэнэтолгой,
УС-15
орчмын
үерийн
хамгаалалтын барилга байгууламж, хөрсний
усны түвшин доошлуулах шугам шинээр
барих ажлын зураг төсөв

90.0

87,990,000.0

3

Дэнжийн-1000-ын орчмыг дахин төлөвлөлт
хийж төвлөрсөн дулаан, ус хангамжид
холбох ажлын зураг төсөв

4

Наркологийн төвийн барилгын зураг төсөв
/БГД 120 ортой/

5

Сургуулийн барилгын холболтын зураг төсөв
640 суудалтай /СХД 25-р хороо/

6

Сургуулийн барилгын холболтын зураг төсөв
920 суудалтай /СХД 28-р хороо/

80.0

180.0

40.0

40.0

68,863,695.0

175,000,000.0

38,000,000.0

38,500,000.0

Дүүрэг

Зөвлөмж
гарсан , ирсэн
огноо

Мэдэгдэл
явуулсан
огноо

Гүйцэтгэгч
компани

Гэрээний
хугацаа

Ажлы
н явц

Òайлбар

5

6

7

8

9

10

11

58%
42%

СБД

2013.03.11
2013.03.11

БЗД

2013.03.11
2013.03.11

ЧД

2013.02.05
2013.02.19

БГД

2013.06.17
2013.06.18

СХД

2013.04.11
2013.04.24

СХД

2013.06.19
2013.06.24

2013.03.13

"Монхидро
констракшн"
ХХК

2013.03.21
2013.10.24

БХТ-рүү
2013.12.16-ны
өдөр
магадлал
хийлгүүлэхээр өгсөн. Төсвийг анх хуваарьлагдсан
95% эксперт нь гадаад явсанаас дахин томилгоо
хийгдсэнээс хяналт баталгаажуулалтын ажил
удаашираад байна.

2013.03.13

"Монхидро
констракшн"
ХХК

2013.04.01
2013.09.01
2013.12.25

90%

2013.02.21

"Бум халаалт"
ХХК

2013.02.25
2013.05.02
2013.12.25

Трасс
зөвшилцөх
шатанд
НЕТГ-ын
Дахин
төлөвлөлтийн хэлтсээс Гэр хорооллын дахин
30% төлөвлөлттэй уйлдуулах шаардлагатай гэсэн тул
ажлын зураг төсвийг үргэлжлүүлэн хийж дуусгах
боломжгүй болж хүлээгдээд байна.

2013.07.02
2013.10.08
2014.02.15

Эскиз зураг НЕТГ-т батлуулхаар өгсөн боловч зураг
төсөлд өөрчлөлт оруулхаар буцаасан. Наркологийн
төв, ЭМЯ, БГД-н Газрын албанаас НЕТГ-т газрын
80% болон барилгын асуудалтай холбогдолтой албан
тоотуудыг хүргүүлсэнээр 2013.10.04-нд батлагдсаны
дагуу ажлын зургийг эхлүүлээд байна. Онцгой
байдлын ерөнхий газраар хянагдаж дууссаны дагуу

"Актас" ХХК

2013.05.13
2013.08.15
2014.03.10

Газрын захирамж гараагүй. НЗД 2012.01.31-А/52
тоот захирамжаар 0.0675 м2 газартай олгосон
талбай дээр багтахгүй байгаа. 2013.08.12-3/1824
СХДГА-д газрын асуудлыг шийдвэрлэх тухай
хандсан. Сонгинохайрхан дүүргийн Засаг даргын
2013.09.09-ны өдрийн 365 дугаар захирамжаар, 25-р
58%
хороо хуучинаар Дэлхийн зөнгийн хашаанд 1,0 га
газрыг
Ерөнхий
боловсролын
сургуулийн
зориулалтаар олгогдсоны дагуу, дэвсгэр зураг ,
геологийн дүгнэлт хийлгүүлэн, эскиз зураг төслийг
боловсруулж НЕТГазраар батлагдсаны дагуу ажлын
зураг төслийг эхлүүлээд байна.

"ТГТ" ХХК

2013.07.24
2013.11.24
2014.04.10

Газрын захирамж гараагүй. 2013.09.09-365 тоот
захирамжаар Сансар 11 гудамжинд 1.0 га газар
25% олгосон боловч, 1 айлын газар орсон тул уг айлын
газрын нөхөн олговорыг шийдвэрлэх асуудалтай
байна. Эскиз зураг төсөл хийгдэж байна.

2013.06.20

2013.04.26

6/28/2013

1

"ОСИБ-ЗТ"
ХХК

Санхүүжилтийн дүн

12
159,084,000.0
78,624,000
78,624,000.0

Зураг төсөв боловсруулах ажил хийгдэж дууссан,
эрх бүхий байгууллагуудтай зөвшилцөж виз авсан
бөгөөд магадлал хийлгүүлэхээр 2014.02.07-ны өдөр
БХТ-д өгсөн.

13,500,000.0

Нийслэлийн хөрөнгө оруулалтын газар

1

3

2

7

Спорт заалны барилгын холболтын зураг
төсөв /Улаанбаатар, Чингэлтэй дүүрэг, 46-р
сургууль/

8

Цэцэрлэгийн
өргөтгөлийн
барилгын
холболтын зураг төсөв 240 ортой /БНД, 4-р
хороо/

9

Цэцэрлэгийн барилгын холболтын
төсөв /СХД-ийн 7, 8-р хороонд /2ш

10

Хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдэд зориулсан
тусгай тоноглол бүхий спорт заалны зураг
төсөл

зураг

850 хүний суудалтай Соёлын
барилгын холболтын зураг

төвийн

11

850 хүний суудалтай Соёлын
барилгын холболтын зураг

төвийн

12

4

30.0

40.0

80.0

200.0

5

6

7

8

9

2013.06.28

"ТГТ" ХХК

2013.07.24
2013.10.24
2014.03.10

БНД

2013.04.11
2013.04.24

2013.04.26

"Гандирс-Орд"
ХХК

2013.05.09
2013.08.09

40,000,000.0

СХД

2013.04.11
2013.04.24

2013.04.26 "Балдан с" ХХК

2013.05.08
2013.06.24
2014.01.15

200,000,000.0

ХУД

2013.03.14
2013.03.18

2013.03.20

ЧД

2013.06.19
2013.06.24

29,700,000.0

19,500,000.0

"Зуун найм"
ХХК

10

11

Газрын багтаамжгүй болон сургуулийн удирдлагаас
санал ирүүлсэнийг тодруулга авхаар НБГ-т хандаад
байна.Газрын
багтаамжгүй
болон
сургуулийн
удирдлагаас санал ирүүлсэнийг ТЗХ-р хэлэлцээд
35%
холбогдох Үнэлгээний хороо, НБГ-с тодруулга
авхаар 2013.09.20-нд албан тоот хүргүүлсэн. Эскиз
зураг төслийг батлуулахаар 2014.02.10-нд НЕТГ-т
хүргүүлсэн.
Газрын захирамж гарсаны дагуу 2013.10.30-нд НЕТГт эскиз батлуулахаар өгсөн. Ажлын зураг төсөл
80% хийгдэж дууссан. Газрын байршил өөрчлөгдсөнтэй
холбогдуулан олгогдсон техникийн нөхцөлүүдийн
холболтын цэгийг дахин өөрчлүүлэх шаардлагатай
8-р хороонд Ажлын зураг төсөл дуусч 2013.10.22нд ерөнхий дүгнэлт бичүүлхээр БХТ-д өгсөн.
2013.11.08-ны дотор авах. 7-р хороонд газрын
захирамж гарсны дагуу эскиз зургаа батлуулхаар
65% 2013.10.25-нд НЕТГазарт өгсөн. 2013.12.21-нд
батлагдсаны дагуу ажлын зураг төслийг эхлүүлээд
байгаа бөгөөд техникийн нөхцөлүүд хүлээгдэж
байна. 8-р хороонд холболтын ажлын зураг төслийг
дуусган 2014.01.20-нд хүлээн авсан.

2013.03.29
2013.05.29
2013.12.20

70%

2013.12.02-нд барилгын зураг төсвөө хүлээлгэн
өгсөн. Техникийн нөхцөлүүд гарсан үед гадна шугам
сүлжээний ажлын зураг төсвийг үргэлжлүүлэн
гүйцэтгэх боломжтой.

45.0

39,246,671.0

БГД

2013.01.29
2013.01.30

2013.03.07

"ЭГЭ" ХХК

2013.03.15
2013.05.24
2013.12.20

Газаргүй. 2013.04.09-нд БГДЗД, НЕТГ-т газрын
захирамж, архитектур төлөвлөлтийн даалгавар
гаргаж ирүүлэх тухай албан тоот. 2013.05.21-нд
БГДЗД-д албан тоотоор БГД-н 11-р хорооны нутаг
дэвсгэрт 1,5 га талбай бүхий байршил санал
хүргүүлсэн албан тоот. НЕТГ-т 2013.08.12-3/1821
тоот албан бичгээр газрын асуудлыг нөхөн
олговоргүй шийдүүлхээр хандсан. БГДГА 2013.08.143/1878 газрын байршлын тухай. НӨХГАЧХ, НСБТХ-т
2013.08.19-3/1956 тоот албан бичгээр хандсан.
10% Дүүргийн өмч газрын харилцааны албанаас
2013.09.05-ны 268 тоот албан бичгээр ирүүлсэн
тайлбар тодруулгад 11-р хороо "Арвижих" ХК-н
эзэмшил газарт шинээр төлөвлөж байгаа бага дунд
сургуулийн баруун талд байршуулан 4000 м2-д
талбай нөхөн олговортой шийдвэрлэх байршил
ирүүлсэн.
НЕТГ-с
дээрхи
байршилд
дахин
төлөвлөлт хийгдэх тул шийдвэрлэх боломжгүй хариу
өгсөн. 2013.10.28-нд БГД-ийн газрын албаны
Бямбадоржтой уулзаж шинэ байршилд дүүргийн
засаг даргын захирамж гаргахаар болсон.

70.0

64,117,681.0

СХД

2013.01.29
2013.01.30

2013.03.07

"ЭГЭ" ХХК

2013.03.15
2013.05.24
2013.12.20

60%

2

12

Эскиз батлагдсан. Ажлын зураг төсөл хийгдэж
байгаа. Дулаан боломжгүй хариу өгсөн. Цэвэр бохир
усны техникийн нөхцөл гарсан. Цахилгаан,
холбооны техникийн нөхцөлүүд хүлээгдэж байна.

