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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
103 Нийт         6,255.4                     5,806,795,430.0                      2,696,765,608.0 

31     2012 оны төсвийн тодотгол 1,700           1,577,501,669                      53% 2,022,839,631.0                     
1 БҮРЭН ДУУССАН 60.0             57,900,000.0                        100% 1,363,999,754.0                     

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

60.0                          57,900,000.0 СБД 2013.03.11
2013.03.11

2013.03.13
"Монхидро 

констракшн" 
ХХК

2013.03.21 
2013.10.24

100%

БХТ-рүү 2013.12.16-ны өдөр магадлал хийлгүүлэхээр 
өгсөн. Төсвийг анх хуваарьлагдсан эксперт нь гадаад
явсанаас дахин томилгоо хийгдсэнээс хяналт
баталгаажуулалтын ажил удаашираад байна. Иж
бүрэн ажлын зураг төсөв хүлээн авсан.

                          46,320,000.0 

30 ХЭРЭГЖИЖ БУЙ 1,639.5        1,519,601,669.0                   52% 658,839,877.0                        

1

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 БЗД
2013.03.11
2013.03.11 2013.03.13

"Монхидро 
констракшн" 

ХХК

2013.04.01 
2013.09.01
2013.12.25

90%

Зураг төсөв боловсруулах ажил хийгдэж дууссан, эрх
бүхий байгууллагуудтай зөвшилцөж виз авсан
бөгөөд магадлал хийлгүүлэхээр

2014.02.07-ны өдөр БХТ-д өгсөн. Магадлалын
Ерөнхий дүгнэлт гарах дутуу байна.     

                          70,392,000.0 

2
Наркологийн төвийн барилгын зураг төсөв
/БГД 120 ортой/ 180.0                        175,000,000.0 БГД

2013.06.17
2013.06.18 2013.06.20

"ОСИБ-ЗТ" 
ХХК

2013.07.02 
2013.10.08 
2014.02.15

85%

Эскиз зураг НЕТГ-т батлуулхаар өгсөн боловч зураг
төсөлд өөрчлөлт оруулхаар буцаасан. Наркологийн
төв, ЭМЯ, БГД-н Газрын албанаас НЕТГ-т газрын
болон барилгын асуудалтай холбогдолтой албан
тоотуудыг хүргүүлсэнээр 2013.10.04-нд батлагдсаны
дагуу ажлын зургийг эхлүүлээд байна. Онцгой
байдлын ерөнхий газраар хянагдаж дууссаны дагуу
БХТ-д магадлалын ерөнхий дүгнэлт гаргуулахаар
2014.02.13-нд онлайнаар хандаад байна. 3-р сар:
Барилгын зурагт экспертиз хийгдсэн. Дулаан,
цахилгааны техникийн нөхцөл албажин гарсан үед
ерөнхий дүгнэлтэнд өгөхөөр хүлээгдэж байна.

                        122,500,000.0 

3
Сургуулийн барилгын холболтын зураг төсөв
640 суудалтай /СХД 25-р хороо/ 40.0                                      38,000,000.0 СХД

2013.04.11
2013.04.24 2013.04.26 "Актас" ХХК

2013.05.13 
2013.08.15 
2014.03.10

75%

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 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. Цахилгааны
техникийн нөхцөлийн холболтын цэгийг холбогдох
инженертэй хамт явж үзүүлсэн. 3-р сар: 2014.03.18-
нд цахилгааны тщхникийн нөхцөл гарсаны дагуу
гадна цахилгааны ажлын зураг төсөл хийндэж байна.

                          29,568,050.0 

4
Сургуулийн барилгын холболтын зураг төсөв
920 суудалтай /СХД 28-р хороо/ 40.0             38,500,000.0                        СХД

2013.06.19
2013.06.24 6/28/2013 "ТГТ" ХХК

2013.07.24
2013.11.24 
2014.04.10

30%

2013.09.09-365 тоот захирамжаар Сансар 11
гудамжинд 1.0 га газар олгосон боловч, 1 айлын газар
орсон тул уг айлын газрын нөхөн олговорыг
шийдвэрлэх асуудалтай байна. Эскиз зураг төсөл
хийгдэж байна. 3-р сар: 2014.03.17-нд эскиз зураг
төслийг НЕТГ-р батлуулахаар өгсөн. 

ЗУРАГ ТӨСВИЙН АЖЛЫН МЭДЭЭ

Д/д
Төсөл, арга хэмжээний нэр, хүч чадал, 

байршил
 Төсөвт 
өртөг Гэрээний дүн /сая төгрөг/

Мэдээлэл

Тайлбар  Санхүүжилтийн дүн Дүүрэг Зөвлөмж 
гарсан , ирсэн 

Мэдэгдэл 
явуулсан 

Гүйцэтгэгч 
компани

Гэрээний 
хугацаа

Ажлын 
явц



5
Спорт заалны барилгын холболтын зураг
төсөв /Улаанбаатар,Баянгол дүүрэг, 46-р
сургууль/

30.0                                    19,500,000.0 БГД 2013.06.19
2013.06.24

2013.06.28 "ТГТ" ХХК
2013.07.24 
2013.10.24 
2014.03.10

50%

Газрын багтаамжгүй болон сургуулийн удирдлагаас
санал ирүүлсэнийг ТЗХ-р хэлэлцээд 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.
2014.02.28-нд батлагдсаны дагуу ажлын зураг
төслийг эхлүүлээд байна.

6
Цэцэрлэгийн өргөтгөлийн барилгын
холболтын зураг төсөв 240 ортой /БНД, 4-р
хороо/

40.0             29,700,000.0                        БНД 2013.04.11
2013.04.24

2013.04.26 "Гандирс-Орд" 
ХХК

2013.05.09 
2013.08.09

90%

Газрын захирамж гарсаны дагуу 2013.10.30-нд НЕТГ-
т эскиз батлуулахаар өгсөн. Ажлын зураг төсөл
хийгдэж дууссан. Газрын байршил өөрчлөгдсөнтэй
холбогдуулан олгогдсон техникийн нөхцөлүүдийн
холболтын цэгийг дахин өөрчлүүлэх шаардлагатай
болсон. 3-р сар: Шинэчилсэн техникийн нөхцөлүүд
2014.03.18-нд ирсэний дагуу гадна шугам сүлжээний
зурагууд хийгдэж байна.

