2015 ОНД ХЭРЭГЖИЖ БАЙГАА ЗУРАГ ТӨСВИЙН АЖЛЫН МЭДЭЭ

Д/д

Зураг төслийн ажлын нэр

Дүүрэг

9/30/2015

Эх
Эх
үүсвэр үүсвэр
/он / /төрөл/

Зөвлөмж
гарсан
огноо

Зөвлөмж
ирсэн
огноо

Мэдэгдэл
явуулсан
огноо

Гүйцэтгэгч
компани

111 НИЙТ АЖИЛ
18 ГЭР ХОРООЛЛЫН ИШС

1

СБД, 11-р хороо, Дулаан
хангамжийн ДХ-12-оос ДХ-7
хүртэлх
ф426
мм-ийн
диаметртэй 564 метр шугам
сүлжээний
трасс
өөрчлөлтийн зураг төслийн
ажил

2

Дарь-Эх
орчмын
хэсэгчилсэн
ерөнхий
төлөвлөгөөний
дагуу
хэрэгжүүлэх
инженерийн
шугам
сүлжээний
зураг
төсөл 4.5 га /БЗД 2-р хороо/
А блок

3

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

4

Мамба
дацан
орчмын
хэсэгчилсэн ЕТ-ний дагуу
хэрэгжүүлэх
инженерийн
шугам
сүлжээний
зураг
төсөл /БЗД 2,4-р хороо/ 26
га В блок

СБД

БЗД

ЧД

БЗД

2013/
бусад

2014

2015

2014

НТХО 2014.09.24

НТХО

2014.11.18

НТХО 2015.05.11

НТХО

2014.07.25

2014.09.24

2014.11.18

2015.05.15

2014.07.25

2014.09.29

2014.11.21

2015.05.20

2014.09.08

Бэрэн групп
ХХК, Эрчим
төсөл ХХКиудын түншлэл

Зураг
төслийн
ажлын
батлагдса
н төсөвт
өртөг
/сая төг/
13,584.8
3,502.7

12.0

Гэрээний дүн
/төгрөг/

Гэрээний
хугацаа
/эхлэх/

Гэрээний
хугацаа
/дуусах/

12,057,349,302.0
3,487,890,694.0

12,000,000.0

Ажлын
явц
/ хувь /

Тайлбар

68%
70%

2014.11.21

2014.12.26

3,146,955,661.0
1,881,418,778.0

100%

Гэрээ байгуулах мэдэгдлийг ЗХ-н инженер Д.Оюунтуул гаргасан боловч зургийн даалгавартай
уялдуулаагүй тул НЕТГ-т 2014.10.12-нд ажлын зургийн даалгаварыг хүссэн албан бичиг хүргүүлсэн.
Зургийн даалгавар албажиж гараагүй тул гэрээ байгуулагдахгүй хүлээгдэж байна. 11, 12-р сар:
Зургийн даалгаварыг төслийн нэгжээс албан бичиг авсанаар баталгаажиж гэрээ байгуулсан. 1-р сар:
Ажлын зураг хийгдэж байна. 2-р сар: Трасс сонгоход хүндрэлтэй мөн дэвсгэр зураг дахин хийлгэх
шаардлага гарсан тул гэрээний хугацааг сунгах хүсэлтийг 2014.02.25-ны өдрийн 74 тоот албан
бичгээр Бэрэн группээс ирүүлсэн нь захиалагчаас шалтгаалаагүй тул гэрээ сунгах шаардлагагүй
болно. 3,4, 5-р сар: Ажлын зураг хийгдэж байна. 6,7-р сар: Ажлын зураг дууссан. Хяналтын төсөв
ирүүлэх тухай албан тоот хүргүүлсэн. 8-р сар: 22014.08.05-ны өдрийн 15/40 тоот ажил удааширсан
тайлбар бүхий албан бичгийг Эрчим төсөл ХХК-аас ирүүлсэн. Хяналтын төсвийг хүлээн авсан.

Магма-Од ХХК,
Санни сервис
ХХК-иудын
түншлэл

56.0

56,000,000.0

2014.12.01

2015.05.01

100%

2014.11.21-ний өдөр гэрээ байгуулах мэдэгдлийг хүргүүлсэн.Геологи болон бусад ажлууд үе
шаттайгаар хийгдэж байна.
1-р сар: 2015.01.09-нд төслийн гүйцэтгэгч нартай холбогдох хурлыг зохион байгуулсан. Ажлын зураг
хийгдэж байна.
3-р сар: Ажлын зураг хийгдэж дуусах шатандаа байна.4-р сар: 2015/04/27.28-ны өдрүүдэд ТУХ-ны
дарга Д.Баттулгаар ахлуулсан ажлын хэсэг бүх байршлуудаар явж, ажил байдалтай танилцсан. 5-р
сар: Ажлын зураг хийгдэж дуусан, холбогдох газруудтай зөвшөөрөлцөж байна. Анхны гэрээнд
дүйцэхүйц ажлаа хийж дууссан ба нэмэлт хөрөнгөний асуудал шийдвэрлэгдэн шинээр гэрээ хийгдэж
байна .6-р сар: Холбогдох газруудтай зөвшөөрөлцөж дууссан бөгөөд гэрээний үнэнд дүйцэхүйц
ажлын тоо хэмжээ хийгдэж дууссан учир, нхог-ын техникийн зөвлөлийн хурлаар оруулан гэрээг
дүгнэсэн.

“Басмаа
констракшн”
ХХК, “Цэдабу”
ХХК,
“Чандмань
хонгор групп”
ХХК, “АрбэлАлтай” ХХК уудын түншлэл

142.7

142,735,000.0

2015.05.27

2015.08.01

80%

7-р сар: Гэрээ баталгаажсан, ажлын зураг холбогдох газруудтай зөвшөөрөлцөж дууссан бөгөөд
хяналтын төсөв хийгдэж дуусан манай газраар хянагдах шатандаа байна. Гэрээний хугацааны
алдангийг тооцоод гэрээг дүгнэх болно. Гэрээг сунгахгүй 9-р сар: Манай газраар хянагдаж дууссан ба
өгсөн албан шаардлагуудыг засварлаж байна. Засаварлаж ирүүлээгүй байна. Гэрээг сунгахгүй.
Алданги тооцоод дүгнэнэ. Ажлаа яаралтай дуусгах талаар албан бичгийг хүргүүлсэн.