60,000,000.0

Нийслэлийн хөрөнгө оруулалтын газар

1

13

14

15

16

3

2

850 хүний суудалтай Соёлын
барилгын холболтын зураг

4

5

төвийн

Нийтийн бие засах БГД 5-р хороо

Нийтийн бие засах ХУД 11-р хороо

Үндэсний цэцэрлэгт тохжилтын ажлын зураг
төсөв

50.0

8.5

8.5

100.0

45,761,931.0

8,540,000.0

8,540,000.0

94,964,000.0

ХУД

БГД

ХУД

БЗД

6

2013.01.29
2013.01.30

2013.06.19
2013.06.25

2013.06.19
2013.06.25

2013.03.06
2013.03.11

7

2013.03.07

2013.06.28

2013.06.28

2013.11.28

3

8

"ЭГЭ" ХХК

"Очир тааб"
ХХК

"Очир тааб"
ХХК

Идеал групп
ХХК

9

10

11

12

2013.03.15
2013.05.24
2013.12.20

Эскиз батлагдсан. Ажлын зураг төсөл хийгдэж
байгаа. Техникийн нөхцөлүүд хүлээгдэж байна.
Цахилгаан, дулаан, холбооны техникийн нөхцөлүүд
хүлээгдэж байна. УСУГ-с Үйлдвэрийн станцын
ундны усны эх үүсвэрийн хамгаалалтын бүсийн
дотоод мужид орсон тул инженер геологийн
30% өрөмдлөг хийх зөвшөөрөл, төвлөрсөн цэвэр, бохир
усны шугам сүлжээнд холбох техникийн нөхцөл
олгох боломжгүй гэсэн хариуг ирүүлсэнээс
шалтгаалан хийгдэлгүй хүлээгдэж байгаа болно.
Тухйан асуудалтай холбоотой санлаа ирүүлэхийг
2013 оны 09,12-р сард албан бичгээр хандсан
боловч хариу ирүүлээгүй байна.

2013.07.08
2013.09.08
2014.04.10

Эскиз зураг НЕТГ-р 2013.08.14-нд батлагдсан.
Ажлын зураг төсөл хийгдэж байна. УСУГ-с
2013.09.19-нд техникийн нөхцөл олгох боломжгүй
болон төвийн бохир усны шугамд хэт ойр байгаа тул
55%
байршлыг өөрчлөх шаардлагатай албан тоот
ирүүлсэний
дагуу
дүүргийн
худалдан
авах
ажиллагаанд дээрхи асуудлыг шийдвэрлэх тухай
мэдэгдсэн.

2,562,000.0

2013.07.08
2013.09.08
2014.04.10

Эскиз зураг НЕТГ-р 2013.08.14-нд батлагдсан.
Ажлын зураг төсөл хийгдэж байна. УБЦТС ХК, УСУГс 2013.09.19-нд техникийн нөхцөл олгох боломжгүй
хариу ирсэн. ХУД-н засаг даргад дээхи асуудлыг
судалж хариу ирүүлэх тухай албан тоот хүргүүлсэн.
60%
ХУД-н засаг даргад дээрхи асуудлыг судалж
2013.10.15-ны дотор хариу ирүүлэх тухай албан тоот
2013.09.26-нд хүргүүлсэн. Дахин 2013.12-р сард
албан бичиг явуулсан боловч хариу ирүүлээгүй
байна.

2,562,000.0

2013.12.02
2014.02.27

2013.09.16-ны өдрийн ТЗ-н хурлын шийдвэрээр
гэрээг цуцласан. ҮХ-нд дараагийн арга хэмжээ авах
талаар албан тоот хүргүүлээд байна. Нийслэлийн
засаг даргын Экологи, Ногоон хөгжлийн асуудал
хариуцсан орлогч Т.Бат-Эрдэнээс 2013 оны 11
дүгээр сарын 15-ны өдрийн 2е/3876 дугаар албан
бичгээр, захиалагчийн хяналт тавьж ажилласан
байгууллагын хувьд холбогдох арга хэмжээг авч
зураг, төсвийг яаралтай эцэслэхийг даалгасаны
70% дагуу 2013 оны 11 дүгээр сарын 22-ны өдрийн
Техникийн зөвлөлийн хуралаар хэлэлцүүлсэн. Уг
хурлаас “Идеал групп” ХХК нь 2011 онд Үндэсний
цэцэрлэгт хүрээлэнгийн 183 га газарт хэсэгчилсэн
ерөнхий төлөвлөгөөний эскиз зураг төслийг
боловсруулан Нийслэлийн барилга, хот байгуулалт,
төлөвлөлтийн газраар батлуулсан байна. Иймээс
тухайн ажлын зураг төсвийг гүйцэтгэх “Идеал групп”
ХХК-ийн саналыг үндэслэн гэрээ байгуулан ажиллаж
байна.

Нийслэлийн хөрөнгө оруулалтын газар

1

3

2

17

Нийслэлийн Архивын барилгын зураг төсөв

18

7-н буудал гэр хорооллын бохир усны гол
шугамын зураг төсөв боловсруулах, орбит
гэр хорооллын бохир усны гол шугамын
зураг төсөв боловсруулах

19

Гэр хороололд загвар бага оврын цэвэрлэх
байгууламжийн зураг төсөв боловсруулах

4

5

6

7

8

10

11

0%

Газаргүй учраас техникийн зөвлөлийн хурлаар гэрээ
байгуулах асуудлыг оруулж СБД-ийн 7-р хороололд
байршуулах захирамж гаргах асуудал хүлээгдэж
байна.

12

30.0

30,000,000.0

СБД

2013.08.13
2013.08.22

2013.08.26

НЗТХ

140.0

129,893,122.0

ЧД

2013.10.23
2013.11.06

2013.11.0

Хайдро дизайн
ххк

2013.11.18
2014.02.25

Ажлын
зураг төсвийг
боловсруулж
90% 2014.02.13-нд
БХТ-д
магадлалын
хийлгүүлэхээр онлайнаар хандаад байна.

2013.11.0

Санни сервис
ХХК

2013.11.18
2014.02.25

Зургийн даалгавар тодруулах тухай гүйцэтгэгч
компани манай газарт албан тоот ирүүлсний дагуу
65% тодорхой болгож хариу албан тоот илгээсэн. Гэр
хороололын дахин төлөвлөлтөөс албан хүсэлт
ирүүлсэний дагуу нэмэлт өөрчлөлт оруулан хийж

2013.11.15
2014.02.28

Нийслэлийн Мэргэжлийн хяналтын газрын
инженерүүдтэй хамт Төв цэвэрлэх байгууламжийн
дугуй резервуарын бетон хийцний дүгнэлт
гаргуулахаар очсон ба мэргэжлийн байгууллагаар
шинжээчийн дүгнэлт гаргуулсны үндсэнд БНБД-ийн
дагуу дүгнэлт гаргана гэсэн албан хариу ирүүлсэн.
Тус асуудлаар ашиглагч, гүйцэтгэгч, захиалагч,
50%
НМХГ-ынхан уулзалт зохион байгуулсан бөгөөд мөн
мэргэжлийн байгууллагаар бетоны шинжилгээ
хийлгүүлэх тухай гүйцэтгэгч компанид 2013.12.31-ны
өдөр албан тоот явуулсан. Мөн мэргэжлийн дүгнэлт
хийдэг тусгай эрхтэй байгууллагаас үнийн саналыг
манай газарт ирүүлсэн. Техникийн зөвлөлийн хурал
хэлэлцүүлэхээр хүлээгдэж байна.

80.0

2013.10.23
2013.11.06

79,928,800.0

20

Төв
цэвэрлэх
байгууламжийн
дугуй
резервуарын бетон хийц, аеротенкын бетон
хийцийг шинэчлэх ажлын зураг төсөв
боловсруулах

21

Зүүн Сэлбийн ф500мм-ийн коллектор 0,5км,
БЗД-н 4-р хороо, 72-р дэлгүүр орчмын гол
цуглуулах бохир усны шугамыг ф200ммф350мм болгон өргөтгөн шинэчлэх ажлын
зураг төсөв боловсруулах

56.0

50,917,964.0

БЗД

22

Тасганы овооны цэвэр усны буух ф500мм
шугам, Үйлдвэрийн насос станцын эх
үүсвэрийн хос ф400мм-ийн гол шугам
шинэчлэх 2км ажлын зураг төсөв, Өмнөдийн
ф500мм цэвэр усны гол шугамыг шинэчлэх
ажлын зураг төсөв боловсруулах

66.0

56,860,000.0

23

Туул тосгоны эмнэлэгийн барилгын зураг
төсөв /ХУД/

37.5

36,003,000.0

24

Спортын төрөлжсөн сургалттай сургуулийн
барилгын зураг төсөв /920 суудал/

60.0

58,888,000.0

25

Цэцэрлэгийн барилгын холболтын
төсөв 240 суудал /СХД 26-р хороо/

40.0

39,300,000.0

26

СБД 31-р цэцэрлэг, ЧД 17, 39, 57-р сургууль,
124-р цэцэрлэгийн барилгын гадна бохир
усны шугамыг төвлөрсөн шугамд холбох
зураг төсөв боловсруулах

30.0

29,980,500.0

зураг

9

58.0

57,980,000.0

СХД

2013.11.01
2013.11.06

дуусган
дүгнэлт

2013.11.08

УХАТ ХХК

2013.10.23
2013.11.06

2013.11.0

Сивил
инженеринг
консалтинг
ХХК

2013.11.19
2014.03.20

Трассын дагуу газраар гүйцэтгэгч НЕТГ, УСУГ-аас
хариуцсан инженерийн хамт явж трассыг сонгосон.
Геологийн судалгаа дүгнэлт хийгдэж дууссан.
90%
2014.02.10-нд техникийн нөхцөл нь гарсаны дагуу
2014.02.13-нд
БХТ-д
магадлалын
дүгнэлт
хийлгүүлэхээр онлайнаар хандаад байна.

БГД

2013.10.23
2013.11.06

2013.11.08

Санни сервис
ХХК

2013.11.15
2014.01.24

2014.01.17-ны өдөр БХТ-рүү магадлал
90% хийлгүүлэхээр онлайнаар хандаад байна. Гэрээг
алданги тооцохоор дүгнэсэн.

ХУД

2013.12.02
2013.12.06

2013.12.06

Топ Эволюшн
ХХК

2013.12.12
2014.04.12

30% Эскиз зураг боловсруулагдаж байна.

2014.01.27
2014.02.17

Өлзий иш ХХК

0%

Тендерийн материалтай танилцаж байна.

СХД

2014.01.27
2014.02.17

Гранд тек ХХК

0%

Тендерийн материалтай танилцаж байна.

СБД, ЧД

2014.01.27
2014.02.17

Инж
байгууламж
ХХК

0%

Тендерийн материалтай танилцаж байна.

4

Нийслэлийн хөрөнгө оруулалтын газар

1
27

2
БЗД 48-р сургууль, СБД 45-р сургууль, СХД
80, 110, 106-р цэцэрлэгүүдийн цэвэр бохир
усны системийг сайжруулах ажлын төсөв
хийх

3

4

10

2014.01.27
2014.02.17

Төсөвчин
А.Гэрэлмаа

0%

Тендерийн материалтай танилцаж байна.

ХУД,
БЗД, БГД

2014.01.27
2014.02.17

Төсөвчин
Л.Баасангарав

0%

Тендерийн материалтай танилцаж байна.

10,000,000.0 ХУД, СХД

2014.01.27
2014.02.17

Төсөвчин
А.Уранчимэг

0%

Тендерийн материалтай танилцаж байна.

9,000,000.0ЧД, БЗД, СБД

2014.01.27
2014.02.17

Төсөвчин
Ж.Лхамаа

0%

Тендерийн материалтай танилцаж байна.

9,940,000.0 СБД, СХД

2014.01.27
2014.02.17

Төсөвчин
Г.Цэцэгмаа

0%

Тендерийн материалтай танилцаж байна.

15,000,000.0 ХУД, НД

2014.01.27
2014.02.17

Төсөвчин
Д.Мандах

0%

Тендерийн материалтай танилцаж байна.