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

80.0           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

75%

8-р хороонд Ажлын зураг төсөл дуусч 2013.10.22-нд
ерөнхий дүгнэлт бичүүлхээр БХТ-д өгсөн. 8-р
хороонд холболтын ажлын зураг төслийг дуусган
2014.01.20-нд хүлээн авсан.
7-р хороонд газрын захирамж гарсны дагуу эскиз
зургаа батлуулхаар 2013.10.25-нд НЕТГазарт өгсөн.
2013.12.21-нд батлагдсаны дагуу ажлын зураг
төслийг эхлүүлээд байгаа бөгөөд техникийн
нөхцөлүүд хүлээгдэж байна. 3-р сар: Цахилгааны
техникийн нөхцөл 2014.03.20-нд гарсан. Цэвэр бохир
ус 2014.03.02-нд гарсаны дагуу гадна шугам
сүлжээний зурагууд хийгдэж байна.

                          22,066,680.0 

8
Хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдэд зориулсан
тусгай тоноглол бүхий спорт заалны зураг
төсөл

200.0                        200,000,000.0 ХУД
2013.03.14
2013.03.18 2013.03.20

"Зуун найм" 
ХХК

2013.03.29 
2013.05.29 
2013.12.20

85%

2013.12.02-нд барилгын зураг төсвөө хүлээлгэн
өгсөн. Техникийн нөхцөлүүд гарсан үед гадна шугам
сүлжээний ажлын зураг төсвийг үргэлжлүүлэн
гүйцэтгэх боломжтой. 
2-р сар: Нэг маягийн зураг болгон барилгад ОБЕГ-р
дүгнэлт гаргуулахаар 2014.02.27-нд албан тоотоор
хүргүүлсэн. 3-р сар: ОБЕГ-ын дүгнэлт 2014.03.19-нд
гарсаны дагуу БХТ-д онлайнаар хандаад байна.

                        140,000,000.0 



9
850 хүний суудалтай Соёлын төвийн
барилгын холболтын зураг 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

10%

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 2013.08.14-3/1878 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 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. БГД-н 20-р хорооны
нутаг дэвсгэрт дүүргийн захирамж гарсаны дагуу
эскиз зураг төсөл хийгдэж байназурагт өөрчилт орсон
талаар асс дайран өнгөрөхөөр

10
850 хүний суудалтай Соёлын төвийн
барилгын холболтын зураг 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%

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

                          56,226,216.0 

11
850 хүний суудалтай Соёлын төвийн
барилгын холболтын зураг 50.0                          45,761,931.0 ХУД 2013.01.29

2013.01.30
2013.03.07 "ЭГЭ" ХХК

2013.03.15 
2013.05.24 
2013.12.20

30%

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 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 саналаа ирүүлэхийг 2013 оны 09,12-р сард
албан бичгээр хандсан боловч хариу ирүүлээгүй
байна. Удирдлагын зөвлөлийн хурлаар оруулахаар
болсон.

                          37,484,144.0 

12 Нийтийн бие засах БГД  5-р хороо 8.5                            8,540,000.0 БГД 2013.06.19
2013.06.25

2013.06.28 "Очир тааб" 
ХХК

2013.07.08 
2013.09.08 
2014.04.10

55%

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
байршлыг өөрчлөх шаардлагатай албан тоот
ирүүлсэний дагуу дүүргийн худалдан авах
ажиллагаанд дээрхи асуудлыг шийдвэрлэх тухай
мэдэгдсэн. Хариу хүлээгдэж байна. 3-р сар: Дүүргийн
газрын албанаас байршил өөрчлилсөн санал
ирүүлсэний дагуу холбогдох газруудаас санал авхаар
зөвшилцөж байна.

                            2,562,000.0 



13 Нийтийн бие засах ХУД 11-р хороо 8.5                            8,540,000.0 ХУД
2013.06.19
2013.06.25 2013.06.28

"Очир тааб" 
ХХК

2013.07.08 
2013.09.08 
2014.04.10

60%

Эскиз зураг НЕТГ-р 2013.08.14-нд батлагдсан. 
Ажлын зураг төсөл хийгдэж байна. УБЦТС ХК, УСУГ-
с 2013.09.19-нд техникийн нөхцөл олгох боломжгүй 
хариу ирсэн. 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 

14 Үндэсний цэцэрлэгт тохжилтын ажлын зураг
төсөв

100.0                          94,964,000.0 БЗД 2013.03.06
2013.03.11

2013.11.28
 Идеал групп 

ХХК 2013.12.02 
2014.02.27

70%

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 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.

15 Нийслэлийн Архивын барилгын зураг төсөв 30.0                          30,000,000.0 СБД 2013.08.13
2013.08.22

2013.08.26 НЗТХ 0%

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

16

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

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

90%

Ажлын зураг төсвийг боловсруулж дуусган.
03 сарын 18-нд БХТ-д өгсөн експерт томлогдож

хийгдэж байна. Орбит гэр хороололын газрын
захирамж нь 2014 оны 03 сарын 17 нд гарсан зураг
ЕТ нөөс орбит зураг дээр виз авч байна.  

103,914,498.0                        

17 Гэр хороололд загвар бага оврын цэвэрлэх
байгууламжийн зураг төсөв боловсруулах

80.0                          79,928,800.0 2013.10.23 
2013.11.06

2013.11.0 Санни сервис 
ХХК

2013.11.18 
2014.02.25

70%

Зургийн даалгавар тодруулах тухай гүйцэтгэгч
компани манай газарт албан тоот ирүүлсний дагуу
тодорхой болгож хариу албан тоот илгээсэн. Гэр
хороололын дахин төлөвлөлтөөс албан хүсэлт
ирүүлсэний дагуу нэмэлт өөрчлөлт оруулан хийж
байна. ЕТ газраас батлагдсан зургийн далгаврын
дагуу зураг төсвийг боловсруулж байна.

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

58.0                          57,980,000.0 СХД
2013.11.01 
2013.11.06 2013.11.08 УХАТ ХХК

2013.11.15
2014.02.28 70%

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. Тус асуудлаар ашиглагч,
гүйцэтгэгч, захиалагч, 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 байгууллагаас 
үнийн саналыг манай газарт ирүүлсэн. Ирэх 7
хоногийн техникийн зөвлөлийн хурлаар хэрхэх талаар
хэлэлцэнэ. Техникийн зөвлөлийн хурлаар
хэлэлцэгдэж, нэмэлт хөрөнгө шийдүүлэх албан
бичгийг Нийслэлийн засаг даргын тамгын газрын
стратегийн бодлого, төлөвлөлтийн хэлтэст 2014.3.10-
ны өдөр 3/417 тоот бичиг хүргүүлсэн. Одоогийн
байдлаар гүйцэтгэгч нь эхний шатны тайлангаа
гүйцэтгэж байна.