Их-Өргөө,
Бумын-Эрин
ХХК, АрбэлАлтай ХХК, ЗэтЭй-Ди ХХКиудын түшнлэл

325.0

325,000,000.0

2014.09.15

2014.11.25

90%

Санхүүжилтийн дүн

Этерналнет ХХК холбооны тусгай зөвшөөрөл угсралтынх тул "Арбэл-Алтай"ХХК-г сонгосон.
Зургийн даалгавар батлагдаж ирээгүй тул НЕТГ-т 2014.09.02-нд 3/2366 тоот бичгийг НЕТГ-т өгсөн.
Дулааны зургийн даалгавар хийглсэн, бусад шугам сүлжээ хийгдэж дуусаагүй.
Зөвлөхүүдийг сонгож дууссан тул гэрээ байгуулах мэдэгдлийг хүргүүлсэн.
Гэрээ хийгдэж байна.
10 сар: Гэрээ баталгаажсан. Ажлын зураг хийгдэж байна. Ажлын зураг 50 хувьтай байгаа ба
одоогоор эхний 30 хувийн санхүүжилтийг авахаар бэлдэж байна. Төслийн инженер Эрдэнэбилэгтэй
уулзсан.
11-р сар: Мамбадацан буюу Хил хамгаалах газрын хойд хэсэгчилсэн ерөнхий төлөвлөгөөний дагуу
трассын дагуу хэмжилт судалгаа хийж явсан ба зарим хэсэг хороодын ачааллыг нэмж тооцсон
байсан асууддаар НЕТГ-тай хурал зохион байгуулж асуудлыг шийдвэрлэсэн.
1-р сар: 2015.01.09-нд төслийн гүйцэтгэгч нартай холбогдох хурлыг зохион байгуулсан. Ажлын зураг
хийгдэж байна. БХТ-р хянагдах шатандаа байна.
2-р сар: Манай газарт хянагдаж байна. Засвар хийгдэж байна.
3-р сар: Цахилгаанаас бусад шугам сүлжээний зураг хангалтгүй байгаа тул засвар хийгдэж байна.
Дундын шатны санхүүжилт бэлтгэгдэж байна. 4-р сар: Манай газрын ажлын хэсгээр хянагдаж
дуусан зураг төсвийг засварлаж байна. 2015/04/27.28-ны өдрүүдэд ТУХ-ны дарга Д.Баттулгаар
ахлуулсан ажлын хэсэг бүх байршлуудаар явж, ажил байдалтай танилцсан. 5-р сар: Гадна бохирын
шугам УСУГ-тай зөвшөөрөлцөхгүй байна. Учир нь холбох шугам байхгүй бөгөөд ойр байгаа шугамаас
татахад ачаалал хүрэхгүй тул 72-р дэлгүүр орчмын шугамын угсралт хйигдсэнээр тус төлөвлөж буй
шугамыг холбох боломжтой гэж үзэж байгаа юм. Мөн манай газрын зүгээс ажлын зураг төсөвт хяналт
хийсэн ба засвар зөвлөмжийн дагуу засаж ирүүлэсэн. 6-р сар: БХТ-р магадлал хийлгүүлж байна. 7-р
сар: Эцсийн байдлаар зураг хүлээн авахдаа алданги тооцож гэрээг дүгнэнэ. 8-р сар: Ерөнхий
дүгнэлт холбооны зураг дээр албажаагүй байна.

Санхүүжилтийн
хувь

Хариуцсан
мэргэжилтэн

47%
57%

0%

Б.Батбаяр

56,000,000.0

100%

Б.Хишигжаргал

114,188,000.0

80%

Б.Хишигжаргал

255,125,000.0

79%

Б.Хишигжаргал

5

6

Зураг төслийн ажлын нэр

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

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

Дүүрэг

Д/д

БГД

БГД

Эх
Эх
үүсвэр үүсвэр
/он / /төрөл/

2014

2014

НТХО

НТХО

Зөвлөмж
гарсан
огноо

2014.07.25

2014.07.25

Зөвлөмж
ирсэн
огноо

2014.07.25

2014.07.25

Мэдэгдэл
явуулсан
огноо

Гүйцэтгэгч
компани

“ГРИЙН
РЕСУРС
КОНСТРАКШН”
ХХК “МОН2014.11.28
ЭНЕРЖИ
КОНСАЛТ” ХХК
“ПУСКДРО”
ХХК-ИУДЫН
ТҮНШЛЭЛ

“ОЧИР НЯМ
ПРОПЕРТИ
ДЕВЕЛОПМЕН
Т” ХХК “ОНИКС
МАРГАД” ХХК
2014.11.05
“БОДИТ
ЧАДАЛ” ХХК
“ТОД
ПРОГРЕСС”
ХХК-ИУДЫН
ТҮНШЛЭЛ

Зураг
төслийн
ажлын
батлагдса
н төсөвт
өртөг
/сая төг/

268.0

225.0

Гэрээний дүн
/төгрөг/

268,000,000.0

225,000,000.0

Гэрээний
хугацаа
/эхлэх/

2014.12.01

2014.03.12

Гэрээний
хугацаа
/дуусах/

2015.05.01

2015.03.12

Ажлын
явц
/ хувь /

Тайлбар

80%

2014.08.10-ны өдөр утас нь холбогдоогүй. Компанийн утасруу залгаж менежерийнх нь дугаарыг авсан
боловч утсаа аваагүй. Хэлтсийн дарга Б.Мөнхбаатар Грийн ресурс ХХК-ийн инженертэй холбогдсон.
Зургийн даалгавар батлагдаж ирээгүй тул НЕТГ-т 2014.09.02-нд 3/2366 тоот бичгийг НЕТГ-т өгсөн.
Зураг төслийн компаниудын мэдээллүүдийг 2014.09.16-нд ирүүлнэ гэж мэдэгдсэн.
2014.10.24-ний байдлаар Грийн ресурс ХХК-ийн гүйцэтгэх захирал Г.Хишигдаваатай холбогдоход ЕТ
нь 2014.10.23-нд батладагдсан тухайгаа хэлсэн. ЕТ-тэй уялдуулж зургийн даалгавар гарсны дараа
гэрээ байгуулах боломжтой.
11-р сар: ЕТ батлагдсан ба түншлэлүүдээс дулаан цэвэр бохир усны шугамын компанийг сонгох
шатандаа байна.
2014.11.21-ний өдөр Грийн ресурс констракшны гүйцэтгэх захирал Хишигдаваа ирж уулзан
батлагдсан ерөнхий төлөвлөгөө болон бусад баримтуудаа авч ирсэн. Гадна холбооны түншлэлийн
гэрээ хийгдсэн үед болон зургийн даалгавар батлагдсан үед гэрээ байгуулах бүрэн боломжтой болох
нөхцөл бүрдэнэ. 2014.11.20-ны өдөр анхааруулга албан бичгийг хүргүүлсэн. Зургийн түншлэлүүдээ
сонгосон ба гэрээ байгуулах мэдэгдэл хүргүүлэн ажиллаж байна.2015.01.09, 2015.02.27-нд төслийн
гүйцэтгэгч нартай холбогдох хурлыг зохион байгуулсан.
4-р сар: Ажлын зураг хийгдэж байна. 2015/04/27.28-ны өдрүүдэд ТУХ-ны дарга Д.Баттулгаар
ахлуулсан ажлын хэсэг бүх байршлуудаар явж, ажил байдалтай танилцсан. 5-р сар:Ажлын зураг
хийгдэж байна. Холбогдох газруудтай зөвшөөрөлцөх шатандаа Ажлын зураг хийгдэж дууссан ба энэ 7
хоногт манай газарт хянуулах шатандаа байна. 6-р сар: Грийн ресурс ХХК-г дуудаж уулзсан. Ажлаа
дуусгаагүй байна. Грийн ресурсын захирал Хишигдаваа зураг удааширч байгаа талаар тайлбар өгнө
гэж мэдэгдээ албан ёсоор өгсөн мэдээлэл одоогоор байхгүй байна. 7-р сар: Ажлын зураг төсвийг
хянуулахаар ирүүлээгүй байна.Албан шаардлага хүргүүлсэн. Гэрээний хугацааны алдангид
тооцогдож байна. 8-р сар: 2015.08.14-ний өдөр хурал зохион байгуулсан бөгөөд 9/12-нд ажлын зураг
төсвийг бүрэн дуусгаж ирүүлэхээр болсон ба ажлаа удааширсан шалтгаанаа албан бичгээр
ирүүлэхээр болсон. 9-р сар: Ажлын зураг төслийг ирүүлээгүй байна. Гэрээний хугацааг алданги
тооцож дүгнэнэ.