29

ХУД 71-р цэцэрлэг, СХД 76, 107, 123-р
сургууль, СХД 105, 111-р цэцэрлэгийн цэвэр
бохир усны системийг сайжруулах ажлын
төсөв хийх

10.0

30

ЧД 102, 103-р цэцэрлэг, БЗД 115-р цэцэрлэг,
СБД 51, 109-р цэцэрлэг, 35-р сургуулийн
цэвэр бохир усны системийг сайжруулах
төсөв хийх

9.0

31

СБД 150-р цэцэрлэг, СХД 78, 79, 116, 127,
163-р цэцэрлэгийн цэвэр бохир усны
системийг сайжруулах ажлын төсөв хийх

10.0

32

ХУД 41, 52-р сургууль, 12, 67, 72, 73, 165-р
цэцэрлэг, НД Голомт, Эрдмийн оргил
цогцолбор сургуулийн цэвэр бохир усны
системийг сайжруулах ажлын төсөв хийх

2

9

9,400,000.0

9.4

ЗӨВЛӨМЖ

8

6,650,000.0

ХУД 121, 29-р цэцэрлэг, БЗД 147-р цэцэрлэг,
БГД 86-р цэцэрлэг, 40-р сургуулийн цэвэр
бохир усны системийг сайжруулах ажлын
төсөв хийх

ҮНЭЛГЭЭНИЙ
ХОРООНЫ
ИРЭЭГҮЙ
ТЕНДЕР ЗАРЛАСАН

6

6.7

28

11

7

11

5
БЗД,
СХД,
СБД

15.0

424.7
67.7

1

Буулгаж барих сургууль цэцэрлэгийн төсөв
хийх-2ш

2

10 дугаар сувиллын цэцэрлэг,
цогцолбор зураг төсөв /120 ортой/

8

ГАЗРЫН АСУУДАЛТАЙ

312.0

1

Түргэн тусламжийн төвийн салбар пункт /ЧД,
ХУД/ 2ш

52.0

ЧД, ХУД

Зөвлөмж ирээгүй. Газаргүй

2

Сургуулийн барилгын холболтын зураг төсөв
920 суудал /БЗД 24-р хороо/

40.0

БЗД

Зөвлөмж ирээгүй. Газаргүй

3

Сургуулийн барилгын холболтын зураг төсөв
920 суудал /СБД 12-р хороо/

40.0

СБД

Зөвлөмж ирээгүй. Газаргүй

4

Сургуулийн барилгын холболтын зураг төсөв
640 суудал /БГД 9-р хороо/

40.0

БГД

Зөвлөмж ирээгүй. Газаргүй

5

Сургуулийн барилгын холболтын зураг төсөв
640 суудал /БГД 11-р хороо/

40.0

БГД

Зөвлөмж ирээгүй. Газаргүй

6

Сургуулийн барилгын холболтын зураг төсөв
920 суудал /БЗД 10-р хороо/

40.0

БЗД

Зөвлөмж ирээгүй. Газаргүй

7

39-р сургуулийн спорт заалны барилгын
холболтын зураг төсөв /ЧД/

20.0

ЧД

Зөвлөмж ирээгүй. Газаргүй.

8

Цэцэрлэгийн барилгын холболтын
төсөв 240 суудал /БЗД 21-р хороо/

БЗД

Зөвлөмж ирээгүй. Газаргүй

1

ТЕХНИКИЙН НӨХЦӨЛӨӨС ШАЛТГААЛСАН

яслийн

зураг

Хөрөнгө татагдсан.

37.7

30.0

40.0

БЗД

Хөрөнгө татах.

45.0

5

12

Нийслэлийн хөрөнгө оруулалтын газар

3

1

2

1

Баянзүрх дүүргийн 2-р хороо, АХБ-ны "Орон
сууцны санхүүжилтийн төсөл"-ийн хүрээнд
хэрэгжсэн Дарь-Эхийн гэр хорооллын амины
орон сууцны хорооллыг төвийн дулаанд
холбох /1.8км/

8

ГЭРЭЭ ЦУЦЛАГДСАН АЖЛУУД

1

4

45.0

446.0

Толгойт орчмын хэрэглэгчдийг хангах, 11и
магистральтай холбох шугам шинээр татах,
даоалт өргөх насос станц суурилуулах
ажлын зураг төсөв

2

Цэцэрлэгийн барилгын холболтын
төсөв 240 суудал /СБД 13-р хороо/

зураг

3

Цэцэрлэгийн барилгын холболтын зураг
төсөв /Улаанбаатар, Чингэлтэй дүүрэг 8, 11,
16, 18-р хороо/ 4ш

91.0

30.0

160.0

5

6

7

8

9

10

11

БЗД

Зөвлөмж ирээгүй. Техникийн нөхцөл олгогдохгүй
байсан учир тендэр шалгаруулалтыг хүчингүй
болгосон.

СХД

2013.02.26
2013.05.01

Трасс сонголтоор дахин газар дээгүүр явсан.Гэр
хорооллын хашаа замруу хэт шахан баригдсанааас
трасс сонгголт хүндрэлтэй байна.2013.11.01-нд БХТрүү хүргүүлнэ гэсэн боловч гэрээ цуцлахыг хүсч
албан тоот ирүүлнэ. 2013.10.29-ний өдрийн
Техникийн зөвлөлийн хурлаар оруулж гэрээг
цуцласан.Тус ажил нь өвөлжилтийн бэлтгэл ажилд
төдийлөн ач холбогдолгүй байгаа ба дахин
төлөвлөлттэй уялдуулж хийхээр төлөвлөгдсөн ба
210 мвт-ын дулааны дэд станц, Баянголын дулааны
шугам бүрэн ашиглалтанд орсноор шугамыг угсрах
нөхцөл бүрдэх юм.

349,424,420.0

89,000,000.0

35,000,000.0

80,000,000.0

2013.02.10
2013.02.10

2013.02.21

"ОТЗТ" ХХК

ЧД

2013.04.11
2013.04.24

2013.04.26

"Шувууны
хайрга" ХХК

2013.05.13
2013.06.13
2013.10.20

Газрын нөхөн олговор шийдвэрлэгдээгүй.Н.Батаа.
2013.06.05 3/1123 .Нөхөн олговорын санал хүргүүлэх
тухай.
НЕТГ-т 2013.08.12-3/1821 тоот албан бичгээр нөхөн
олговоргүй шийдүүлхээр хандсан.ЧДГА 2013.08.143/1880 газрын байршилын тухай.НӨХГАЧХ, НСБТХ-т
2013.08.19.-3/1956 тоот албан бичгээр хандсан
нөхөн олговортой байршуулсан сургууль,
цэцэрлэгийн газрын нөхөн олговрын зардлыг
шийдүүлэх, хамтран ажиллах тухай.НӨХГ-т
2013.10.11-3/2678 нөхөн олговортой байршуулсан
газрыг чөлөөлүүлэх. 2013.11.15-ны техникийн
зөвлөлийн хурлаар гэрээ цуцлах шийдвэр гарсан.

ЧД

2013.04.11
2013.04.24

2013.04.26

"ТЭТҮ" ХХК

2013.05.10
2013.06.10
2013.10.10

8, 11, 16, 18-р хороонд газрын нөхөн олговор
шийдвэрлэгдээгүй. 2013.11.15-ны техникийн
зөвлөгөөний хурлаар орж гэрээ цуцлах шийдвэр
гарсан. Гэрээ цуцлах мэдэгдэл хүргүүлсэн.

6

12

Нийслэлийн хөрөнгө оруулалтын газар

1

4

5

2

Сургуулийн барилгын холболтын зураг төсөв
640 суудал /БгД 20-р хороо/

Цэцэрлэгийн
өргөтгөлийн
барилгын
холболтын зураг төсөв 240 ортой /БГД 10-р
хороо/

3

4

40.0

40.0

37,974,420.0

29,000,000.0

5

6

7

БГД

БГД

8

"Өрх" ХХК

2013.06.19
2013.06.24

2013.06.28

7

"Ар цэцэ" ХХК

9

10

11

2013.07.08
2013.09.08

Газрын захирамж гараагүй. НЕТГ-т 2013.08.123/1821 тоот албан бичгээр нөхөн олговоргүй
шийдүүлхээр хандсан. БГДГА 2013.08.14-3/1878
газрын байршлын тухай. НӨХГАЧХ, НСБТХ-т
2013.08.19.-3/1956 тоот албан бичгээр хандсан.
Дүүргийн өмч газрын харилцааны албанаас
2013.09.05-ны 268 тоот албан бичгээр ирүүлсэн
тайлбар тодруудгад БГД 20-р хороо 19-р сургуулийн
буулгаж барих 640 суудалтай холболтын зургийн
байршлыг ирүүлсэнээр андуурагдаад байгаа.
2013.10.29-ны өдөр БГД-н ӨГХАлбаны дарга
Бямбадоржтой уулзаж асуудлыг шийдвэрлэсэн
хариу 2013.11.05-ны дотор ирүүлэхээр болсон.
Баянгол дүүргийн өмч газрын харилцааны албанаас
2013.09.05-ны 268 газрын нөхөн олговортойгоор
шийдвэрлүүлэх
байршлын
санал
ирүүлсэн.
2013.11.22-ний
өдрийн
Техникийн
зөвлөлийн
хурлаар гэрээг цуцлахаар шийдвэрлэсэн.

2013.07.08
2013.09.08

Газрын захирамж гараагүй. НЕТГ-т 2013.08.123/1821 тоот албан бичгээр нөхөн олговоргүй
шийдүүлхээр хандсан. БГДГА-д 2013.08.19-3/1956
тоот албан бичгээр нөхөн олговортой байршуулсан
сургууль, цэцэрлэгийн газрын нөхөн олговорын
зардлыг шийдвэрлүүлэх хамтран ажиллах тухай
мэдээлэл хүргүүлсэн. Дүүргийн өмч газрын
харилцааны албанаас 2013.09.05-ны 268 тоот албан
бичгээр ирүүлсэн тайлбар тодруулгад нөхөн
олговортой
шийдвэрлэх
байршил
ирүүлсэн.
2013.11.22-ны өдрийн Техникийн зөвлөлийн хурлаар
гэрээг цуцлахаар шийдвэрлэсэн.