19

Зүүн Сэлбийн ф500мм-ийн коллектор 0,5км,
БЗД-н 4-р хороо, 72-р дэлгүүр орчмын гол
цуглуулах бохир усны шугамыг ф200мм-
ф350мм болгон өргөтгөн шинэчлэх ажлын
зураг төсөв боловсруулах

56.0                          50,917,964.0 БЗД 2013.10.23 
2013.11.06

2013.11.0

Сивил 
инженеринг 
консалтинг 

ХХК

2013.11.19 
2014.03.20

90%

Трассын дагуу газраар гүйцэтгэгч НЕТГ, УСУГ-аас
хариуцсан инженерийн хамт явж трассыг сонгосон.
Геологийн судалгаа дүгнэлт хийгдэж дууссан.
2014.02.10-нд техникийн нөхцөл нь гарсаны дагуу
2014.02.13-нд БХТ-д магадлалын дүгнэлт
хийлгүүлэхээр онлайнаар хандаад байна. 
НАЗГ-ын Төлөвлөт судалгааны хэлтсийн дарга
Даваасүрэнгээр зураг дээр виз авах гэж 3 дугаар
сарын 5 нд өгсөн түүнээс хойш шийдэж өгөхгүй удаж
УСУГ манай замыг дараан тавхад виз өгөхгүй зөөх
боломжгүй гэх зэргээр ажил удаж байна. УСУГ луу
НАЗГ-с албан бичиг өгсөн албан бичгийн хариу
ирээгүй хүлээгдэж байна.15 хонж байна судалж
байгаа гэсэн УСУГ аас тайлбар албан бичиг авхаар
албан тоот төлөвлөж байна гээд визээ батлуулж
чадахгүй 2 хонж байна 

15,275,389.0                          

20

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 БГД 2013.10.23 
2013.11.06

2013.11.08 Санни сервис 
ХХК

2013.11.15
2014.01.24

90%

Уулзвар төслөөр хэрэгжих автозамын файлтай 
уялдуулахаар замын файл авсан ба ажлын зураг 
хийгдэж дууссан. Ажлын зураг хийгдэж дуусан УСУГ-
тай зөвшөөрөлуөх гэсэн боловч трассын уртын 
дагууд өөрчлөлт оруулахаар усуг санал хэлсэн. 
2014.03.20-ны 10 цагт НЗАА, НЕТГ, УСУГ, НХОГ 
гүйцэтгэгч компаниудтай хуралдаж трассын дагууд 
жижиг өөрчлөлтүүдийг хийсэн. Түүний дагуу дахин 
ажлын зураг өөрчлөлтөнд орно. 

45,488,000.0                          

21
Туул тосгоны эмнэлэгийн барилгын зураг
төсөв /ХУД/              37.5                          36,003,000.0 ХУД

2013.12.02 
2013.12.06 2013.12.06

Топ Эволюшн 
ХХК

2013.12.12
2014.04.12 30% Эскиз зураг боловсруулагдаж байна. 10,800,900.0                          

22
Спортын төрөлжсөн сургалттай сургуулийн
барилгын зураг төсөв /920 суудал/ 60.0             58,888,000.0                        ХУД

2014.01.27 
2014.02.17 2014.02.19 Өлзий иш ХХК

2014.02.26
2014.08.26 10%

Гэрээ байгуулах мэдэгдэл хүргүүлсэн. Гэрээ
баталгаажих шатандаа. 3-р сар: Эскиз зураг төсөл
хийгдэж байна.

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

40.0             39,300,000.0                        СХД 2014.01.27 
2014.02.17

2014.02.21 Гранд тек ХХК 2014.02.26
2014.08.26

10%
Гэрээ байгуулах мэдэгдэл хүргүүлсэн. Гэрээ
баталгаажих шатандаа. 3-р сар: Эскиз зураг төсөл
батлуулахаар НЕТГ-т 2014.03.20-нд өгсөн.

24

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                        СБД, ЧД
2014.01.27 
2014.02.17 2014.02.19

Инж 
байгууламж 

ХХК
30%

СБ Дүүгүүдийн сургууль цэцэрлэгүүдээр орж төсөвт
тусгах ажлын тоо хэмжээ Боловсорлын газрын
Баярмагнайтай ,  хамт  явсан. 
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БЗД 48-р сургууль, СБД 45-р сургууль, СХД
80, 110, 106-р цэцэрлэгүүдийн цэвэр бохир
усны системийг сайжруулах ажлын төсөв
хийх

6.7               6,650,000.0                          
БЗД, 
СХД, 
СБД

2014.01.27 
2014.02.17

2014.02.19 Төсөвчин 
А.Гэрэлмаа

40%
ЧД.ХУД. БГД . Дүүгүүдийн сургууль цэцэрлэгүүдээр
орж төсөвт тусгах ажлын тоо хэмжээ БГ-Н
Баярмагнайтай , төсөвчинтэй хамт  явсан. 

26

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

9.4               9,400,000.0                          
ХУД, 

БЗД, БГД
2014.01.27 
2014.02.17 2014.02.19

Төсөвчин 
Л.Баасангарав 45%

СХД.ХУД. БГД. Дүүгүүдийн сургууль цэцэрлэгүүдээр
орж төсөвт тусгах ажлын тоо хэмжээ БГ-Н
Баярмагнайтай , төсөвчинтэй хамт  явсан. 

27

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             10,000,000.0                        ХУД, СХД 2014.01.27 
2014.02.17

2014.02.19 Төсөвчин 
А.Уранчимэг

40%
СХД. БГД. Дүүгүүдийн сургууль цэцэрлэгүүдээр орж
төсөвт тусгах ажлын тоо хэмжээ БГ-Н Баярмагнайтай
, төсөвчинтэй хамт  явсан. 

28

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               9,000,000.0                          ЧД, БЗД, СБД 2014.01.27 
2014.02.17

2014.02.19 Төсөвчин 
Ж.Лхамаа

25%
Гэрээ байгуулах мэдэгдэл хүргүүлсэн. Гэрээ албажих
шатандаа.
-Хэмжилт судалгааны шатандаа явж.

29
СБД 150-р цэцэрлэг, СХД 78, 79, 116, 127,
163-р цэцэрлэгийн цэвэр бохир усны
системийг сайжруулах ажлын төсөв хийх

10.0             9,940,000.0                          СБД, СХД 2014.01.27 
2014.02.17

2014.02.19 Төсөвчин 
Г.Цэцэгмаа

25%
Гэрээ байгуулах мэдэгдэл хүргүүлсэн. Гэрээ албажих
шатандаа.
-Хэмжилт судалгааны шатандаа явж.

30

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

             15.0                          15,000,000.0 ХУД, НД
2014.01.27 
2014.02.17 2014.02.19

Төсөвчин 
Д.Мандах 25%

Гэрээ байгуулах мэдэгдэл хүргүүлсэн. Гэрээ албажих
шатандаа.
-Хэмжилт судалгааны шатандаа явж.