80%

Зөвлөхүүдийн сонгон шалгаруулалт явагдаж байна. /2014.09.03-2014.09.5/ хооронд түншлэлийн гэрээ
хийх компаниудын санал ирүүлнэ.
ЕТ батлагдсан.
Зөвлөхийн компаниудыг сонгон шалгаруулж байна.
Зургийн даалгавар батлагдаж ирээгүй тул НЕТГ-т 2014.09.02-нд 3/2366 тоот бичгийг НЕТГ-т өгсөн.
2014.09.16-ны өдөр Очирням ХХК-ийн захирал ирж уулзсан. Зөвлөхүүдийг сонгон шалгаруулах
шатандаа байна. ЦБУ+ГД сонгосон холбоо, цахилгааны компаниудыг сонгох шатандаа байна.
2014.10.07-ны өдөр түншлэгч байгууллагаа сонгосон үнэ тохирсон боловч үнийн дүн захирамжаас
зөрсөн тул гэр хорооллын хөгжлийн газарт зөвлөмж 2014.10.08-ны өдөр 3/2788 тоот бичиг бичиж
буцаасан.
11-р сар: 2014.10.31-ний өдөр НГГХГ-с шинээр зөвлөмж ирүүлсний дагуу гэрээ хийгдэж байна. Гэрээ
баталгаажих шатандаа байна. Мөн ажлын зураг 30 хувьтай хийгдсэн ба инженер геологийн дүгнэлт
хийгдсэн байна.
1-р сар: 2015.01.09, 2015.02.27-нд төслийн гүйцэтгэгч нартай холбогдох хурлыг зохион
байгуулсан.Ажлын зураг хийгдэж байна.
2-р сар: Ажлын зураг хийгдэж байна.
байгуулсан.
3-р сар: Батлагдсан ерөнхий төлөвлөгөө өөрчлөгдөж байна. Гэрээ сунгах талаар төсөл
хэрэгжүүлэгчээс ирсэн ба техникийн зөвлөлөөр оруулахаар бэлдэж байна. 4-р сар: Албан шаардлага
явуулсны дагуу ажлын зураг хийгдэж байна.2015/04/27.28-ны өдрүүдэд ТУХ-ны дарга Д.Баттулгаар
ахлуулсан ажлын хэсэг бүх байршлуудаар явж, ажил байдалтай танилцсан. 5-р сар: гэрээ
сунгагдсан.Холбогдох газруудтай зөвшөөрөлцөж байна. Нэмэлт хөрөнгө ГХХГ-с албажиж гараагүй
байна. Ажлын зураг ЦБУ хэсэгт удаашралтай байна. 6-р сар: Ажлаа дуусгах талаар хурал зохион
байгуулсан. УХАТ-ын ажил хийгдээгүй байна. 7-р сар: Холбогдох газруудтай зөвшөөрөлцөж дууссан.
Хяналтын төсөв хийгдэж байна. 8-р сар; Манай газраар хянагдаж байна.2015.08.14-ний өдөр хурал
зохион байгуулсан бөгөөд 8/20-нд ажлын зураг төсвийг бүрэн дуусгаж ирүүлэхээр болсон ба ажлаа
удааширсан шалтгаанаа албан бичгээр ирүүлэхээр болсон. Зураг төсөв 8/20 ны өдөр ирүүлсэн
хянагдаж байна. 9-р сар: Ажлын зураг төсвийг засварлаж байна