12

Нийслэлийн хөрөнгө оруулалтын газар

1

6

7

3

2

Нарны гудамж (Төмөр замын цэцэрлэгт
хүрээлэн, Нарны гүүрээс Энхтайвны өргөн
чөлөө хүртэлх) 12 га

Цэцэрлэгийн барилгын
төсөв /БГД 23-р хороо/

холболтын

зураг

8

71-р сургуулийн спорт заалны барилгын
холболтын зураг төсөв /СБД/

1

ЗӨВЛӨМЖ БУЦААСАН

4

25.0

40.0

20.0

30.0

27,000,000.0

38,450,000.0

13,000,000.0

5

БГД

БГД

СБД

6

2013.07.08
2013.07.17

2013.06.19
2013.06.24

2013.06.19
2013.06.24

7

2013.07.23

2013.06.28

2013.06.28

30,000,000.0

8

8

"Ар цэцэ" ХХК

"Өлзий Иш"
ХХК

"Аслаан" ХХК

9

10

11

2013.08.05
2013.09.05

Гэрээт хугацаандаа ажлаа хүлээлгэж өгөөгүй бөгөөд
2013.09.19-ны өдрийн албан тоотоор 2013.09.27-ны
дотор зураг төсвийг хүлээлгэн өгч гэрээ дүгнэх тухай
мэдэгдэл албан бичиг хүргүүлсэн. Мөн БГД-ийн
тохижилт -2014 сэдэвт уулзалт, арга хэмжээ 9-р
сарын 23, 27, 10-р сарын 4, 9, 11, 16, 23, 11-р сарын
3-ны өдрүүдэд БГД-ийн ЗДТГ-ын хурлын танхимд
тус дүүрэгт хийгдэх тохижилтын ажлын зураг төсвийг
боловсруулж байгаа гүйцэтгэгч байгууллагууд
танилцуулга хийж ажлын зураг төсөвт шаардлагатай
өөрчлөлт болон эцсийн хэлэлцүүлгийг хийхэд
оролцоогүй. Мөн ирүүлсэн материал шаардлага
хангахгүй байна гэсэн шалтгаанаар холбогдох
байгууллагуудаас тус компанид арга хэмжээ авах
талаар гомдол санал удаа дараа ирж байсан.
Мөн Монгол Германы хороонд дипломат харилцаа
тогтосны 40 жилийн ойг тохиолдуулан НЗД, НБОНХГаас хамтран зохион байгуулж буй "Бүтээн
байгуулалт хамтын ажиллагаа" хөтөлбөрийн хүрээнд
Барс захын арын цэцэрлэгийг Берлиний нэрэмжит
цэцэрлэгт хүрээлэн болгон "Берлины найзууд" ТББ
өөрийн хөрөнгөөр тохижуулах санал ирүүлсний
дагуу "Ар цэцэ" ХХК-ийг дээрх ажлын хүрээнд
Берлиний найзууд ТББ-ын санал хүсэлтийг тусгаж,
хамтран ажиллах тухай удаа дараа мэдэгдэж байсан
боловч холбогдох арга хэмжээ авч гэрээт ажлаа
дуусгаж хүлээлгэж өгөөгүй тул 2013.11.22-ны өдрийн
техникийн зөвлөлийн хурлаар хэлэлцүүлэн гэрээг
цуцлахаар шийдвэрлэсэн.

2013.07.05
2013.10.03

Газрын захирамж гараагүй. НЕТГ-т 2013.08.123/1821 тоот албан бичгээр нөхөн олговоргүй
шийдүүлхээр
хандсан.
НӨХГАЧХ,
НСБТХ-т
2013.08.19-3/1956 тоот албан бичгээр хандсан нөхөн
олговортой байршуулсан сургууль, цэцэрлэгийн
газрын нөхөн олговорын зардлыг шийдвэрлүүлэх
хамтран ажиллах тухай. 2013.11.15-ны техникийн
зөвлөгөөний хурлаар орж гэрээ цуцлах шийдвэр
гарсан. Гүйцэтгэгч компани руу гэрээ цуцлах талаар
албан тоот явуулсан. Гэрээг дүгнэж цуцалсан.

2013.07.05
2013.10.05

Газрын багтаамжгүй болон сургуулийн удирдлагаас
санал ирүүлсэнийг ТЗХ-р хэлэлцээд холбогдох
Үнэлгээний хороо, НБГ-с
тодруулга авхаар
2013.09.20-нд албан тоот хүргүүлсэн. Нийслэлийн
боловсролын газраас 2013.10.30-ны 1/1016 тоотоор
хариу ирүүлсэн. Үүнд: 1. Сүхбаатар дүүргийн 71-р
сургуулийн спорт заалны газрын нөхөн олговор
шийдвэрлэгдсэнээр зураг төсвийн ажил хийгдэх
боломжтой. 2015 оны төсвийн төсөлд спорт заалыг
барих санал хүргүүлнэ гэсэн хариу ирүүлсэн тул
2013.11.15-ний
өдрийн
Техникийн
зөвлөлийн
хурлаар гэрээг цуцлахаар шийдвэрлэсэн.
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1

3

2

1

Баруун уулын сувгийн засвар,
өргөтгөл шинэчлэлтийн ажлын
зураг төсөв /12км/

95
1

2013 оны хөрөнгө оруулалтаар
БҮРЭН ДУУССАН

1

Автобусны 5 эцсийн зогсоолын барилга
байгууламж,зам
талбайг
иж
бүрэн
тохижуулах ажлын зураг төсөв

57

ХЭРЭГЖИЖ БУЙ

4

30.0

30,000,000.0

6,806.6
80.0

3,492,103,027.0
80,000,000.0

80.0

3,797.3

5

СХД

6

2013.09.19
2013.09.20

7

8

9

2013.09.27

10

11

0%

Гүйцэтгэгч компани 2013.10.24-нд манайх тус ажлыг
хийхгүй гэсэн албан тоот ирүүлсэн. Түүний дагуу
трассын
дагуу
ажлын
тоо
хэмжээ
гаргах
шаардлагатай болсон учир гүйцэтгэгчээр ажлын тоо
хэмжээ гаргуулж үнэлгээний хорооны дарга
Ганчөдөрт албан бичгийн хамт хүргүүлсэн.

47%
100%

БЗД.
80,000,000.0
ХУД.
БГД. СХД

2013.07.26
2013.08.02

2013.08.08

НЗТХ

2013.08.16
2013.10.16

3,313,353,027.0

12

80,460,000.0
53,640,000.0

4-н байршлын зогсоолын иж бүрэн зураг төсвийг
хүлээн авч гэрээг дүгнэсэн. Ажлын зураг төсвийг
НХААГ-т хүлээлгэн өгсөн. БЗД-ийн Жанжин клубын
100%
эцсийн зогсоолыг Гранд лайн -ХХК-д боловсруулж
буй Гэр хорооллын дахин төлөвлөлтөнд орсон тул
хийгдэх шаардлагагүй болсон.

46%

26,820,000.0

2013.10.20-д батлагдсан эскизийн дагуу ажлын зураг
хийгдэж байна. Нийслэлийн Онцгой байдлыг газраар
хянагдсаны дагуу БХТ-д магадлалын дүгнэлт
88%
хийлгүүлэхээр
2014.02.11-нд
хандаад
байна.
Цахилгааны техникийн нөхцөл холболтын цэг
үзүүлсэн, албажих шатандаа.

1

Нийслэлийн аврах ангийн барилгын ажлын
зураг төсөв

40.0

39,800,000.0

БГД

2013.08.20
2013.08.22

2013.08.26

Өсөх Оргил
прожект ХХК

2013.09.02
2013.11.02
2014.01.20

2

Нийслэлийн Мал эмнэлэгийн газрын оффис,
лабораторийн барилгын зураг төсөв

60.0

43,000,000.0

БГД

2013.08.29
2013.08.30

2013.09.02

Line
констракшн

2013.09.11
2013.12.11
2014.03.20

55%

3

11-р цэцэрлэгийн барилгыг буулгаж 240
хүүхдийн цэцэрлэгийн барилгын зураг төсөл
/БГД/

40.0

29,800,000.0

БГД

2013.08.29
2013.08.30

2013.09.02

Шувууны
хайрга ХХК

2013.09.10
2013.11.10
2014.01.15

Эскиз зураг 2013.09.25-д батлагдан ажлын зураг
90% дуусссан. БХТ-д магадлалын ерөнхий дүгнэлт
хүлээгдэж байна.

8,940,000.00

4

СБД, 1 дүгээр цэцэрлэгийн
барилгын холболтын зураг төсөв

40.0

25,800,000.0

СБД

2013.08.29
2013.08.30

2013.09.02

Шувууны
хайрга ХХК

2013.09.10
2013.11.10
2014.01.15

Эскиз зураг 2013.09.25-д батлагдан ажлын зураг
90% дуусссан. БХТ-д магадлалын ерөнхий дүгнэлт
хүлээгдэж байна.

8,940,000.00

5

18-р Цэцэрлэгийг буулгаж шинээр барих 240
ортой /ЧД/

40.0

29,800,000.0

ЧД

2013.08.29
2013.08.30

2013.09.02

Шувууны
хайрга ХХК

2013.09.10
2013.11.10
2014.01.15

Эскиз зураг 2013.09.25-д батлагдан ажлын зураг
90% дуусссан. БХТ-д магадлалын ерөнхий дүгнэлт
хүлээгдэж байна.

8,940,000.00

өргөтгөл

9

2013.10.25-д батлагдсан эскизийн дагуу ажлын зураг
хийгдэж байна.
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1

3

2

4

5

6

7

8

9

10

11

6

5-р хороо, Чандмань цогцолбор сургуулийн
барилгын холболтын зураг төсөв /640
хүүхдийн/ НД/

40.0

29,000,000.0

НД

2013.08.29
2013.08.30

2013.09.02

"Би И Эс Ай
Жи Эн" ХХК

2013.09.10
2013.10.24
2014.02.20

Газрын багтаамжгүйгээс НЕТГ-т газрын хэмжээг
нэмүүлэхээр НЕТГ-т санлаа хүргүүлсэн. 2013.11.20
өдөр газрын захирамж гарсаны дагуу эскиз зураг
33% төсөл хийгдэж батлагдсан боловч, иргэний
өмчлэлтэй давхцал үүссэнээс газрын байршил
өөрчлөгдөж НЕТГ-аас шинэ байршлын захирамж
гаргуулахаар хүлээгдэж байна.

7

12-р сургуулийн спорт заалны холболтын
зураг /СХД/

30.0

18,000,000.0

СХД

2013.08.29
2013.08.30

2013.09.02

"Би И Эс Ай
Жи Эн" ХХК

2013.09.10
2013.10.24
2014.02.20

Эскиз зураг батлуулахаар 2013.10.23-д өгсөн. Эскиз
75% зураг батлагдсаны дагуу ажлын зураг хийгдэж
байна.

2013.09.02

"Би И Эс Ай
Жи Эн" ХХК

2013.09.10
2013.10.24
2014.02.20

Батлагдсан эскиз зураг төслийн дагуу геологийн
өрөмдлөг хийлгэхээр очход Суруга Монгол ХХК
зөвшөөрөөл өгөөгүйгээс ажил 10 хоног хүлээгдэх
шаардлагатай болсон. 2013.10.16-ны 3/2756 тоот
65% бичиг хүргүүлэн зөвшилцсөний дагуу инженер
геологийн дүгнэлт хийлгэсэн. Барилгын суурийн
холболтын зураг төсөл дууссан. Техникийн
нөхцөлүүд гараагүй байгаа тул гадна шугам
сүлжээний холболтын зураг төсөв хүлээгдэж байна.

2013.09.02

"Би И Эс Ай
Жи Эн" ХХК

2013.09.10
2013.10.24
2014.02.20

Барилгын суурийн холболтын зураг төсөл дууссан.
Цэвэр бохир усны техникийн нөхцөл олгох
82% боломжгүй хариу ирүүлсэн тул гадна шугам
сүлжээний
холболтын
зураг
төсөв
дуусгах
боломжгүй хүлээгдэж байна.

БГД

2013.08.29
2013.08.30

2013.09.02

"Би И Эс Ай
Жи Эн" ХХК

2013.09.10
2013.10.24
2014.02.20

Барилгын суурийн холболтын зураг төсөл дууссан.
Цахилгааны техникийн нөхцөлийн холболтын цэгийг
86% үзүүлсэн, албажин гараагүй байгаа тул гадна шугам
сүлжээний
холболтын
зураг
төсөв
дуусгах
боломжгүй хүлээгдэж байна.