56 2013 оны хөрөнгө оруулалтаар         3,674.4                     3,376,864,027.0 69%                         393,638,581.0 
4 БҮРЭН ДУУССАН 160.0           149,978,640.0                      100% 72,979,000.0                          

1
Автобусны 5 эцсийн зогсоолын барилга
байгууламж,зам талбайг иж бүрэн тохижуулах
ажлын зураг төсөв

80.0             80,000,000.0                        
БЗД. 
ХУД. 

БГД. СХД

2013.07.26  
2013.08.02 2013.08.08 НЗТХ

2013.08.16 
2013.10.16 100%

Ажлын зураг дууссан. 
Нисэх-НХААГ-ын мэргэжилтэн Б.Анхбаярт
2013.10.29-нд, 
Нарангийн гол- 2013.12.20-нд НХААГ-ын
мэргэжилтэн М.Баярмаад, 
3,4-р хорооллын эцэс болон яармагийн эцсийн
зогсоолын зургийг - 2014.02.11-нд НХААГ-н
мэргэжилтэн Н.Болор Эрдэнэд тус тус хүлээлгэн
өгсөн.  
БЗД-ийн Жанжин клубын эцсийн зогсоолыг Гэр
хорооллын дахин төлөвлөлтөнд орсон тул хийгдэх
шаардлагагүй болсон.

                          64,000,000.0 

2
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
2013.12.24 100%

2014.02.18-ны өдөр БХТ-р магадлал хийлгүүлсэн
зураг төсвийг хүлээн авсан.

3
Дүүрэг бүрт баригдах асрах, хөгжүүлэх
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
2013.12.20 100% Ажлын зураг төсөв дуусч 2014.03.03-нд хүлээн авсан. 8,979,000.0                            

4
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
2013.12.31 100%

2014.02.18-ны өдөр БХТ-р магадлал хийлгүүлсэн
зураг төсвийг хүлээн авсан.

52 ХЭРЭГЖИЖ БУЙ 3,514.4        3,226,885,387.0                   67% 320,659,581.0                        

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 

88%

2013.10.20-д батлагдсан эскизийн дагуу ажлын зураг
хийгдэж байна. Нийслэлийн Онцгой байдлыг газраар
хянагдсаны дагуу БХТ-д магадлалын дүгнэлт
хийлгүүлэхээр 2014.02.11-нд хандаад байна. 3-р сар:
Цахилгааны техникийн нөхцөл 2014.03.18-нд ирсэний
дагуу гадна цахилгааны ажлын зураг төсөв хийгдэж
байна.

                          27,860,000.0 



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

75%

2013.10.25-д батлагдсан эскизийн дагуу ажлын зураг
хийгдэж байна.  
2-р сар: Барилгад ОБЕГ-р дүгнэлт гаргуулахаар
гүйцэтгэгч байгууллагаас хүргүүлсэн. 3-р сар:
Цахилгааны техникийн нөхцөл 2014.03.20-нд ирсэний
дагуу гадна цахилгааны ажлын зураг төсөв хийгдэж
байна.

                          12,900,000.0 

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

90%

Барилгын ажлын зураг төсөлд Онцгой байдлын
ерөнхий газраар дүгнэлт хийлгүүлсэн. Дулааны
техникийн нөхцөл урьдчилсан байдлаар гарсны дагуу
ажлын зураг төсөл гүйцэтгэсэн бөгөөд 2014.03.20-ны
өдрөөс УБДС ХК техникийн нөхцлийг албан ёсоор
албажуулан гарган өгсөн үед БХТ-д магадлалын
ерөнхий дүгнэлт хийлгүүлэхээр бэлэн болоод байна. 

                          23,840,000.0 

4
СБД, 1 дүгээр цэцэрлэгийн өргөтгөл
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

90%

Барилгын ажлын зураг төсөлд Онцгой байдлын
ерөнхий газраар дүгнэлт хийлгүүлсэн. Дулааны
техникийн нөхцөл урьдчилсан байдлаар гарсны дагуу
ажлын зураг төсөл гүйцэтгэсэн бөгөөд 2014.03.20-ны
өдрөөс УБДС ХК техникийн нөхцлийг албан ёсоор
албажуулан гарган өгсөн үед БХТ-д магадлалын
ерөнхий дүгнэлт хийлгүүлэхээр бэлэн болоод байна. 

                            5,418,000.0 

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

90%

Барилгын ажлын зураг төсөлд Онцгой байдлын
ерөнхий газраар дүгнэлт хийлгүүлсэн. Дулааны
техникийн нөхцөл урьдчилсан байдлаар гарсны дагуу
ажлын зураг төсөл гүйцэтгэсэн бөгөөд 2014.03.20-ны
өдрөөс УБДС ХК техникийн нөхцлийг албан ёсоор
албажуулан гарган өгсөн үед БХТ-д магадлалын
ерөнхий дүгнэлт хийлгүүлэхээр бэлэн болоод байна. 

                          23,840,000.0 

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

80%

Газрын багтаамжгүйгээс НЕТГ-т газрын хэмжээг
нэмүүлэхээр санлаа хүргүүлсэн. 2013.11.20 өдөр
газрын захирамж гарсаны дагуу эскиз зураг төсөл
хийгдэж батлагдсан боловч, иргэний өмчлэлтэй
давхцал үүссэнээс газрын байршил өөрчлөгдөж
эскиз зураг төсөл дахин хийгдэж байна.

                            8,700,000.0 

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

80%

Эскиз зураг батлуулахаар 2013.10.23-д өгсөн. Эскиз
зураг батлагдсаны дагуу ажлын зураг хийгдэж байна. 
2-р сар: Барилгад ОБЕГ-р дүгнэлт гаргуулахаар
гүйцэтгэгч байгууллагаас хүргүүлсэн. 3-р сар: ОБЕГ-
ын дүгнэлт гарсан. БХТ-д магадлалын дүгнэлт
хийлгүүлэхээр онлайнаар хандаад байна.

                            5,400,000.0 

8 ХУД 15-хороо 920 хүүхдийн сургуулийн
холболтын зураг

40.0             34,000,000.0                        ХУД 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

75%

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
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. 
2-р сар: Барилгад ОБЕГ-р дүгнэлт гаргуулахаар
гүйцэтгэгч байгууллагаас хүргүүлсэн. 3-р сар: ОБЕГ-
ын дүгнэлт гарсан. Техникийн нөхцөлүүд гарсан
хүлээгдэж байна.