Санхүүжилтийн
хувь

Хариуцсан
мэргэжилтэн

80,400,000.0

30%

Б.Хишигжаргал

180,000,000.0

80%

Б.Хишигжаргал

Санхүүжилтийн дүн

7

Зураг төслийн ажлын нэр

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

Дүүрэг

Д/д

БГД

Эх
Эх
үүсвэр үүсвэр
/он / /төрөл/

2014

НТХО

Зөвлөмж
гарсан
огноо

2014.07.25

Зөвлөмж
ирсэн
огноо

Мэдэгдэл
явуулсан
огноо

Гүйцэтгэгч
компани

"Ди ви жи эйч"
ХХК
ЭН си си ЭН
ХХК
Хатанбаатар
ХХК-иудын
түншлэл

Зураг
төслийн
ажлын
батлагдса
н төсөвт
өртөг
/сая төг/

2015.01.28
2015.08.01

Ажлын
явц
/ хувь /

Тайлбар

80%

Зөвлөхүүдийн сонгон шалгаруулалт явагдаж байна. /2014.09.03-2014.09.5/ хооронд түншлэлийн гэрээ
хийх компаниудын санал ирүүлнэ.
ЕТ батлагдсан.
Зөвлөхийн компаниудыг сонгон шалгаруулж байна.
Зургийн даалгавар батлагдаж ирээгүй тул НЕТГ-т 2014.09.02-нд 3/2366 тоот бичгийг НЕТГ-т өгсөн.
2014.09.15-ны өдөр Зөвлөхүүдийг сонгон шалгаруулан материалуудыг ирүүлсэн. Түншлэлүүдийн
гэрээ хийгдсэн. Гэрээ байгуулах мэдэгдлийг бэлдэж байна. Батлагдсан эскизийг НЗАА-ны ИБХ-ийн
дарга Б.ЭНхбаярт техникийн нөхцөл гаргуулахаар өгсөн. 2014.10.01-ний гэрээ хийх ёстой.
10сар: Компаний ирүүлсэн үнийн санал, зөвлөмжөөр ирсэн үнийн саналтай зөрж байсан тул ГХХГ-с
2014.10.10.08-нд 3/2758 бичиг ирүүлсэн. Ди ви Жи Эйч ХХК-ийн зүгээс 292 саядаа багтааж зургаа
хийх тухай хүсэлт тавьсны дагуу ГХХГ-тай холбогдож зөвлөмж ирүүлэх тухай хэлсэн. Зөвлөмж
хүлээгдэж байна.
11-р сар: 2014.10.31-ний өдөр НГГХГ-с шинээр зөвлөмж ирүүлсний дагуу гэрээ хийгдэж байна. Гэрээ
баталгаажсан ба инженер геологийн дүгнэлт хийгдэн ажлын зураг 30 хувьтай байна.
1, 12-р сар: 2015.01.09-нд төслийн гүйцэтгэгч нартай холбогдох хурлыг зохион байгуулсан. Ажлын
зураг хийгдэж байна.
2-р сар: 2015.02.27-нд төслийн гүйцэтгэгч нартай холбогдох хурлыг зохион байгуулсан. Ажлын зураг
хийгдэж байна.
3-р сар: Гүйцэтгэгч компанитай холбогдох хурлыг 2015.02.27-нд хийсэн ба зураг төслийн компанийн
удаашралтай байдлаас шалтгаалж байгаа тухай ярилцсан. Ажлыг түргэвчлэх талаар албан
шаардлага явуулсан. 4 сар: 2015/04/27.28-ны өдрүүдэд ТУХ-ны дарга Д.Баттулгаар ахлуулсан ажлын
хэсэг бүх байршлуудаар явж, ажил байдалтай танилцсан. 5-р сар:Цахилгаан, холбооны шугамын
сувагчлалын талаар техникийн зөвлөлийн хурлаар оруулахаар бэлтгэж байна. Технизийн шийдлийг
дахин шинэчлэх юм. Цахилгаан холбооны талаарх асуудлыг техникийн зөвлөлийн хурлаар
оруулахаар бэлдэж байна. 6-р сар:Техникийн зөвлөлийн хурлаар оруулан гэрээг 2015/08/01 өдөр
хүртэл сунгасан. 7-р сар: Гэрээ баталгаажих шатандаа. 8-р сар: 2015.08.14-ний өдөр хурал зохион
байгуулсан бөгөөд 8/20-нд ажлын зураг төсвийг бүрэн дуусгаж ирүүлэхээр болсон ба ажлаа
удааширсан шалтгаанаа албан бичгээр ирүүлэхээр болсон. 9-р сар: Ажлын зураг төсвийг засварлаж
байна

198.0

198,000,000.0

2014.12.01

2015.05.01
2015.07.01
2015.12.31

60%

Хас харш ХХК,
НЗТХ НӨҮГуудын түншлэл

319.0

319,000,000.0

2014.12.08

2015.05.01

80%

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

ХУД

2014

НТХО

2014.07.25

2014.07.25

9

Цэргийн хотхон орон сууцны
хорооллын
инженерийн
шугам
сүлжээний
зураг
төсөл 26.6 га / СХД 1,2,20-р
хороо/ А.блок

СХД

2014

НТХО

2014.07.25

2014.07.25

2014.08.20

2014.11.13

Гэрээний
хугацаа
/дуусах/

2014.11.05

8

292,000,000.0

Гэрээний
хугацаа
/эхлэх/

2014.07.25

“ТӨРИЙН
ОРОН
СУУЦНЫ
КОРПОРАЦИ”
ТӨҮГ “УРАН
2014.11.21
ПРОЕКТ” ХХК
“АНОД КАТОД”
ХХК “AECH”
ХХК- УУДЫН
ТҮНШЛЭЛ

292.0

Гэрээний дүн
/төгрөг/

3-р сар: Ерөнхий төлөвлөгөө 2-р сард батлагдсан техникийн нөхцлүүд хүлээгдэж байна. 4-р сар:
Ажлын зураг хийгдэж байна. Зургийн даалгавар одоог хүртэл албажиж гараагүй байна. 5-р сар:
Зургийн даалгавар болон бусад ажлуудаас хамаарч гэрээг сунгахаар хуралд бэлтгэж байна.
2015/05/20-ны нхог-ын техникийн зөвлөлийн хурлаар гэрээг 7/1 хүртэл сунгахаар шийдвэр гарсны
дагуу гэрэээг сунгах шатандаа байна. Зургийн даалгавар албажиж гараагүй байна. 6-р сар: гэрээ
баталгаажих шатандаа байгаа ба холбоо, ус хангамж ариутгах татуургын ажлын зургийн даалгавар
албан бичгээр ирүүлээд байна. 7-р сар: Ажлын зураг хийгдэж дуусан холбогдох газруудтай
зөвшөөрөлцөх шатандаа байна. 9-р сар: Тус дахин төлөвлөлтийн орон сууцны барилга болон гадна
инженерийн шугам сүлжээний трасстай ХУД-ийн 4, 5, 6, 7, 8-р хороо Арцат, Нүхт, Морь барьдагийн
ам, Уяачдын хотхоны үерийн усны байгууламжийн трасс давхацсан байгаа тухай НЕТГ-с төсөл
хэрэгжүүлэгчид 2015 оны 08 дугаар сарын 06-ны өдөр 06/2795 тоотоор мэдэгдсэн тул 2015.09.08-ны
өдрийн техникийн зөвлөлийн хурлаар оруулан гэрээг 2015.12.31-ний өдөр хүртэл сунгахаар
шийдвэрлэж байна.
Зөвлөхүүдтэй түншлэлийн гэрээгээ хийсэн. ЕТ батлагдаагүй, Зургийн даалгавар батлагдаж ирээгүй
тул НЕТГ-т 2014.09.02-нд 3/2366 тоот бичгийг НЕТГ-т өгсөн. ЕТ гараагүй байна.
11 сар: Цогоо захиралтай ярьсан, ЕТ ирэх долоо хоног буюу /2014.11.10-2014.11.14/ хооронд
батлагдах төлөвтэй банйа. ЕТ батлагдсаны дараа гэрээ хийгдэх боломжтой билээ. 2014.11.20-ны
өдөр анхааруулга албан бичгийг хүргүүлсэн.
2, 3-р сар: Гэрээ баталгаажсан ажлын зураг хийгдэж байна. Холбогдох газруудтайгаа зөвшөөрөлцөж
байна. 4-р сар: Ажлын зураг бусад газруудтай зөвшилцөж байна. 5-р сар: Мөн гадна дулааны
асуудал хүлээгдэж байна. НЗТХ урьдчилсан байдлаар ажлын зургийн дуусгаж байна.
Зөвшөөрөлцөхөөр явж байна. Манай газраар хянуулах шатандаа байна. Хяналтын төсөв хийгдэж
байна. 6-р сар: Гадна дулааны шугамыг төвийн дулаанд хангах боломжтой гэсэн албан бичиг ДЦС-4
ХК-иас ирүүлсний дагуу дулааны хэсэг түр зогсонги байдалтай байгаа бөгөөд бусад инженерийн
шугам сүлжээний ажлын зураг хийгдэж дуусан манай газарт хянуулахаар ирүүлээд байна. Ажлын
зураг дуусаны дараа алданги тооцож гэрээг дүгнэнэ. 8-р сар: Манайхаас өгсөн албан шшардлагыг
засаж байна. 9-р сар; Төсөв дахин засвартай байна.