70,000,000.0

БЗД

2013.08.08
2013.08.14

2013.08.15

"Бум халаалт"
ХХК

2013.08.22
2013.10.22
2014.01.25

80%

74.6

60,900,000.0

СБД

2013.09.09
2013.09.13

2013.09.24

"Арчсис" ХХК

2013.10.01
2013.12.31

120.0

115,456,789.0

БГД

2013.10.02
2013.10.02

2013.09.24

"Гранд
Тек"ХХК

2013.10.02
2013.12.02
2014.04.05

8

ХУД 15-хороо 920 хүүхдийн сургуулийн
холболтын зураг

9

32-р сургуулийг буулгаж,
холболтын зураг /ХУД/

10

19-р сургуулийн хуучин барилгыг буулгаж
640 хүүхдийн суудалтай сургууль шинээр
барих зураг төсөл /БГД/

48.0

11

Амгалан дулааны станцаас Е 866 хүртэлх
2ф700 мм шугам шинээр татах 2*2.7 км

12

13

ХУД

2013.08.29
2013.08.30

ХУД

2013.08.29
2013.08.30

38,000,000.0

70.0

Нийслэлийн Мэргэжлийн хяналтын газрын
Төв лабораторийн барилгын зураг төсөв
/СБД, 1 дүгээр хороо/

Баянгол дүүргийн нутгийн
нэгдсэн байрны зураг төсөв

шинээр барих

захиргааны

40.0

40.0

34,000,000.0

31,000,000.0

10

Зургийн даалгаварт тусгагдаагүй нэмэлт ажил
хийгдэж одоо зураг төсвийг боловсруулж дууссан.
Дулааны шугам сүлжээний газартай зураг төслөө
албажуулахаар зөвшөлцөж байна.

2013.10.21-д НЕТГ-р батлагдсан эскизийн дагуу
85% ажлын зураг хийгдэж байна. Цахилгааны техникийн
нөхцөлийн холболтын цэгийг үзүүлсэн, албажин
гарах шатандаа хүлээгдэж байна.
БГД-ээс НЗД Э Бат-үүлд 2013.10.24 01/2959 тоот
албан бичгээр газар олгох захирамж гаргуулхаар
хүсэлт гаргасаны дагуу холбогдох байгууллагуудад
30%
үүрэг чиглэл өгсөн. Дүүргийн одоо байгаа хурлын
заал, гаражын барилгыг буулгаж барихаар эскиз
зураг төсөл хийгдэж байна.

12
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2013.09.24

Өсөх -Оргил
Прожект"ХХК

2013.10.02
2013.12.02
2014.06.03

Эскиз зураг хийгдэж байна. Нэг маягын зураг нь
цаашид шаардлага хангахгүй байгаа тул шинээр
орчин үеийн шаардлага хангасан олон дахин
ашиглах боломжтой нэг маягын жишиг зураг
25%
боловсруулах шаардлагатай тул захирамжийн нэр
өөрчлөхөөр
НЗД-ын
захирамжийн
төсөл
боловсруулагдсан. Шинэчлэгдсэн эскиз зургийг
боловсруулж байна.

ХУД

2013.10.02
2013.10.03

2013.10.04

"Арт
Констракшн"
ХХК

2013.10.11
2014.02.11

Гүйцэтгэгч байгуулгаас зураг төслийн судалгааны
ажлын явцад шийдвэрлүүлэх санал 2013.12.20-нд
20% албан тоотоор ирүүлсэний дагуу НЕТГ, СХДЗД-т
2013.12-р сард албан бичгээр хандсан. Хариу
ирүүлээгүй байна.

БГД

2013.10.02

2013.10.02
2013.10.02

"Кэй Жи Эл"
ХХК

2013.10.14
2013.02.14

30%

34,000,000.0

ЧД

2013.10.03
2013.10.04

2013.10.11

"Харш
Прожект" ХХК

2013.10.14
2014.01.14

Эскиз зураг дуусаж батлагдсаны дагуу ажлын зураг
төслийг эхлүүлээд байна. Техникийн нөхцөл хүссэн
60%
албан тоотуудыг явуулсан. УСУГ-аас техникийн
нөхцөл гарсан.

15.0

14,500,000.0

БЗД

2013.10.03
2013.10.04

2013.10.11

"Харш
Прожект" ХХК

2013.10.23
2013.12.23

2014.01.29-ний өдөр эскиз зураг батлагдсаны дагуу
73% ажлын зураг хийгдэж байна. Техникийн нөхцөлүүд
хүлээгдэж байна.

Гэрлэх ёслолын ордны их засварын ажлын
зураг төсөв

50.0

49,000,000.0

СБД

2013.10.07
2013.10.08

2013.10.11

"Эрин зууны
суварга" ХХК

2013.10.18
2013.12.18

85%

20

Нийслэлийн Цагдаагийн газрын Хүүхэд
хамгаалал, хаяг тогтоох төвийн барилгын
зураг төсөл /ХУД, 11-р хороо/

50.0

43,000,000.0

ХУД

2013.10.07
2013.10.08

2013.10.08

"Эрин зууны
суварга" ХХК

2013.10.18
2014.01.08

21

Дүүрэг бүрт баригдах асрах,
төвийн нэг маягийн зураг төсөв

30.0

29,930,000.0

_

2013.10.07
2013.10.08

2013.10.11

"Алтайн газрын
хүч
" ХХК

2013.10.21
2013.12.20

95%

22

Баянгол дүүргийн Жижиг дунд үйлдвэрийг
дэмжих төвийн барилгын зураг төсөв

60.0

42,000,000.0

БГД

2013.10.08
2013.10.10

2013.10.16

"Ар Цэцэ" ХХК

2013.10.22
2013.12.22
2014.04.10

Эскиз зураг батлагдсан боловч газрын байршил
41% өөрчлгдсөн тул дахин эскиз зураг төсөл хийгдэж
байна.

23

120 мянгатын ф150мм, 300м урт цэвэр усны
шугамыг ф200 мм болгож өргөтгөх ажлын
зураг

15.0

12,064,000.0

ХУД

2013.10.28
2013.10.28

2013.10.31

Зэт эй ди ХХК

2013.11.06
2013.12.24

БХТ-рүү
магадлалын
дүгнэлт
хийлгүүлэхээр
90% онлайнаар хандаад байна. Ажлаа хугацаандаа
дуусгах талаар албан тоот илгээсэн.

24

Мах импекс орчмын ф150 мм, 1.4 км цэвэр
усны шугамыг ф250мм болгон өргөтгөх
ажлын зураг

35.0

27,984,640.0

СХД

2013.10.28
2013.10.28

2013.10.31

Зэт эй ди ХХК

2013.11.06
2013.12.31

БХТ-рүү
магадлалын
дүгнэлт
хийлгүүлэхээр
90% онлайнаар хандаад байна. Ажлаа хугацаандаа
дуусгах талаар албан тоот илгээсэн.

14

Иргэдэд нэг цэгийн үйлчилгээ үзүүлэх хороо,
өрхийн эмнэлэгийн цогцолбор барилгын
холболтын зураг төсөл /10ш/

15

Туул голын сав газрыг түшиглэн усан парк,
амьтны хүрээлэн байгуулах судалгаа, зураг
төсөл боловсруулах

150.0

16

Мөрөөдлийн цэцэрлэгт хүрээлэнгийн зураг
төсөл 53.0 га /БГД/

69.3

17

Багачууд хүнс НӨҮГ-ын барилгын зураг
төсөл

35.0

18

Нэгдүгээр амаржих газрын Эмнэлгийн
аюултай хог хаягдал түр агуулах байр (20м2
дэд бүтэцтэй)

19

хөгжүүлэх

70.0

_

2013.10.02
2013.10.02

146,898,750.0

67,000,000.0

69,800,000.0

11

НБОНХГазартай зөвшилцөн эскиз зураг төслийг
дуусган НЕТГ-т 2014.02.13-нд хүргүүлээд байна.

Хэмжилт судалгааны ажил дуусаж, ажлын зураг
төсөв хийгдэж байна.
Эскиз зураг дуусаж байна. НЕТГ-т 2013.12.02 өдөр
батлуулахаар өгсөн. 2013.12.19-ны өдрийн хурлаар
хэлэлцүүлэгдэж өөрчлөлт хийгдэхээр буцаагдсан.
45%
2013.12.26-нд батлагдсаны дагуу ажлын зураг
төсвийг эхлүүлээд байна. Техникийн нөхцөлүүд
хүссэн албан тоот явуулсан.
Батлагдсан эскизны дагуу ажлын зураг хийгдэж
байна. БХТ-д магадлал хийлгэхээр хүлээгдэж байна.

12

Нийслэлийн хөрөнгө оруулалтын газар

3

4

5

6

25,490,600.0

24,851,680.0

2

7

8

9

25

Баруун дүүргийн усан сангийн холбох
камераас Ф250 мм шугамыг Ф400 мм болгон
өргөтгөх 400м НС-аас 21 хороолол 29
цэцэрлэг хүртэл ажлын зураг

СХД

2013.10.28
2013.10.28

2013.10.31

Санни сервис
ХХК

2013.11.06
2014.01.04

УСУГ
болон
гүйцэтгэгч,
НХОГ-с
холбогдох
инженерүүд газар дээр нь очиж хэмжилт хийсэн.
70% Ажлын зураг хийгдэж байна. НААЗГ, УСУГ, НЕТГуудтай ажлын зургийг зөвшилцөх шатандаа байна.
Гэрээ дүгнэсэн.

25.8

26

Ногоон зоорь орчмын гадна цэвэр усны
шугамын ажлын зураг төсөв /ф500635м/,шинээр төлөвлөсөн хорооллын цэвэр
усны кольцо шугам /ф300-55м,ф200-1300м
урт/ шугамын зураг төсөв боловсруулах
ажлын зураг

25.0

БЗД

2013.10.28
2013.10.28

2013.10.31

Санни сервис
ХХК

2013.11.06
2013.12.25

Ажлын зураг хийгдэж дууссан. УСУГ-с техникийн
85% нөхцөл гарсаны дагуу зураг төсвийг магадлалд
өгсөн.

27

Үндэсний
цэцэрлэгт
хүрээлэнгийн
батлагдсан ТЭЗҮ-ийн дагуу 50 га-д
тохижилтын
ажлын
зураг
төсөв
боловсруулах

200.0

189,000.0

БЗД

2013.11.06
2013.11.08

2013.11.20

Форум арт ХХК

28

Соёлын төв өргөөний 12 давхар Г корпусын
барилгын их засварын ажлын зураг төсөл

80.0

68,717,000.0

СБД

2013.11.01
2013.11.01

2013.11.07

Эгэ ХХК

2013.11.13
2014.01.13

80% Ажлын зураг төсөв хийгдэж байна.

29

Арцат, Нүхт, Морь барьдгийн ам, уячдын
хотхоны дундах үерийн далан сувгийн
ажлын зураг төсөл /5.0км/ ХУД

140.0

134,044,000.0

ХУД

2013.11.20
2013.11.20

2013.11.25

Усны эрчим
ХХК

2013.12.02
2014.04.02

Трассын дагуу газрын захирамж гаргуулахаар НЕТГ30% т 2014.02.12-ны 2/392 тоот албан бичгээр хандаад
байна.

30

Нийтийн эзэмшлийн зам талбайг хатуу
хучилттай болгох, гэр хорооллын гудамжийг
тохижуулах ажлын зураг төсөл /500м2 *20
байршил/

200.0

197,023,200.0

_

2013.11.15
2013.11.20

2013.11.22

Эс Ар Пи
Шнайдер энд
Партнер
инженер
консалт ХХК

2013.11.29
2014.02.14

60% Ажлын зураг хийгдэж байна.