                          10,200,000.0 



9
32-р сургуулийг буулгаж, шинээр барих
холболтын зураг  /ХУД/ 40.0             31,000,000.0                        ХУД

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

82%

Барилгын суурийн холболтын зураг төсөл дууссан.
Цэвэр бохир усны техникийн нөхцөл олгох боломжгүй
хариу ирүүлсэн тул гадна шугам сүлжээний
холболтын зураг төсөв дуусгах боломжгүй хүлээгдэж
байна. 
2-р сар: Барилгад ОБЕГ-р дүгнэлт гаргуулахаар
гүйцэтгэгч байгууллагаас хүргүүлсэн. 
3-р сар: ОБЕГ-ын дүгнэлт гарсан. Цэвэр бохир усны
техникийн нөхцөл шийдэгдсэн үед магадлалд өгөх
боломжтой хүлээгдэж байна.

                            9,300,000.0 

10
19-р сургуулийн хуучин барилгыг буулгаж
640 хүүхдийн суудалтай сургууль шинээр
барих зураг төсөл /БГД/

48.0             38,000,000.0                        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

86%

Барилгын суурийн холболтын зураг төсөл дууссан.
Гадна шугам сүлжээний холболтын зураг төсөв
дуусгах боломжгүй хүлээгдэж байна. 
2-р сар: Барилгад ОБЕГ-р дүгнэлт гаргуулахаар
гүйцэтгэгч байгууллагаас 2014.02.20-нд хүргүүлсэн. 3-
р сар: ОБЕГ-ын дүгнэлт гарсан. Цахилгааны
техникийн нөхцөл хүлээгдэж байна.

                          11,400,000.0 

11
Амгалан дулааны станцаас Е 866 хүртэлх
2ф700 мм шугам шинээр татах 2*2.7 км 70.0             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

85%

Зургийн даалгаварт тусгагдаагүй нэмэлт ажил
хийгдэж одоо зураг төсвийг боловсруулж дууссан.

Дулааны шугам сүлжээний газартай зураг төслөө
албажуулахаар зөвшилцөж нэмэлтээр зурагт тусгаж
өгөх зургийн ажлыг хийж ДШС гээр хянулан Ерөнхий
инженерээр виз аван НАЗГ-асс зурагт Зам огтолж
байгаа хэсгийн зургийн виз авхаар өгсөн байна. 

                          21,000,000.0 

12
Нийслэлийн Мэргэжлийн хяналтын газрын
Төв лабораторийн барилгын зураг төсөв
/СБД, 1 дүгээр хороо/

74.6             60,900,000.0                        СБД
2013.09.09 
2013.09.13 2013.09.24 "Арчсис" ХХК

2013.10.01
2013.12.31 85%

2013.10.21-д НЕТГ-р батлагдсан эскизийн дагуу
ажлын зураг хийгдэж байна. Цахилгааны техникийн
нөхцөлийн холболтын цэгийг үзүүлсэн, албажин
гарах шатандаа хүлээгдэж байна. Дээрх техникийн
нөхцлөөс шалтгаалан ажлын зураг дуусах боломжгүй
байна. 

                          18,970,000.0 

13 Баянгол дүүргийн нутгийн захиргааны
нэгдсэн байрны зураг төсөв 

           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

30%

БГД-ээс НЗД Э Бат-үүлд 2013.10.24 01/2959 тоот
албан бичгээр газар олгох захирамж гаргуулхаар
хүсэлт гаргасаны дагуу холбогдох байгууллагуудад
үүрэг чиглэл өгсөн. Газрын захирамж 2014.01.30-нд
гарсан. Дүүргийн одоо байгаа хурлын заал, гаражын
барилгыг буулгаж барихаар эскиз зураг төсөл хийгдэж 
байна. НЕТГ-н 2014.03.07-ны өдрийн хурлаар
оруулахаар бэлтгэж байна. 3-р сар: НЕТГ-ын
2014.03.17-ны өдрийн хурлаар орж дэмжигдсэн,
баталгаажих шатандаа.

                          34,637,037.0 

14
Иргэдэд нэг цэгийн үйлчилгээ үзүүлэх хороо,
өрхийн эмнэлэгийн цогцолбор барилгын
холболтын зураг төсөл /10ш/

70.0             69,800,000.0                        _
2013.10.02
2013.10.02 2013.09.24

Өсөх -Оргил 
Прожект"ХХК

2013.10.02
2013.12.02 
2014.06.03

30%

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 боловсруулах
шаардлагатай тул захирамжийн нэр өөрчлөгдөн
2014.02.28-нд НЗД-ын захирамж гарсан.
Шинэчлэгдсэн эскиз зургийн 3 хувилбар зурсан
бөгөөд хувилбарууд дээр санал авч байна. 



15
Туул голын сав газрыг түшиглэн усан парк,
амьтны хүрээлэн байгуулах судалгаа, зураг
төсөл боловсруулах 

150.0           146,898,750.0                      ХУД 2013.10.02
2013.10.03

2013.10.04
"Арт 

Констракшн" 
ХХК 

2013.10.11
2014.02.11

20%

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.

16
Мөрөөдлийн цэцэрлэгт хүрээлэнгийн зураг
төсөл 53.0 га /БГД/ 69.3             67,000,000.0                        БГД 2013.10.02

2013.10.02
2013.10.02

"Кэй Жи Эл" 
ХХК 

2013.10.14
2013.02.14 35%

НБОНХГазартай зөвшилцөн эскиз зураг төслийг
дуусган НЕТГ-т 2014.02.13-нд хүргүүлээд байна. 3-р
сар: 2014.03.19-нд эскиз зураг төсөл батлагдсаны
дагуу ажлын зураг төсвийг эхлүүлээд байна.

17
Багачууд хүнс НӨҮГ-ын барилгын зураг
төсөл 35.0             34,000,000.0                        ЧД

2013.10.03
2013.10.04 2013.10.11

"Харш 
Прожект" ХХК 

2013.10.14
2014.01.14 60%

Эскиз зураг дуусаж батлагдсаны дагуу ажлын зураг
төслийг эхлүүлээд байна. Техникийн нөхцөл хүссэн
албан тоотуудыг явуулсан. УСУГ, МХС-аас тус тус
техникийн нөхцөл гарсан. Дулаанаас боломжгүй
гэсэн хариу ирсэн. Цахилгааны техникийн нөхцөл
хүлээгдэж байна. 

18
Нэгдүгээр амаржих газрын Эмнэлгийн
аюултай хог хаягдал түр агуулах байр (20м2
дэд бүтэцтэй)

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 73%

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

19
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%

Хэмжилт судалгааны ажил дуусаж, ажлын зураг төсөв 
хийгдэж дууссан боловч ашиглагч байгууллагын
зүгээс нэмэлтээр 2 заалны интерьерийн
нарийвчилсан зураг хийлгүүлж байна. 