Санхүүжилтийн
хувь

Хариуцсан
мэргэжилтэн

87,600,000.0

30%

Б.Хишигжаргал

59,400,000.0

30%

Б.Хишигжаргал

150,000,000.0

47%

Б.Хишигжаргал

Санхүүжилтийн дүн
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Зураг төслийн ажлын нэр

Цэргийн хотхон орон сууцны
хорооллын
инженерийн
шугам
сүлжээний
зураг
төсөл 28.2 га / СХД 1,2,20-р
хороо/ Б блок

Дүүрэг

Д/д

СХД

Эх
Эх
үүсвэр үүсвэр
/он / /төрөл/

2014

НТХО

Зөвлөмж
гарсан
огноо

2014.07.25

Зөвлөмж
ирсэн
огноо

2014.07.25

Мэдэгдэл
явуулсан
огноо

Стандарт
проперти групп
ХХК Бум
халаалт ХХК,
2014.09.04
Эрин зууны
суварга ххк,
Өрхтий-өрөмт
ХХК-иудйн
түншлэл

11

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

12

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

ХУД

2015

НТХО 2015.06.22

2015.06.26

2015.07.03

13

Баянзүрх дүүргийн 2 дугаар
хорооны нутаг дэвсгэр ДарьЭх орчмын 4,5 га талбайд
хэрэгжүүлэх
инженерийн
шугам
сүлжээний
зураг
төслийн ажил-нэмэлт

БЗД

2015

НТХО 2015.05.11

2015.05.15

2015.05.18

14

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

СХД

ЧД

2014

2015

НТХО

2014.07.25

НТХО 2015.07.22

2014.07.25

2015.07.22

Гүйцэтгэгч
компани

2014.09.12

2015.07.29

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

Ажнай цэгц
ХХК болон
Монэнержи
консалтинг
ХХК, Зураг
төслийн
хүрээлэн,
Арбэл алтай
ХХК-иудын
түншлэл
“Магма-Од”
ХХК, “ГЭУ”
ХХК, “АрбэлАлтай” ХХК,
“Эверест ланд
” ХХК -уудын
түншлэл
Монкон групп
ХХК,
Дархансүлжээ
ХХК, АрбэлАлтай ХХК,
Дөлгөөн-Ус
ХХК, ТэшӨргөө ХХКиудын түншлэл

Зураг
төслийн
ажлын
батлагдса
н төсөвт
өртөг
/сая төг/

423.8

Гэрээний дүн
/төгрөг/

423,800,000.0

Гэрээний
хугацаа
/эхлэх/

2014.09.30

Гэрээний
хугацаа
/дуусах/

2014.12.15
2015.05.01

Ажлын
явц
/ хувь /

Тайлбар

100%

Зураг төслийн Ролби ХХК сонгогдсон.
ЕТ батлагдсан
Гэрээ байгуулах мэдэгдэл хүргүүлэхээр шатанд.
Зургийн даалгавар батлагдаж ирээгүй тул НЕТГ-т 2014.09.02-нд 3/2366 тоот бичгийг НЕТГ-т өгсөн.
Зургийн даалгавар батлагдсан.
Гэрээ баталгаажих шатанд Ролби ХХК татгалзсан тул гүйцэтгэх захирал Сод-Эрдэнэ ирж уулзана гэж
мэдэгдсэн. Одоогоор зөвлөхүүдийг сонгон шалгаруулж байна. Дээрх үйл явцын тухай албан бичгийг
манай гзарт ирүүлсэн.
10 сар: Гэрээ баталгаажих шатандаа, ажлын зураг хийгдэж байна. Дэвсгэр зураг өндөржилтийн
талаар холбогдох хурал хийсэн.
11 сар: Авто зам барилгын тэмдэгтүүд зэрэг файлууд олдохгүй байна. Төслийн ерөнхий гүйцэтгэгч
өндөржилтийн зураг хийлгэж байна. Ажлаа хурдлах талаар анхааруулсан.
Геологийн дүгнэлт хийгдсэн ба трассын зургуудыг холбогдох газруудаар батлуулсан. Одоогоор
УБЦТС ТӨХК-иар кабель шугамын тодруулгыг хийлгэж байна.
2015.01.09-нд төслийн гүйцэтгэгч нартай холбогдох хурлыг зохион байгуулсан. Бохирын шугамын
зураг төслийн талаар холбогдох газруудтай уулзаж байна.
3-р сар: Ажлын зураг хийгдэж дуусан манай газраар хянуулахаар 2015.03.19-ний өдөр манай газарт
хүлээлгэн өгсөн. 4-р сар: Ажлын зураг захиалагчаар хянагдан одоогоор санал зөвлөмжийн картын
дагуу засварлагдаж байна.2015/04/27.28-ны өдрүүдэд ТУХ-ны дарга Д.Баттулгаар ахлуулсан ажлын
хэсэг бүх байршлуудаар явж, ажил байдалтай танилцсан. Тухайн ажлын хэсгээр явж байх явцад
НЗАА-ны ИБХ-ийн дарга Б.Энхбаяр дулааны шугамыг Баянголын амны төвлөрсөн шугамнаас холбох
боломжтойг мэдэгдсэн. Иймд дулааны станц хийх шаардлагагүй болж байна.5-р сар: Гадна дулаан
болон бохирын шугамаас бусад инженерийн шугам сүлжээ магадлалаар орж дууссан бөгөөд гадна
бохирын шугамыг НЗДТГ-ын СТБТХ-т нэмэлтээр хийх зургийн үнийг шийдвэрлүүлэхээр албан бичиг
хүргүүлсэн болно. Гадна дулааны шугамын хувьд тодорхой шийдвэр гараагүй байна. БХТ-р
магадлалаар хянагдаж байна. 6-р сар: Ажлын зураг хийгдэж дууссан ба БХТ-р оруулсан боловч
төвийн дулаанд холбогдох боломж үүссэнээс болж зуухны зургийг 1 маягийнх болгон өөрчлөх
асуудал гарч байна.7-р сар: Нэг маягийнх болгох шаардлагагүй болсон тул санхүүжилтийг олгон
гэрээг дүгнэн хаасан.