31

Сонгинохайрхан
дүүргийн
Эмээлтэд
байгуулах малын гаралтай хог хаягдал
хүлээн
авч
боловсруулах,
устгах
байгууламжийн зураг төсөл

91.0

87,000,000.0

СХД

2013.11.09
2013.11.25

2013.11.26

Арт гэрэл ХХК

2013.12.03
2014.04.03

28% Судалгаа, эскиз зураг төсөл хийгдэж байна.

32

Сувилалын цэцэрлэг, яслын 10 дугаар
цогцолборын барилгын зураг төсөл /БЗД/

105.2

97,120,000.0

БЗД

2013.11.19
2013.11.26

2013.12.02

Гоби травэл
ХХК

2013.12.09
2014.04.08

23% Судалгаа, эскиз зураг төсөл хийгдэж байна.

33

Усан спорт сургалтын төвийн барилгын их
засварын ажлын зураг төсөл

100.0

83,545,000.0

СБД

2013.11.19
2013.11.26

2013.12.02

Эгэ ХХК

2013.12.06
2014.02.05

75% Ажлын зураг хийгдэж байна.

34

Дүүрэг бүрт орчин үеийн архитектурын
шийдэлтэй,
ногоон
байгууламж,
усан
оргилуур, утасгүй интернэтийн орчин бүхий
соёл, амралт, спортын цогцолбор талбайн
зураг, төсөл

200.0

190,000,000.0

_

2013.11.29
2013.12.03

2013.12.06

Могүмб
констракшн
ХХК

2013.12.12
2014.03.12

30% Судалгаа, эскиз зураг төсөл хийгдэж байна.

35

Жалханз хутагт Дамдинбазар, Дилав хутагт
Жамсранжавын гудамж /БГД 7,8,17,18 -р
хороо/-ийн тохижилтын зураг төсөл

20.0

18,100,000.0

БГД

2013.11.28
2013.12.05

2013.12.09

Арчсис ХХК

2013.12.16
2014.02.14

35% Судалгаа, эскиз зураг төсөл хийгдэж байна.

36

Занабазарын гудамжны тохижилтын зураг
/БГД 16 -р хороо/

8.0

7,300,000.0

БГД

2013.11.28
2013.12.05

2013.12.09

Арчсис ХХК

2013.12.16
2014.02.14

35% Судалгаа, эскиз зураг төсөл хийгдэж байна.

37

Шинэ Монгол ахлах сургуулиас 58, 59, 60
дугаар байр луу орох замыг явган хүний зам
болгон тохижуулах ажлын зураг /БЗД 25 -р
хороо/

2.9

2,600,000.0

БЗД

2013.11.28
2013.12.05

2013.12.09

Арчсис ХХК

2013.12.16
2014.02.14

35% Судалгаа, эскиз зураг төсөл хийгдэж байна.

12

10

11

1

0%

Гэрээ байгуулах мэдэгдэл хүргүүлсэн. Гэрээ
албажих шатанд НТСангаас хөрөнгийн захирамжийг
өөрчлөх шаардлага тавьсан тул гэрээ баталгаажиж
ажлын зураг төслийг эхлүүлэх боломжгүй болсон.
Захирамжийн нэр өөрчлүүлэхээр СБТХ-т хандаад
байна.

12

Нийслэлийн хөрөнгө оруулалтын газар

3

1

2

38

22 -р байрны урд 78*18.5 м талбайн
тохижилтын ажлын зураг /БЗД, 1-р хороо/

5

6

2,600,000.0

БЗД

2013.11.28
2013.12.05

2.9

39

4, 5, 33 дугаар байрнуудын дунд хийх бичил
тохижилтын зураг /СБД, 1-р хороо/

2.9

16,300,000.0

СБД

40

ЧД 5-р хороо Хувьсгалчдын гудамж /Гэсэр
сүмийн уулзвараас Тасганы овооны уулзвар
хүртэл/-ны тохижилтын зураг

8.0

7,300,000.0

41

СХД -ийн 5, 6, 18, 29 -р хороо Үйлдвэрчний
эвлэлийн гудамжны тохижилтын ажлын
зураг төсөв

18.0

42

СХД -ийн 12-17 -р хороо Өнөрийн гудамжны
тохижилтын ажлын зураг төсөв

43

9

2013.12.09

Арчсис ХХК

2013.12.16
2014.02.14

35% Судалгаа, эскиз зураг төсөл хийгдэж байна.

2013.11.28
2013.12.05

2013.12.09

Арчсис ХХК

2013.12.16
2014.02.14

35% Зураг төсөл хийгдсэн ажил тул зөвлөмжийг буцаав.

ЧД

2013.11.28
2013.12.05

2013.12.09

Арчсис ХХК

2013.12.16
2014.02.14

35% Судалгаа, эскиз зураг төсөл хийгдэж байна.

2,600,000.0

СХД

2013.11.28
2013.12.05

2013.12.09

Арчсис ХХК

2014.01.02
2014.02.17

35% Судалгаа, эскиз зураг төсөл хийгдэж байна.

14.0

12,600,000.0

СХД

2013.11.28
2013.12.05

2013.12.09

Арчсис ХХК

2013.12.16
2014.02.14

35% Судалгаа, эскиз зураг төсөл хийгдэж байна.

ХУД, 10 дугаар хороо Бурхантын хэсгийн 819 хүртэлх гудамж Буянт-Ухаагийн хэсэг

8.9

7,300,000.0

ХУД

2013.11.28
2013.12.05

2013.12.09

Арчсис ХХК

2013.12.16
2014.02.14

35% Судалгаа, эскиз зураг төсөл хийгдэж байна.

44

ХУД, 15 дугаар хороо Улаанбаатар сувилал–
115 дугаар сургуулиас Цэлмэг хотхоны
дундуур Шаравын гудамжаар ЧӨЧ-ий замд
нийлэх
шинэ
хийсэн
замын
дагуу
тохижилтын зураг

1.8

1,700,000.0

ХУД

2013.11.28
2013.12.05

2013.12.09

Арчсис ХХК

2013.12.16
2014.02.14

35% Судалгаа ажлын зураг хийгдэж байна.

45

Нийтийн орон сууцны гадна
шинэчлэх ажлын зураг төсөв

100.0

79,200,000.0

_

2013.11.28
2013.12.05

2013.12.09

Арчсис ХХК

2013.12.16
2014.02.14

35% Судалгаа ажлын зураг хийгдэж байна.

46

Хамбын овооны цэцэрлэгт
зураг төсөл 158.3 га /СХД/

128.9

118,000,000.0

СХД

2013.12.05
2013.12.06

2013.12.09

Мон төсөл ХХК

2013.12.16
2014.02.14

20% Судалгаа ажлын зураг хийгдэж байна.

47

Нийтийн эзэмшлийн гудамж, талбай, гэр
хороолол,
орон
сууцны
хорооллын
гудамжны гэрэлтүүлгийн зураг төсөв

200.0

193,544,971.0

_

2013.11.26
2013.11.26

2013.12.02

Электросеть
проект ХХЪ

2013.12.09
2014.05.01

Нийслэлийн 9 дүүргийн 5 дүүргээр яваж дүүргүүдэд
хийгдэх судалгааны ажлыг хийгдэж байна. БНД,
ХУД, БГД, гүү гудамж талбайн гэрэлтүүлэг хийх
25%
жагсаалтаа тоо хэмжээний дагуу гаргаж өгсөн байна
одоогийн байдалаар бусад дүүргүү тоо хэмжээгээ
бүрэн гаргаж дуусаагүй байна.

48

Инженерийн шугам сүлжээг хонгилын
системд оруулах нэг маягийн угсармал
хийцийн ажлын зураг боловсруулах

200.0

196,638,363.0

_

2013.12.16
2013.12.17

2013.12.20

Бум халаалт
ХХК

2013.12.25
2014.05.19

18% Судалгаа ажлын зураг хийгдэж байна.

49

Орон сууцны хороолол доторхи шугам
сүлжээний өргөтгөл шинэчлэлт засварын
ажлын зураг төсөв

290.0

285,080,934.0

_

2013.12.16
2013.12.17

2013.12.20

Бум халаалт
ХХК

2013.12.25
2014.05.19

18% Судалгаа трассаар явах ажлууд хийгдэж байна.

50

Гэр хорооллын айл өрхийг тэжээж байгаа
110, 35 кВ-ын дэд станцаас 6-10 кВ
фидерүүдийн төгсгөл хүртэл 6-10 кВ-ын
шугам татаж хэт ачааллагдсан фидерүүдийн
ачааллыг хуваах ажлын зураг төсөл /15
фидерийн төгсгөл рүү тус бүр 5 км шугам
нийт 75 км/

24.8

24,500,000.0

_

2013.12.26
2013.12.26

2013.12.31

Бумбын эрин
ХХК

2014.01.06
2014.05.09

Ажлын зураг төсөл хийгдэж байгаа бөгөөд
11% шаардлагатай цахилгааны техникийн нөхцөл хүссэн
албан бичгийг илгээсэн.

51

35/6 кВ-ын Нисэх дэд станцуудын хүчдлийг
35/10 кВ-д шилжүүлж, хүчин чадлыг нь 2*10
МВА болгож нэмэгдүүлэх ажлын зураг төсөл
/УБ-ын Баруун урд бүс/

37.8

37,500,000.0

ХУД

2013.12.27
2013.12.27

2013.12.31

Чандмань
хонгор групп
ХХК

2014.01.06
2014.04.18

Техникийн нөхцлийн судалгаа хийгдэж байна.
11% Судалгааг дуусах үед "УБЦТС"ТӨХК-д техникийн
нөхцөл хүссэн албан тоот илгээнэ.

хүрээлэнгийн

7

13

10

11

8

фасадыг

4

12

Нийслэлийн хөрөнгө оруулалтын газар

3

2

52

Засгийн
газрын
ордны
хуваарилах
байгууламжийг шинэчлэх 6 кВ Хуваарилах
байгууламж 1 иж бүрдлийн зураг төсөл

40.7

40,500,000.0

ЧД

2013.12.26
2013.12.26

2013.12.31

Бумбын эрин
ХХК

2014.01.06
2014.04.07

Ажлын зураг төсөл хийгдэж байгаа бөгөөд
12% шаардлагатай цахилгааны техникийн нөхцөл хүссэн
албан бичгийг илгээсэн.

53

35/6 кВ-ын Нисэх дэд станцыг тэжээж байгаа
35 кВын ЦДАШ-г 2 хэлхээт болгож 3.5 км
ЦДАШ татах ажлын зураг төсөл /УБ-ын
Баруун урд бүс/ 35 кВ-ын ЦДАШ-3,5 км

37.8

37,500,000.0

ХУД

2013.12.27
2013.12.27

2013.12.31

Чандмань
хонгор групп
ХХК

2014.01.06
2014.04.18

Техникийн нөхцлийн судалгаа хийгдэж байна.
11% Судалгааг дуусах үед "УБЦТС"ТӨХК-д техникийн
нөхцөл хүссэн албан тоот илгээнэ.

54

ДЦС-4-ын 210МВТ-ын дулааны дэд станцаас
гарсан уурын шугамыг дагуулан У-18 дугаар
цэг хүртэл шинээр 2Ф800-ммийн 4.2 км
урттай шугамын зураг, төсөл барилга
угсралтын ажил

140.0

132,958,100.0

БГД

2014.01.14
2014.01.20

2014.01.24

Сээмий ХХК

2014.02.05
2014.05.05

5%

Гэрээ баталгаажих шатандаа байна.