14,700,000.0                          

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

45%

Эскиз зураг дуусаж байна. НЕТГ-т 2013.12.02 өдөр
батлуулахаар өгсөн. 2013.12.19-ны өдрийн хурлаар
хэлэлцүүлэгдэж өөрчлөлт хийгдэхээр буцаагдсан.
2013.12.26-нд батлагдсаны дагуу ажлын зураг
төсвийг эхлүүлээд байна. Техникийн нөхцөлүүд
хүссэн албан тоот явуулсан. 3-р сар: УСУГ-с
2014.03.05-нд Цэвэр бохир усны техникийн нөхцөл
олгох боломжгүй хариу ирүүлсэн. Цахилгааны
холболтын цэгийг үзүүлсэн.

12,900,000.0                          

21 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

41%

Эскиз зураг батлагдсан боловч газрын байршил
өөрчлгдсөн тул дахин эскиз зураг төсөл дуусч
2014.03.03-нд НЕТГ-аар батлуулахаар өгсөн. 3-р сар:
Дүүргийн газрын захирамжийг өөрчүүлэх
шаардлагатай гэсний дагуу БГД-н ӨГА дарга
Бямбадоржид захирамж өөрчлүүлж ирэх
шаардлагатай байгааг мэдэгдсэн.

22

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

25.8             25,490,600.0                        СХД
2013.10.28 
2013.10.28 2013.10.31

Санни сервис 
ХХК

2013.11.06
2014.01.04 90%

УСУГ болон гүйцэтгэгч, НХОГ-с холбогдох
инженерүүд газар дээр нь очиж хэмжилт хийсэн.
Ажлын зураг хийгдэж байна. НААЗГ, УСУГ, НЕТГ-
уудтай ажлын зургийг зөвшөөрөлцсөн. Гэрээ
дүгнэсэн. Гүйцэтгэгч компани ажлын зургаа удаан
гүйцэтгэж байна.

23

Ногоон зоорь орчмын гадна цэвэр усны
шугамын ажлын зураг төсөв /ф500-
635м/,шинээр төлөвлөсөн хорооллын цэвэр
усны кольцо шугам /ф300-55м,ф200-1300м
урт/ шугамын зураг төсөв боловсруулах
ажлын зураг

25.0             24,851,680.0                        БЗД
2013.10.28 
2013.10.28 2013.10.31

Санни сервис 
ХХК

2013.11.06 
2013.12.25 85%

Ажлын зураг хийгдэж дууссан. УСУГ-с техникийн
нөхцөл гарсаны дагуу зураг төсвийг ашиглагч УСУг-
аар хянуулж гедровлак тооцоо дутуу хийсэн
шалтгаанаар зураг буцаж дахин засаж ашиглагчаас
виз асан ЕТ газраас зурагт виз авхаар өгсөн хянагдаж
байна. 

19,881,344.0                          

24 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

85%

Ажлын зураг төсөв дуусч урьдчилсан байдлаар
зураг төсвөө хянуулж байна. 
-Ажлын зураг төсөв дуусч БХТ-д магадлалд ороход
бэлэн болоод байна.

-                                         



25
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

60% Газар олголтын захирамж 2014.03.17-ны өдөр А/175
захирамж гарсны дагуу ажлын зураг хийгдэж байна.

40,213,200.0                          

26

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.

27

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

30%
Судалгаа, эскиз зураг төсөл хийгдэж байна. 3-р сар:
2014.03.20-нд НЕТГ-т эскиз зураг төсөл
батлуулахаар өгсөн.

28
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 35%

2014.03.05-ны өдөр НЕТГ-аас эскиз зураг
батлагдсаны дагуу ажлын зураг төсөв хийгдэж байна.
-Техникийн нөхцлүүдийг хүссэн албан тоот албажих

шатандаа явж байна.

29 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 төсөв дуусч урьдчилсан байдлаар зураг
төсвөө хянуулж байна. 
-Ажлын зураг төсөв дуусч БХТ-д магадлалд ороход
бэлэн болоод байна.

30

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. СХД, БГД-
т байршил өөрчлөгдөхөөр болсон. НЕТГ-т шинэ
байршилын судалгаа хийгдэж байна. 
2-р сар: 3 байршилд эскиз зураг төсөл дуусч НЕТГ-
ны архитектур дизайны хэлтсээр /2013.02.28-нд/
батлуулсан. 3 байршлын зураг төслийн НЕТГ-т өгсөн. 
3-р сар: 2014.03.19-ны байдлаар 4-н байршилд эскиз
зураг батлагдсан. 2 байршилд батлуулахаар НЕТГ-т
хүлээгдэж байна. БНД, НД, СБД-т газрын байршил
шийдвэрлэгдээгүй хүлээгдэж байна.

31
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 90%

Судалгаа, эскиз зураг төсөл хийгдэж байна. 
2-р сар: 2014.02.27-нд НЕТГ-ын Архитектур
дизайны хэлтэст батлуулахаар хүргүүлсэн.
-Ажлын зураг батлагдаж төсөвт БХТ-өөр магадлал
хийлгүүлэхэд бэлэн болсон.

32
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 90%

Судалгаа, эскиз зураг төсөл хийгдэж байна. 
2-р сар: 2014.02.27-нд НЕТГ-ын Архитектур
дизайны хэлтэст батлуулахаар хүргүүлсэн.

33

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

90%
Судалгаа, эскиз зураг төсөл хийгдэж байна. 
2-р сар: 2014.02.27-нд НЕТГ-ын Архитектур
дизайны хэлтэст батлуулахаар хүргүүлсэн.

34
22 -р байрны урд 78*18.5 м талбайн
тохижилтын ажлын зураг /БЗД, 1-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 90%

Судалгаа, эскиз зураг төсөл хийгдэж байна. 
2-р сар: 2014.02.27-нд НЕТГ-ын Архитектур
дизайны хэлтэст батлуулахаар хүргүүлсэн.

35
ЧД 5-р хороо Хувьсгалчдын гудамж /Гэсэр
сүмийн уулзвараас Тасганы овооны уулзвар
хүртэл/-ны тохижилтын зураг

8.0               7,300,000.0                          ЧД 2013.11.28 
2013.12.05

2013.12.09 Арчсис ХХК 2013.12.16 
2014.02.14

90%
Судалгаа, эскиз зураг төсөл хийгдэж байна. 
2-р сар: 2014.02.27-нд НЕТГ-ын Архитектур
дизайны хэлтэст батлуулахаар хүргүүлсэн.