81.0

81,000,000.0

2014.09.19

2014.10.19
2015.05.01

85%

2014.08.18-нд цахим хаягаар 3 компанийн санал ирүүлсэн ус, дулаан, цахилгааны зураг төсөл хийх
компанийг буцаасан. / Чадваргүй компани байсан./ Сонгон шалгаруулалт дахин хийгдэж байна.
Зургийн даалгавар батлагдаж ирээгүй тул НЕТГ-т 2014.09.02-нд 3/2366 тоот бичгийг НЕТГ-т өгсөн.
Зургийн даалгаар гарсан. Гэрээ байгуулах мэдэгдэл хүргүүлсэн. Гэрээ баталгаажих шатандаа байна.
10 сар: Гэрээ батлагдсан. Ажлын зураг хийгдэж байна. Дэвсгэр зураг, өндөржилтийн талаар
холбогдох хурал хийсэн.
11 сар: 2014.11.04-ний байдлаар зураг төслийн гүйцэтгэгч болон ерөнхий гүйцэтгэгч болох Алтайн
газрын хүч ХХК -иудын хамтаар 105-р сургуулийн орчим буюу Баянхошууны орчимд очиж трассын
дагуу явсан. Тус ажлын явцад ерөнхий төлөвлөгөөнд ороогүй 5-6 барилга байсан. Мөн шинэ хуучин
автозамууд төлөвлөгдсөн байсан тул трассыг дахин судлах хэрэгтэй болсон. Мөн автозамтай
холбоотой асуудлаар НАЗГ-тай уулзах шаардлага гарсан. Геологийн дүгнэлт хийгдсан.
12 сар: Ажлын зураг үргэлжлэн хийгдэж байна. Техникийн нөхцлүүд гараагүй хүлээгдэж
байна.2015.01.09-нд төслийн гүйцэтгэгч нартай холбогдох хурлыг зохион байгуулсан. ЭХЯ-с
цахилгаан хангамжинд холбох техникийн нөхцөл албажиж гарсан.3,4-р сар : Хэсэгчилсэн ерөнхий
төлөвлөгөө дахин өөрлөгдсөн тул шинэчилж хийн НЕТГ-р батлагдах шатандаа байна. ХЕТ 2015/04/22ны өдөр өөрчлөгдсөнөөрөө батлагдсан, одоогоор замын хөндлөн огтлол, өндөржилтийн зураг
хийгдэж байна. АЖлаа 5/1-ний дотор дуусган захиалагчид ирүүлэх тухайгаа төсөл хэрэгжүүлэгч
захирал П.Түвшинбаатар мэдэгдсэн. 5-р сар: Өндөржилт бүгд хийгдэж дуусан ажлын зураг түүний
дагуу хийгдэж дуусан холбогдох газруудтай зөвшөөрөлцөж байна. НЕТГ-ын инженерүүдээс өгсөн
үүрэг даалгаврын дагуу засварлан дахин хянуулж байна. 6-р сар: НЕТГ-т засвар хийгдэж байна.
НЕТГ-с өгсөн үүрэг даалгаврыг биелүүлсэн, захиалагч болон бусад газраар хянуулах шатандаа
байна. 7-Р сар: НАЗГ-тай зөвшөөрөлцөж дууссан. Хяналтын төсөв хийгдэж дуусан манай газраар
хянуулахад бэлэн болоод байна. 8-р сар: Манай газраар хянагдаж байна.

172.9

172,976,000.0

2015/07/10 -

- 2015/11/01

50%

8-р сар- Ажлын зураг хийгдэж байна. Дулааны техникийн нөхцлийн талаар хурал зохион
байгуулахаар төлөвлөж байна. 9-р сар: Инженер геологийн дүгнэлт хийгдэж дууссан. Ажлын зураг
үргэлжлэн хийгдэж байна.

139.7

124,702,483.0

2015.05.26

2015.08.01

100%

Гэрээ баталгаажсан. Холбогдох газруудтай зөвшөөрөлцөж дуусан БХТ-р магадлал
хийлгүүлсэн.Магадлалын ерөнхий дүгнэлт албажих шатандаа. ТУХ-р барилга угсралтын хөрөнгө
батлагдсан. 7-р сар: Магадлалын ерөнхий дүгнэлт албажсан.

202.7

202,717,749.0

2015.08.06

2015.11.15

30%

Ажлын зураг хийгдэж байна. Холбогдох техникийн нөхцлүүд гарсан.

Санхүүжилтийн
хувь

Хариуцсан
мэргэжилтэн

423,800,000.0

100%

Б.Хишигжаргал

56,700,000.0

70%

Б.Хишигжаргал

30%

Б.Хишигжаргал

100%

Б.Хишигжаргал

0%

Б.Хишигжаргал

Санхүүжилтийн дүн

52,065,776.0

124,702,483.0

Зураг төслийн ажлын нэр

Дүүрэг

15

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

ЧД

16

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

БГД

2015

НТХО 2015.07.22

2015.07.22

2015.07.24

17

Гадна
цахилгаан
хангамжийн ажлын зураг
төсөл,
Гадна
холбооны
ажлын зураг төсөл /СБД 9,
10, 11 дүгээр хороо/

СБД

2015

НТХО 2015.09.04

2015.09.10

18

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

СБД

2015

НТХО 2015.09.04

2015.09.10

2015.09.17

33

БОЛОВСРОЛЫН САЛБАР

Д/д

1

Сонгинохайрхан дүүрэг 28-р
хороо
920
суудалтай
сургуулийн
барилгын
холболтын ажлын зураг
төсөл

СХД

Эх
Эх
үүсвэр үүсвэр
/он / /төрөл/

2015

2012

Зөвлөмж
гарсан
огноо

НТХО 2015.07.22

НТХО

2013.06.19

Зураг
төслийн
ажлын
батлагдса
н төсөвт
өртөг
/сая төг/

Зөвлөмж
ирсэн
огноо

Мэдэгдэл
явуулсан
огноо

Гүйцэтгэгч
компани

2015.07.22

2015.07.29

Бармон ХХК,
Тэш-Өргөө
ХХК, Дукат ХХКиудын түншлэл

244.4

Очирням
Проперти
Девелопмент,
Ониксмаргад
ХХК, Тод
прогресс ХХК,
Бодит чадал
ХХК-иудын
түншлэл

2013.06.24

Гэрээний
хугацаа
/эхлэх/

Гэрээний
хугацаа
/дуусах/

Ажлын
явц
/ хувь /

244,369,829.0

2015.08.11

2015.12.15

50%

Гэрээ батлагдсан. Ажлын зураг хийгдэж холбогдох газруудтай зөвшөөрөлцөж байна.

301.8

301,796,899.0

2015.08.03

2015.10.01

80%

8-р сар: Холбогдох бүх ашиглагч байгууллагуудтай зөвшөөрөлцөж дууссан. Манай газраар хянагдаж
байна. УДДТ-үүдийн зураг дутуу ирүүлсэн, бусад нь хянагдаж байна. 9-р сар: Манай газраас өгсөн
саналын дагуу засвар хийгдэж байна. Засвар хийгдсэний дагуу зураг төслийг дахин хянаж байна.