55

Атланта ф80 мм, 380м урттай цэвэр
шугамыг ф150мм болгож өргөтгөх ажлын
зураг

18.0

17,908,000.0

СБД

2013.12.27
2014.01.29

2014.02.05

Инж
байгууламж
ХХК

5%

Гэрээ баталгаажих шатандаа байна.

56

Батлан хамгаалах яамны хажуугаар явах
ф250 цэвэр усны шугамыг шинэчлэх ажлын
зураг

18.0

17,908,000.0

БЗД

2013.12.27
2014.01.29

2014.02.05

Инж
байгууламж
ХХК

5%

Гэрээ баталгаажих шатандаа байна.

57

Автобус-1 НӨҮГ-ын 40 автобусны /2847,6
м.кв/
дулаан
гараашийн
барилга
байгууламжийн зураг төсөл

45.0

45,000,000.0

ХУД

2014.02.10

2014.02.10

Ориент плюс
ХХК

0%

Гэрээ баталгаажих шатандаа байна.

24

1

ТЕНДЕР ЗАРЛАГДААГҮЙ
ЧД 10-р хороо 150х2 айлын орон сууц, БГД
20-р хороо 96 айлын орон сууц нийт 396
айлын түрээсийн орон сууцны гадна
инженерийн шугам сүлжээний ажлын зураг
төсөл

4

2,047.6

100.0

5

6

7

8

9

2014.02.12
2014.04.12

10

11

1

-

ЧД, БГД

Хөрөнгө татах саналтай байна.

14

12

Нийслэлийн хөрөнгө оруулалтын газар

3

4

5

6

7

8

9

11

1

2

10

12

2

Багануур, Багахангай, Налайх дүүрэг, ХУДийн 12 дугаар хороонд баригдах хогийн
төвлөрсөн цэг байгуулах ажлын зураг төсөл

50.0

БНД,
БХД, НД,
ХУД

3

Дэнжийн 1000-ийн үерийн хамгаалалтын 1,3р сувгийн хөрсний усны түвшин бууруулах
ажлын зураг төсөл

60.0

ЧД

Хөрөнгө нэмэх. ЗАА үнэлгээ гаргаж байгаа.

4

БГД, 4-р хороо, 6, 7-р байрны зам, талбайн
гадаргуун ус зайлуулах шугам сүлжээний
зураг төсөл

8.0

БГД

Тендер зарлах.

5

Тасганы овооны цэцэрлэгт хүрээлэнгийн
зураг төсөл 5.5 га /ЧД/

50.4

ЧД

Хөрөнгө татах саналтай байна.

6

Улаанбаатар хотын нийтийн үйлчилгээний
шуурхай удирдлага, зохицуулалтын төвийн
зураг төсөл

60.0

_

ЗАА-д эрх шилжсэн.

7

Нийтийн орон сууцны дээвэр, цахилгаан
шатны засварын ажлын зураг төсөв

100.0

_

Захирамж өөрчлүүлж дээврийн засварын ажил
болгох.

8

Хот тохижилтын газрын авто баазын 100
автомашины гаражийн зураг төсөл

30.0

_

Хэмнэлтийн хөрөнгөөс 30 сая төгрөг нэмүүлэх.

9

5а магистраль, 2Ду800 мм-ийн голчтой
шугамыг 2Ду1200 мм 3.3 км хос шугам
болгож өргөтгөх ажлын зураг /ТЭЦ-3-аас
Дунд голын гүүрний урд хүртэл/

95.0

БГД

Хөрөнгө татах саналтай байна.

НЕТГ-аар үнэлгээ нэмүүлж
захирамж гаргуулах.

15

хөрөнгө

нэмүүлэх

Нийслэлийн хөрөнгө оруулалтын газар

1
10

2
Сүхбаатар
дүүргийн
ЗДТГ-ын
хуучин
барилгыг буулгаж оффис үйлчилгээний
зориулалттай барилга барих төслийн эскиз
зураг төсөл

11

Дунд голын хөндийд цэцэрлэгт хүрээлэн
байгуулах ажлын зураг төсөл 27 га
/Энхтайваны гүүрнээс Баянмонгол хороолол
хүртэл
ХУД 1-р хороо/

12

Шалган бүртгэх товчоодын холболтын зураг
төсөл /2 товчоо/

3

4

5

6

7

8

9

10

11

20.0

СБД

нийслэлийн эдийн засаг хөгжлийн газарт концессийн
гэрээгээр гүйцэтгэх ажлын жагсаалтад орсон тул эрх
шилжиж байгаа.

42.2

ХУД

Газрын маргаан шийдэгдээгүй тул хойшлуулахаар
болсон.

_

2013.06.03-нд үнэлгээний хороо байгуулагдсан.
Стратеги төлөвлөлтийн хэлтсээс төслийн байршил,
нэрийг өөрчилсөн , одоо үнэлгээний хороог дахин
байгуулж байна. Зургийн даалгавар ирээгүй мөн
Автозамын газраас байршил ирээгүй.

40.0

13

Нэгдсэн эмнэлгийн барилгын холболтын
зураг төсөл /280 ор/ /БЗД/

100.0

БЗД

2013-06-03.нд үнэлгээний хороо байгуулагдсан.
Нийслэлийн
эрүүл мэндийн
газарт зургийн
даалгаврын төсөл боловсруулж байна. Зургийн
даалгавар ирүүлээгүй. Мөн газар байхгүй учир
хөрөнгө оруулалтын зориулалтыг өөрчлүүлэхээр
хөөцөлдөж байгаа. Япон улсын Засгийн газраас
хөрөнгө оруулалтыг хийхээр болсон.

14

Жишиг сургуулийн холболтын зураг төсөл
/30*20/

600.0

_

2013.06.03-нд үнэлгээний хороо байгуулагдсан.
Газрын байршил шийдэгдээгүй байгаа.

15

Иргэд, аж ахуйн нэгжүүдээс хүүхэд харах
үйлчилгээ, алслагдсан гэр хороололд
цэцэрлэгийн салбар бүлэг байгуулах зураг
төсөл

22.0

_

Газрын байршил шийдэгдээгүй байгаа. Төсвийг
татахаар хэлэлцэж байна.

16

Сургууль, цэцэрлэгийн
зураг төсөл

200.0

_

17

Дүүргүүдийн боловсролын хэлтэс, гэгээрэл
хөгжлийн төвийн барилга

50.0

_

18

115-р цэцэрлэгийн өргөтгөлийн барилгын
холболтын зураг төсөл /БЗД/

40.0

БЗД

2013.06.03-нд үнэлгээний хороо байгуулагдсан.
Зургийн даалгавар боловсруулж байгаа.

19

Цэцэрлэгийн барилгын холболтын
төсөв /СХД, 22-р хороо/

40.0

СХД

Газрын байршил шийдэгдээгүй байгаа. Төсвийг
татахаар хэлэлцэж байна.

20

БЗД, 11-р хорооны Ногоон зоорины 64-р гэр
цэцэрлэг байрлах газарт цэцэрлэгийн
барилгын холболтын зураг

40.0

БЗД

Газрын байршил шийдэгдээгүй байгаа. Төсвийг
татахаар хэлэлцэж байна.

21

Хүүхдийн ортой цэцэрлэгийн
холболтын зураг СХД, 11-р хороо

40.0

СХД

Газрын байршил шийдэгдээгүй байгаа. Төсвийг
татахаар хэлэлцэж байна.

22

СБД, 12 дугаар хороо 100 хүүхдийн ортой
цэцэрлэгийн барилгын холболтын зураг

40.0

СБД

Газрын байршил шийдэгдээгүй байгаа. Төсвийг
татахаар хэлэлцэж байна.

23

240 хүүхдийн ортой цэцэрлэгийн барилгын
зураг төсөв /БЗД- 17-р хороо/

40.0

БЗД

Газрын байршил шийдэгдээгүй байгаа. Төсвийг
татахаар хэлэлцэж байна.

24

Рок, попын урлагийн театрын зураг төсөл

180.0

_

32-н тойрог байршил сонгосон боловч газрын
захирамж гараагүй. Газрын байршил шийдэгдээгүй
байгаа. Төсвийг татахаар хэлэлцэж байна.

7

ЗУРАГ ТӨСӨВ ШААРДЛАГАГҮЙ
Хайлаастын Цагдаагийн хэлтсийн барилга
/ЧД, 13-р хороо/
Баянхошууны Цагдаагийн хэлтсийн барилга
/СХД, 9-р хороо/
Яармаг Нисэхийн Цагдаагийн хэлтсийн
барилга /ХУД, 6-р хороо/

1
2
3

засварын

ажлын

зураг

барилгын

481.7

12

2013.06.03-нд үнэлгээний хороо байгуулагдсан. Их
засвар хийгдэх сургууль, цэцэрлэгүүдийн задаргаа
Нийслэлийн боловсролын газраас ирүүлээгүй
байна.
Газрын байршил шийдэгдээгүй байгаа. Төсвийг
татахаар хэлэлцэж байна.

-

-

73.0

ЧД

76.5

СХД

76.5

ХУД

Зураг төсвийн мөнгө нь хөрөнгөд суусан учир хийх
шаардлагагүй болсон.
Зураг төсвийн мөнгө нь хөрөнгөд суусан учир хийх
шаардлагагүй болсон.
Зураг төсвийн мөнгө нь хөрөнгөд суусан учир хийх
шаардлагагүй болсон.

16

Нийслэлийн хөрөнгө оруулалтын газар

1
4
5

6

2
Сансарын Цагдаагийн хэлтсийн барилга
/БЗД, 2-р хороо/
Дамбадаржаагийн
Цагдаагийн хэлтсийн
барилга /СБД, 15-р хороо/

Ионсей найрамдал эмнэлэгийн
барих төслийн эскиз зураг төсөл

барилга

3

4

БЗД

73.0

СБД

20.0

7

Цахилгааны "Их тойруу" төслийн Яармагийн
110кв-ын дэд станцын барилга угсралтын
ажлын зураг

86.2

4

ХӨРӨНГӨ ТАТАГДАХ

300.0

барилгын зураг

5

76.5

6

7

8

9

10

11
Зураг төсвийн мөнгө нь хөрөнгөд суусан учир хийх
шаардлагагүй болсон.
Зураг төсвийн мөнгө нь хөрөнгөд суусан учир хийх
шаардлагагүй болсон.

БЗД

2013.09.25-д НӨХГ-с ажлын даалгавар авахаар
албан бичиг хүргүүлсэн хариу ирээгүй, Концессийн
гэрээгээр дахин ажлыг эхлүүлэх тухай хариу өгөхөөр
болсон. Гүйцэтгэгч байгуулгатай гэрээг дүгнэж
цуцлахаар
мэдэгдэл
гаргасан.
Концессоор
хэрэгжинэ.

ХУД

Цахилгааны "Их Тойруу" төслийн Яармагийн 110кВийн дэд станцын барилга угсралтын ажлын зураг
Монгол Улсын Засгийн 118-р тогтоолоор Эрчим
Хүчний Яаманд байгуулагдсан "Дэд Бүтэц-Эрчим
Хүч" төсөл хэрэгжүүлэх нэгж дээр гүйцэтгэгч
байгууллагатай шууд гэрээ хийгдэж, ажлын зураг
төсөл боловсруулагдаж эхэлсэн тул зургийн
даалгавар гаргах шаардлагагүй болсон.