36
СХД -ийн 5, 6, 18, 29 -р хороо Үйлдвэрчний
эвлэлийн гудамжны тохижилтын ажлын зураг
төсөв

18.0             2,600,000.0                          СХД
2013.11.28 
2013.12.05 2013.12.09 Арчсис ХХК

2014.01.02 
2014.02.17 90%

Судалгаа, эскиз зураг төсөл хийгдэж байна. 
2-р сар: 2014.02.27-нд НЕТГ-ын Архитектур
дизайны хэлтэст батлуулахаар хүргүүлсэн.

37
СХД -ийн 12-17 -р хороо Өнөрийн гудамжны
тохижилтын ажлын зураг төсөв 14.0             12,600,000.0                        СХД

2013.11.28 
2013.12.05 2013.12.09 Арчсис ХХК

2013.12.16 
2014.02.14 90%

Судалгаа, эскиз зураг төсөл хийгдэж байна. 
2-р сар: 2014.02.27-нд НЕТГ-ын Архитектур
дизайны хэлтэст батлуулахаар хүргүүлсэн.

38
ХУД, 10 дугаар хороо Бурхантын хэсгийн 8-19
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 90%

Судалгаа, эскиз зураг төсөл хийгдэж байна. 
2-р сар: 2014.02.27-нд НЕТГ-ын Архитектур
дизайны хэлтэст батлуулахаар хүргүүлсэн.



39

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 90%

Судалгаа, эскиз зураг төсөл хийгдэж байна. 
2-р сар: 2014.02.27-нд НЕТГ-ын Архитектур
дизайны хэлтэст батлуулахаар хүргүүлсэн.

40
Нийтийн орон сууцны гадна фасадыг
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 90%

Судалгаа, эскиз зураг төсөл хийгдэж байна. 
2-р сар: 2014.02.27-нд НЕТГ-ын Архитектур
дизайны хэлтэст батлуулахаар хүргүүлсэн.
-Ажлын зураг батлагдаж төсөвт БХТ-өөр магадлал
хийлгүүлэхэд бэлэн болсон.

41 Хамбын овооны цэцэрлэгт хүрээлэнгийн
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 
2014.03.14

20%

12-р сар. Судалгаа төлөвлөлт хийх газрын хил
хязгаарыг НБОНХГ-с тодруулж авав.  
1-р сар. Дэвсгэр зураг ХХК-д захиалж хийлгэж байгаа
талаар мэдээлэл өгсөн. 
2-р сар. 2014.02.06-нд дэвсгэр зурагаа авчирч
шалгуулав. Ажил хэт их удааширч байгааг сануулан,
эскиз зураг төслийг шуурхайлахыг шаардаж
анхааруулав.

42
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

55%

Нийслэлийн 9 дүүргийн 5 дүүргээр яваж дүүргүүдэд
хийгдэх  судалгааны  ажлыг хийгдэж байна.
 БНД, ХУД, БГД, гүү гудамж талбайн гэрэлтүүлэг хийх 
жагсаалтаар гарсан тоо хэмжээний дагуу ЦТС ээнд
техникийн нөхцөл хүссэн албан бичиг 02 сарын 12 нд
албан бичиг өгсөн 
БНД гэрэлтүүлгийн техникийн нөхцөл гарч холбох
цэгүүд нь тодорхой болсон ажлын зураг хийгдэж
байна, НД т хийгдэх гэрэлтүүлгийн ажлаар
холболтийн цэгийг ашиглагч байгуулаг Гэрэлтүүлэг
хариуцсан байгуулагтай нь явж холболтийн цэгийг
тогтоож техникийн нөхцөл 4 хороонд ба байршилд
гаргаар өгсөн. Одоогийн байдалаар бусад дүүргүүд
хэмжилт хийж холболт хийх цэгүүдийг БТС нээс
холболтийн инженертэй газар дэгүүр нь очиж
техникийн нөхцөл гаргуулахаа өгсөн  байна.

43
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

50%

Ашиглагч байгууллагуудтай уулүалт хийж зураг
төсвийн чанарт давхар хяналт тавих талаар
ярилцлага, хэлэлцүүлэг хийсэн. Ажлын зураг
үргэлжлэн хийгдэж байна.

44
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 55%

Судалгаа  трассаар явах ашиглагч байгуулаг ОСНАА 
контороос зурагт хийсэн тооцоо тоноглолын зурагт, 
ба ажлын зураг зэрэгт зөвшилцөж ажлын схем 
боловсруулсан байна. БГД .СХД.ЧД зэрэг  
дүүргүүдэд байрлах  УДДТ өөс ажлын далгаварын 
дагуу тоо хэмжээ   ажлууд   хийгдэж байна.

45

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

55%

Бүх байршил, фидерүүдээр явж хэмжилт судалгаа
хийж, тулгууруудын зураг зурж гүйцэтгэсэн. Ажлын
зураг үргэлжлэн хийгдэж байна. Баруун талын
фидерээр судалгаа хийгдэж дууссан. Зүүн фидерээр
үргэлжлүүлэн судалгаа хийгдэж байна.

7,350,000.0                            

46

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

70%

Ажлын зураг хийгдэж байна. Трассыг зөвшөөрөлцөх
шатандаа байна. Техникийн нөхцлийн тодруулга
гарсан. ЭХЯ-р дамжин гарна.Цахилгаан дамжуулах
үндэсний сүлжээнээс тодруулга авч ЭХЯ-д өгсөн ба
хурлаар албажин гарах шатандаа байна.



47
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

85%
Засгийн газрын ордны хуваарилах байгууламж
шинэчлэх ажлын судалгаа хийгдэж дууссан ба одоо
зөвшөөрөлцөх шатандаа явж байна.

12,150,000.0                          

48

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

70%

Ажлын зураг хийгдэж байна. Трассыг зөвшөөрөлцөх
шатандаа байна. Техникийн нөхцлийн тодруулга
гарсан. ЭХЯ-р дамжин гарна.Цахилгаан дамжуулах
үндэсний сүлжээнээс тодруулга авч ЭХЯ-д өгсөн ба
хурлаар албажин гарах шатандаа байна.

49

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 50%

Трассын дагуу газрын захирамж гаргуулахаар НЕТГ-т
албан бичгээр хандсан. Трассын дагууд дайрч байгаа
төмөр зам, бусад обьектуудын талаар Зам тээврийн
яам, ТЭЦ-4 ТӨХК, Төмөр замын удирдах газарт
албан бичиг хүргүүлсэн.Зам тээврийн яамнаас
огтлолцлын цэгт зөвшөөрөлцөхөөр ажлын хэсэг
байгуулагдан явж байна. Ажлын зураг хийгдэж байна.

50
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

2014.02.12 
2014.04.30 45%

. Трассаар явч хэмжилт хийсэн ажлын зураг төсөв
боловсруулж боловсруулж байна. 