Пример
Инвестмент
2015.09.17 групп ХХК Анод
Котод ХХКиудын түншлэл

28.8

28,848,286.0

2015.09.22

2015.10.25

5%

Гэрээ байгуулагдах шатандаа

Пример
Инвестмент
групп ХХК
Алтайн газрын
хүч ХХК-иудын
түншлэл

69.9

69,944,448.0

2015.09.22

2015.10.25

5%

Гэрээ баталгаажих шатандаа

904.4

828,985,800.0

2013.06.28

"ТГТ" ХХК

40.0

Гэрээний дүн
/төгрөг/

38,500,000.0

Тайлбар

76%

2013.07.24

2014.04.10
2015.04.16

30%

Санхүүжилтийн дүн

Хариуцсан
мэргэжилтэн

Б.Хишигжаргал

241,437,519.0

281,302,004.0
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. 2014.03.24-нд газрын
гэрчилгээ гарсаны дараа эскиз зураг төслийг хурлаар оруулах боломжтой тухай мэдэгдсэний дагуу
НБГ-ын ахлах мэргэжилтэн Э.Баярмагнайд гэрчилгээ гаргуулах шаардлагатай байгаа талаар
мэдэгдээд байна.
4-р сар: Газрын гэрээ гэрчилгээ, кадастрын зураг албажин гархад хугацаа алдаж байгаа тул НЕТГ-т
хүсэлт гаргаж 2014.04.24-ны өдрийн Техникийн комиссын хурлаар оруулахаар болсон. НЕТГ-ын
2014.04.24-ны хурлаар орж газрын байршлыг өөрчлөхөөр буцаагдсан.
5-р сар: 2014.05.06-ны газрын байршил өөрчлөх хариу ирүүлэх тухай албан тоот НӨХГ-ын
Кадастрын хэлтэс, СХД-н ЗД-т хүргүүлээд байна.
6-р сар:
8-р сар: 2014.08.20-ны өдөр НЕТГ-ын ХБХ-н мэргэжилтэн Нандинтай хамт НХОГ-н ХОТХ-н газрын
мэргжилтэн М.Эрдэнэбаярын хамтаар газрын байршлыг дахин үзүүлсэн.
9-р сар: НЕТГ-ын 2014.09.25-ны өдрийн техникийн комиссын хурлаар орж дэмжигдсэн бөгөөд газрын
захирамжийг нийслэлийн болгох тухай мэдэгдсэн.
10-р сар: 10.15-нд АТД албажин гарсны дагуу эскиз зураг төслийг өөрчлүүлж шинэчилсэн эскиз
батлуулахаар 10.28-нд НЕТГ-т хүргүүлсэн. 12-р сар: НЕТГ-с газрын байршлыг өөрчлөх тухай
шийдвэр гаргаж буцаасан.
2015.2-р сар: Дүүргээс гаргасан газрын захирамжийг нийслэл болгуулах шаардлагатай байгаа тул
дүүргийн газрын албанд хандсан. Хариу хүлээж байна. НЕТГ-с дүүргийн газрын захирамжийг
нийслэл болгуулж өөрчлөгдсөн үед эскиз зураг төслийг батлах тухай мэдэгдсэний дагуу СХДЗДТГ-т
захирамж өөрчилж ирүүлэх тухай мэдэгдсэн. 4сар:
Нийслэлийн өмчийн харилцааны газарт
2015.04.20-ны өдрийн 3/788 дугаартай албан тоотоор дүүргийн газрын захирамжийг нийслэл болгож
өөрчилж ирүүлэх тухай хүсэлт хүргүүлээд байна. Нийслэлийн ЗД-н 2015/06/25 А/500 тоот
захирамжаар өөрчилсөн ба НБГ-т хүсэлт хүргүүлээд байна.

Санхүүжилтийн
хувь

80%

Б.Хишигжаргал

44%

0%

Н.Шинэболд

Зураг төслийн ажлын нэр

Дүүрэг

Д/д

Эх
Эх
үүсвэр үүсвэр
/он / /төрөл/

Зөвлөмж
гарсан
огноо

Зөвлөмж
ирсэн
огноо

Мэдэгдэл
явуулсан
огноо

Гүйцэтгэгч
компани

Зураг
төслийн
ажлын
батлагдса
н төсөвт
өртөг
/сая төг/

Гэрээний дүн
/төгрөг/

Гэрээний
хугацаа
/эхлэх/

Гэрээний
хугацаа
/дуусах/

Ажлын
явц
/ хувь /

2

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

СХД

2012

НТХО

2014.01.27

2014.02.17

2014.02.21 Гранд тек ХХК

40.0

39,300,000.0

2014.02.26

2014.08.26

80%

3

ХУД
15-р
хороо
920
хүүхдийн
сургуулийн
холболтын зураг

ХУД

2013

НТХО

2013.08.29

2013.08.30

2013.09.02

Би И Эс Ай Жи
Эн ХХК

40.0

34,000,000.0

2013.09.10

2014.02.20

90%

4

Бага сургууль, цэцэрлэгийн
цогцолбор
барилгуудын
инженерийн шугам сүлжээ,
тохижилтын ажлын зураг
төсөл /ХУД 10 дугаар хороо/