_

2013-06-03.нд үнэлгээний хороо байгуулагдсан. 201307-22.нд зургийн даалгавар Нийслэлийн хөрөнгө
оруулалтын газраас ирсэн. Нийгмийн хамгаалал
хөдөлмөрийн яам дээр давхар тусгагдан ажил
явагдаж байгаа учраас энэ ажлын хөрөнгийг буцаан
татхаар болж байгаа.

_

2013-07-29.нд зургийн даалгавар Нийслэлийн
хөрөнгө оруулалтын газраас ирсэн. Нийслэлийн
нийгмийн халамж үйчилгээний газраас "Хөгжлийн
бэрхшээлтэй хүүхдүүдийг асрах хөгжүүлэх төв"-ийн
барилга нь тодорхойгүй гэж мэдэгдсэн тул төсвийн
буцаан татах саналтай байгаа.

-

-

1

Хүүхэд хөгжлийн төвийн
төсөв /9 дүүрэг/

2

Дүүргүүдэд
хөгжлийн
бэрхшээлтэй
хүүхдүүдийг
асрах
хөгжүүлэх
төвийн
барилгын засвар /9 дүүрэг/

3

Багахангай дүүрэг, Сонгино, Жаргалант
тосгонд Жижиг дунд үйлдвэрийг дэмжих
төвийн барилгын зураг төсөв

120.0

БХД, СХД

2013-07-22.нд зургийн даалгавар Нийслэлийн
хөрөнгө оруулалтын газраас ирсэн. Энэ ажлын зураг
төсөв нь "Баянгол дүүргийн Жижиг дунд үйлдвэрийг
дэмжих төвийн барилгын зураг төсөв" ажлын зураг
төсөвтэй ижил учраас хөрөнгийг буцаан татах
саналтай байна.

4

Налайх дүүргийн нутаг дэвсгэрт хуучин
уурхайн олборлолтын улмаас эвдэрсэн
газрын техникийн болон биологийн нөхөн
сэргээлт хийх зураг төсөл

40.0

НД

Ажлыг яамнаас гүйцэтгэж байгаа тул хөрөнгийг
татахаар хөөцөлдөж байна.

2

ЗӨВЛӨМЖ БУЦААСАН

100.0

1

Хүүхэд Сургалт хүмүүжлийн төвийн "Од"
хөдөлмөр зуслангийн их засвар, тохижилт,
барилгажуулалтын ажлын зураг төсөл

100.0

40.0

20.0

12

98,750,000.0
ТӨВ
АЙМАГ
19,900,000.0
ЖАРГАЛ
АНТ СУМ

2013.10.08
2013.10.10

2013.10.11

17

"Өсөх-Оргил
Прожект" ХХК

0%

Зөвлөх үйлчилгээний ажлын цар хүрээг буруу
ойлгосон байсан учраас гэрээ байгуулах шатанд
татгалзаж байгаа тухай 2013.10.28 нд 00/0.39 тоот
албан бичиг ирүүлсэн. 2013.10.30 ны 3/2959 тоот
албан бичгээр үнэлгээний хороонд зөвлөмж
буцаасан.

Нийслэлийн хөрөнгө оруулалтын газар

1

2

2

Автобусны 5 эцсийн зогсоолын барилга
байгууламж,зам
талбайг
иж
бүрэн
тохижуулах ажлын зураг төсөв

12
1

БУСАД
БҮРЭН ДУУССАН

1

Баянзүрх дүүргийн 7, 24, 25 дугаар хороонд
баригдах хүүхдийн цэцэрлэгийн барилгын
гадна инженерийн шугам сүлжээний ажлын
зургийн гүйцэтгэгчийг сонгон шалгаруулах

3

4

80.0

78,850,000.0

491.5
35.0

478,429,734.0
33,238,030.0

35.0

33,238,030.0

5

6

БЗД.
ХУД.
БГД. СХД

2014.01.24
2014.01.24

7

8

9

Бат Инспайрин
ХХК

10

11

0%

Зөвлөмж ирсэний дагуу байршлуудаар явж үзэхэд 3н байршилд газрын захирамжгүй мөн газартаа
багтахгүй байсан тул зөвлөмжийг буцаасан.

61%
100%

БЗД

2013.09.23
2013.09.27

2013.10.01

Хот
төлөвлөлтийн
хүрээлэн ХХК

2013.10.07
2013.10.28

100%

-

Зураг төсөв 2014.01.28 ны өдөр бүрэн дуусгаж
хүлээн авсан.

11

ХЭРЭГЖИЖ БУЙ

1

СБД-ийн
2-р
сургуулийн
өргөтгөлийн
барилгын иж бүрэн зураг төсөв

33.0

32,972,139.0

СБД

2013.10.04
2013.10.08

2013.07.23

"Арт
Констракшн"
ХХК

2013.10.15
2013.12.15

Дулааны техникийн урьдчилсан байдлаар албан
90% бичгээр олгогдсон. Ажлын зураг Нийслэлийн онцгой
байдлын газраар хянагдаж байна.

2

Баянзүрх дүүргийн 23 дүгээр хорооны 240
ортой
хүүхдийн
цэцэрлэгийн
барилга
угсралтын ажлын зураг төслийн ажил

40.0

36,000,000.0

БЗД

2013.09.17
2013.09.18

2013.09.24

"Өрх" ХХК

2013.10.01
2013.11.15

50%

Эскиз батлагдсан Ажлын зураг хийгдэж байна. Зураг
төслийг Бага сургууль, цэцэрлэгийн цогцолбор
барилга болгон өөрчлөх болсонтой холбогдуулан
ажлын зургийг зогсоосон.

3

Баянзүрх дүүргийн 19 дүгээр хорооны 240
ортой
хүүхдийн
цэцэрлэгийн
барилга
угсралтын ажлын зураг төслийн ажил

36,000,000.0

БЗД

2013.09.17
2013.09.18

2013.09.24

"Өрх" ХХК

2013.10.01
2013.11.15

50%

Эскиз батлагдсан Ажлын зураг хийгдэж байна. Зураг
төслийг Бага сургууль, цэцэрлэгийн цогцолбор
барилга болгон өөрчлөх болсонтой холбогдуулан
ажлын зургийг зогсоосон.

4

Сонгинохайрхан
дүүргийн
170
дугаар
цэцэрлэгийн барилга угсралтын ажлын зураг
төсвийн ажил

36,000,000.0

СХД

2013.09.17
2013.09.18

2013.09.24

"Өрх" ХХК

2013.10.01
2013.11.15

Эскиз батлагдсан Ажлын зураг хийгдэж байна. Зураг
төслийг Бага сургууль, цэцэрлэгийн цогцолбор
50%
барилга болгон өөрчлөх болсонтой холбогдуулан
ажлын зургийг зогсоосон.

5

Хан-Уул дүүргийн 15 дүгээр хорооны 240
ортой
хүүхдийн
цэцэрлэгийн
барилга
угсралтын ажлын зураг төслийн ажил

36,000,000.0

ХУД

2013.09.17
2013.09.18

2013.09.24

"Өрх" ХХК

2013.10.01
2013.11.15

50%

6

Сүхбатаар дүүргийн 17 дугаар хорооны Бага
сургууль, цэцэрлэгийн цогцолбор барилгын
ажлын болон холболтун зураг төсвийг
боловсруулах

94,000,000.0

СБД

2013.12.03
2013.12.03

7

Багахангай дүүргийн нэгдсэн эмнэлэгийн 40
ортой барилгын зураг төсөв

30.0

30,000,000.0

БХД

2013.09.25
2014.10.03

2013.10.07

"Цээнтэй
ателиер" ХХК

2013.10.14
2014.02.14

70%

Батлагдсан эскизний дагуу ажлын зураг төсөл дуусч
байна.

8

Баянзүрх дүүргийн 4, 21, 28 дугаар хороонд
баригдах 150 ортой хүүхдийн цэцэрлэгийн
барилгын
гадна
инженерийн
шугам
сүлжээний ажлын зургийн гүйцэтгэгчийг
сонгон шалгаруулах

35.0

34,827,370.0

БЗД

2013.08.22
2013.08.29

2013.09.04

"Хот
төлөвлөлтийн
хүрээлэн" ХХК

2013.09.11
2013.10.25

100%

Зураг төсөв 2014.01.28 ны өдөр бүрэн дуусгаж
хүлээн авсан.

456.5

36.0

36.0

40.0

94.0

445,191,704.0

60%

Тайгам
констракшн
ХХК

18

12

-

Эскиз батлагдсан Ажлын зураг хийгдэж байна. Зураг
төслийг Бага сургууль, цэцэрлэгийн цогцолбор
барилга болгон өөрчлөх болсонтой холбогдуулан
ажлын зургийг зогсоосон.

Тендэрийн материалтай танилцаж байна. Гэрээ
95% байгуулах шатандаа явж байна. Ажлын зураг төсөл
дуусч БХТ-д магадлал хийлгэж байна.

Нийслэлийн хөрөнгө оруулалтын газар

3

1

2

9

Налайх дүүргийн 2-р хорооны Нарлаг гэр
хорооллыг инженерийн шугам сүлжээнд
холбох төлөвлөлтийн зураг төсөв хийх
зөвлөх үйлчилгээний гүйцэтгэгч сонгон
шалгаруулах

32.0

10

Налайх дүүргийн 2-р хорооны Нарлаг гэр
хорооллыг инженерийн шугам сүлжээнд
холбох төлөвлөлтийн зураг төсөв хийх
зөвлөх үйлчилгээний гүйцэтгэгч сонгон
шалгаруулах-нэмэлт

11
2

Төмөр зам дагуух орон сууц, гэр хороололд
амьдрагсдад зориулж дуу тусгаалхлагч хийх
зураг төслийн ажил
ОН ДАМЖСАН

1

СБД , 6-р хороо, Хүүхдийн урлан бүтээх
төвийн барилгын ажлын зураг төсөв

2

2-Төрөх эмнэлэгийн барилгын ажлын зураг
төсөв

4

5

6

7

8

9

31,492,000.0

НД

2013.11.12
2013.11.27

2013.11.02

Харцгай ХХК

2013.11.19
2014.02.25

4.5

4,485,195.0

НД

2014.01.30
2014.01.30

76.0

73,415,000.0

БЗД,
БГД, СХД

2013.10.28
2013.12.17

350.0

334,000,000.0

150.0

136,000,000.0

200.0

198,000,000.0

Харцгай ХХК

2013.12.18

Цэц алтай ХХК

10

Тендерийн материалтай танилцаж байна.

35% Судалгаа ажлын зураг хийгдэж байна.
88%

СБД

2012.03.21
2012.03.22

СБД

2012.03.22
2013.03.22

2013.03.26

"Гандирс-Орд"
ХХК

2012.04.04
2013.12.20

85% Ажлын зураг төсөл хийгдэж байна.

2013.03.26

"Эл энд эйч
констракшн"
ХХК

2013.04.01
2013.07.05

2013.07.05-ний өдөр цахилгааны техникийн нөхцөл
гарсаны дагуу ажлын зураг төсөл хийгдэж дууссан.
90%
Онцгой байдлын ерөнхий газраар хянагдсан. БХТ-д
магадлалын дүгнэлт гаргуулахаар хандсан боловч

19

12

70% Ажил гүйцэтгэх үед нэмэл цахилгааны ажил гарсан.

2%

2013.12.23
2014.03.23

11

-