51
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

2014.02.17 
2014.04.30 45%

. Трассаар явч хэмжилт хийсэн ажлын зураг төсөв
боловсруулж боловсруулж байна. 

52
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
2014.02.12
2014.04.12 2% Гэрээ баталгаажих шатандаа байна.

14 БУСАД            531.5                        518,429,734.0 74%                         180,087,396.0 
3 БҮРЭН ДУУССАН 164.0           162,065,400.0                      100% 135,406,899.0                        

1

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

35.0                                      33,238,030.0 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.

33,238,030.0                          

2

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.

27,861,869.0                          

3

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

94.0                                      94,000,000.0 СБД
2013.12.03 
2013.12.03 2013.11.28

Тайгам 
констракшн 

ХХК

2013.12.03 
2014.01.19 100%

Зураг төсөв 2014.02.20 ны өдөр бүрэн дуусгаж
хүлээн авсан. НХААГ-т 2014.02.28-нд хүлээлгэн
өгсөн.

74,307,000.0                          

11 ХЭРЭГЖИЖ БУЙ 367.5           356,364,334.0                      67% 44,680,497.0                          

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

90%

Дулааны техникийн урьдчилсан байдлаар албан
бичгээр олгогдсон. Ажлын зураг Нийслэлийн онцгой
байдлын газраар хянагдаж байна. 
2-р сар: НОБГ-р дүгнэлт гаргуулахаар 2014.02.17-нд
албан тоотоор хүргүүлсэн.

23,080,497.0                          

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 Ганзам 20-р сургуулийн давхар нэмэх
өргөтгөл

             20.0                          20,000,000.0 БГД 2013.10.04 
2013.10.08

2013.07.23 "Гандирс Од" 
ХХК 

2013.10.15 
2013.12.15

90%

Дулааны техникийн урьдчилсан байдлаар албан
бичгээр олгогдсон. Ажлын зураг Нийслэлийн онцгой
байдлын газраар хянагдаж байна. 
2-р сар: НОБГ-р дүгнэлт гаргуулахаар 2014.02.17-нд
албан тоотоор хүргүүлсэн.



4 40-р сургуулийн давхар нэмэх өргөтгөл              20.0                          20,000,000.0 БГД 2013.10.04 
2013.10.08

2013.07.23 "Гандирс Од" 
ХХК 

2013.10.15 
2013.12.15

90% Төсөвт магадлалын дүгнэлт хийгдэж байна.

5
Баянзүрх дүүргийн 19 дүгээр хорооны 240
ортой хүүхдийн цэцэрлэгийн барилга
угсралтын ажлын зураг төслийн ажил

36.0                                      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.

10,800,000.0                          

6
Сонгинохайрхан дүүргийн 170 дугаар
цэцэрлэгийн барилга угсралтын ажлын зураг
төсвийн ажил

36.0                                      36,000,000.0 СХД
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.

10,800,000.0                          

7
Хан-Уул дүүргийн 15 дүгээр хорооны 240
ортой хүүхдийн цэцэрлэгийн барилга
угсралтын ажлын зураг төслийн ажил

             40.0                          36,000,000.0 ХУД
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.

8
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.
-Техникийн нөхцлүүд хүлээгдэж байна.

9

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

32.0                                      31,492,000.0 НД
2013.11.12 
2013.11.27 2013.11.02 Харцгай ХХК

2013.11.19
2014.02.25 80%

Зураг төсөв боловсруулах ажил хийгдэж дууссан, эрх
бүхий байгууллагуудтай зөвшилцөж виз авсан
бөгөөд ЕТ газраас виз авч байна 

10

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

4.5                                          4,485,195.0 НД
2014.01.30 
2014.01.30 2014.01 30 Харцгай ХХК

2013.11.19
2014.02.25 70%

Нэмэлт ажлын гэрээ байгуулагдсан. Зураг төсөв
боловсруулж ашиглагчаар хянагдаж байна.

11
Төмөр зам дагуух орон сууц, гэр хороололд
амьдрагсдад зориулж дуу тусгаарлагч хийх
зураг төслийн ажил

76.0                                      73,415,000.0 БЗД, БГД, 
СХД

2013.10.28 
2013.12.17

2013.12.18 Цэц алтай ХХК 2013.12.23
2014.03.23

45%

Судалгаа ажлын зураг хийгдэж байна. НЕТГ-аас
зургийн даалгаварт ороогүй нэмэлт ажил дугуйн зам
төлөвлөхийг шаардсан боловч Төмөр замын газраас
төмөр замын хамгаалалтын бүсэд дугуйн зам хийж
болохгүй гэсэн хариу өгсөн. 3-р сар: 2014.02.28-нд
эскиз зураг төсөл батлагдсаны дагуу ажлын зураг
төсвийг эхлүүлээд байна.

2 ОН ДАМЖСАН            350.0                        334,000,000.0 88%                         100,200,000.0 

1
СБД , 6-р хороо, Хүүхдийн урлан бүтээх
төвийн барилгын ажлын зураг төсөв            150.0                        136,000,000.0 СБД

2012.03.21 
2012.03.22 2013.03.26

"Гандирс-Орд" 
ХХК

2012.04.04 
2013.12.20 85%

Ажлын зураг төсөл хийгдэж байна. Гүйцэтгэгч
байгууллагаас шалтгаалан ажил удааширч байна. 40,800,000.0                          

2 2-Төрөх эмнэлэгийн барилгын ажлын зураг
төсөв 

           200.0                        198,000,000.0 СБД 2012.03.22 
2013.03.22

2013.03.26
"Эл энд эйч 
констракшн" 

ХХК

2013.04.01 
2013.07.05

90%

2013.07.05-ний өдөр цахилгааны техникийн нөхцөл
гарсаны дагуу ажлын зураг төсөл хийгдэж дууссан.
Онцгой байдлын ерөнхий газраар хянагдсан. БХТ-д
магадлалын дүгнэлт гаргуулахаар хандсан боловч
гүйцэтгэгч байгууллагын тусгай зөвшөөрөлийн
хугацаа дууссан тул хугацаа сунгасны дараа дүгнэлт
хийлгүүлэхээр хүлээгдэж байна.

                          59,400,000.0 

ХЯНАСАН: ЗУРАГ ТӨСӨЛ, ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАЛТ ХАРИУЦСАН ОРЛОГЧ С.БОЛДБААТАР

ЗТГЗБХ-ИЙН АХЛАХ МЭРГЭЖИЛТЭН Н.ШИНЭБОЛД

МЭДЭЭ ГАРГАСАН: МЭРГЭЖИЛТЭН Д.ЭНХЖАРГАЛ