ХУД

2014

НТХО 2015.03.09

2015.03.12

2015.03.12

Оникс Маргад
ХХК

25.0

24,981,000.0

2015.03.20

2015.06.01

100%

Тайлбар

Гэрээ байгуулах мэдэгдэл хүргүүлсэн. Гэрээ баталгаажих шатандаа. 3-р сар: Эскиз зураг төсөл
батлуулахаар НЕТГ-т 2014.03.20-нд өгсөн. 2014.03.24-нд газрын гэрчилгээ гарсаны дараа эскиз зураг
төслийг хурлаар оруулах боломжтой тухай мэдэгдсэний дагуу НБГ-ын ахлах мэргэжилтэн
Э.Баярмагнайд гэрчилгээ гаргуулах шаардлагатай байгаа талаар мэдэгдээд байна.
4-р сар: 2014.04.02-нд газрын гэрчилгээ, гэрээ, кадастрын зургийг ирүүлэх шаардлагатай байгаа
тухай албан тоот хүргүүлсэн. Газрын гэрээ гэрчилгээ, кадастрын зураг албажин гархад хугацаа алдаж
байгаа тул НЕТГ-т хүсэлт гаргаж 2014.04.24-ны өдрийн Техникийн комиссын хурлаар оруулахаар
дэмжигдэн АТД-ийн даалгавар албажих шатандаа.
6-р сар: Газрын давхцал үүссэн тул тодруулга хийлгэхээр НЕТГ-ын Газрын эзэмшилт ашиглалт
бүртгэлийн хэлтэст хандаад байна.
7-р сар: Шинэ байршил батлагдсаны дагуу захирамж, кадастр хүлээгдэж байна.
9-р сар: ЭЗХЯ-с концессын гэрээгээр хэрэгжүүлэхээр тендер зарлагдсан тул ажлыг түр зогсоосон.
НЕТГ-ын 2014.09.25-ны өдрийн техникийн комиссын хурлаар орж дэмжигдсэн бөгөөд газрын
захирамжийг нийслэлийн болгох тухай мэдэгдсэн.
10-р сар: 10.15-нд АТД албажин гарсны дагуу эскиз зураг төслийг өөрчлүүлж шинэчилсэн эскиз
батлуулахаар 10.28-нд НЕТГ-т хүргүүлсэн.
12- сар: Батлагдсан эскиз зураг төслийн дагуу ажлын зураг төсвийг боловсруулж ОБЕГ-р галын
дүгнэлт хийгдсэн. Гадна шугам сүлжээний ажлын зураг төсөв хийгдэх техникийн нөхцөлүүд хүлээгдэж
байна.
02-р сар: Гарсан техникийн нөхцөлийн дагуу гадна шугам сүлжээний ажлын зураг төсөв хийгдэж
байна. 04-р сар: Гадна цахилгааны ажлын зураг төсвийг олгогдсон техникийн нөхцөлийн дагуу, бусад
шугам сүлжээг өөрийн эх үүсвэрээр шийдвэрлэхээр ажлын зураг төсвийг 2015.04.14-ны өдөр дуусган
БХТ-д магадлал хийлгэхээр онлайнаар хандсан. 5-р сар: 2015.05.07-ны өдрийн 3/975 дугаартай
албан бичгээр ажлын зураг төсвийг 2015.05.25-ны дотор дуусгаж хүлээлгэн өгөх талаар мэдэгдсэн.
Зураг төсвийг манай газарт хянуулан засвар хийхээр буцаасан. Гадна цахилгааны зураг засагдаж
байна.
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 хүлээгдэж байна.
6-р сар: Цэвэр бохир усны технхикийн нөцлийн талаар УСУГ-т дахин хандсан.
7-р сар: Бага сургууль цэцэрлэгийн цогцолбортой шугам сүлжээг уялдуул гэсэн техникийн нөхцөл
гарсны дагуу НЕТГ-тай зөвшилцөж байна.
8-р сар: НЕТГ-тай зөвшилцсөны дагуу зураг төсөвт өөрчлөлт хийгдэж байна.
9-р сар: Шинэчлэгдсэн эскиз зураг НЕТГ-р батлагдсаны дагуу гадна шугам сүлжээний зураг хийгдэж
байна.
10-р сар: Цахилгааны техникийн нөхцөл аяаалал багадсан тул дахин хүсээд байна.
2-р сар: Худалдаа аж үйлдвэрийн тенхимтай шугам сүлжээн дээр зөвшилцөх. 3-р сар: ажлын зураг
төсөв дуусч байна. 4,5,6-р сар: Худалдаа аж үйлдвэрийн тенхимтай шугам сүлжээн дээр зөвшилцөж
инженертэй газар дээр нь явсан. Бага сургууль цэцэрлэгийн цогцолборын шугам сүлжээтэй уялдуулах
гэж техникийн нөхцөл гарсан тул цогцолборын гадна шугам сүлжээний зургийг дуусахыг хүлээж
байна. 7-р сар:Бага сургууль цэцэрлэгийн шугам сүлжээнээс салаалж авахаар зөвшилцөн зураг
төсвийг хийж байна.
Гэрээ баталгаажсан. 2015 оны 4 дүгээр сарын 7, 8-ны өдөр гүйцэтгэгч компаниуд болон бусад
холбогдох хүмүүстэй баршлаар явж судалгаа хийсэн.. Байршлуудаар явахдаа холбогдох техникийн
нөхцлүүд газар дээрээ хэрхэн таарч байгаа ба шугам сүлжээний сувгаа хэрхэн яаж барилгадаа
холбох талаар шийдлийг гаргасан бөгөөд төлөвлөгдсөн туслах барилгууд Бага сургууль цэцэрлэгийн
захирамжлагдсан газар багтах үгүй эсэхийн талаар эргэж хурал зохион байгуулахаар болсон.
2015/04/20-ны өдөр НЗД-ын Орлоогч ЭНхцэнгэл даргаар удирдуулсан хурлаар газрын асуудал,
техникийн нөхцлийн асуудлуудыг шийдвэрлэх талаар хурал зохион байгуулан холбогдох газруудад
үүрэг даалгавар өгсний дагуу ажлын хэсэг ажиллаж байна. 5-р сар:Ажлын зураг хийгдэж байна,
зуухны зураг хийгдэж дууссан.Тохижилт болон цахилгаан, холбооны зураг хийгдэж дууссан ба
цэвэрлэх байгууламжийн зурагт өөрчлөлт оруулахаар хүлээгдэж байна. Ажлын даалгаварт цэвэрлэх
байгууламж гэж заасан боловч газрын асуудал, БНбД-с хамаарч цооног төлөвлөж байна. 6-р сар:
Гадна цахилгааны зураг холбогдох газруудтай зөвшөөрөлцөх шатандаа байна. Халаалтын тогооны
зураг дууссан, гэрэлтүүлэг тохижилтын ажил хийгдсэн. 2015.06.22-ны өдөр урьдчилсан байдлаар
ажлын зураг төсвийг дуусган авч ирж үзүүлсэн болно. Хяналтын төсөв бүрэн дуусаагүй 60-70 хувь
хийгдсэн тул яаралтай дуусгах талаар шаардлага өгсөн. Холбогдох газруудтай зөвшөөрөлцөх
шатандаа байна. ЭЦсийн байдлаар 2015.06.25-ны өдөр урьдчилсан байдлаар бүрэн дуусган
хянуулахаар өгнө гэж мэдэгдсэн. 7-р сар: 2015.07.01-ний өдөр ажлын зургийг урьдчилсан маягаар
дуусгаж манай газар хянуулахаар зураг төсвийн хамт өгсөн боловч тодорхой засахаар алдаа
дутагдлууд байсан, ялангуяа хяналтын төсөв, иймд эцсийн байдлаар 2015.07.06-ны өдөр засаж
ирүүлнэ гэж мэдэгдсэн.Хяналтын төсвийг засуулж, БХТ-р оруулахад бэлэн болсон. 8-р сар: 2015 оны
08 дугаар сарын 20-ны өдөр экспертизийн ерөнхий дүгнэлт баталгаажсан.

Санхүүжилтийн дүн

27,510,000.0

23,800,000.0

19,984,800.0

Санхүүжилтийн
хувь

Хариуцсан
мэргэжилтэн

70%

Н.Шинэболд

70%

Б.Пүрэвсүрэн

80%

Б.Хишигжаргал
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Зураг төслийн ажлын нэр

Бага сургууль, цэцэрлэгийн
цогцолбор
барилгуудын
инженерийн шугам сүлжээ,
тохижилтын ажлын зураг
төсөл /СХД 11 дүгээр хороо/

Бага сургууль, цэцэрлэгийн
цогцолбор
барилгуудын
инженерийн шугам сүлжээ,
тохижилтын ажлын зураг
төсөл /ЧД 12 дугаар хороо/

Бага сургууль, цэцэрлэгийн
цогцолбор
барилгуудын
инженерийн шугам сүлжээ,
тохижилтын ажлын зураг
төсөл /ХУД 14 дүгээр хороо/

Дүүрэг

Д/д

СХД

ЧД

ХУД

Эх
Эх
үүсвэр үүсвэр
/он / /төрөл/

2014

2014

2014

Зөвлөмж
гарсан
огноо

НТХО 2015.03.09

НТХО 2015.03.09

НТХО 2015.03.09

Зөвлөмж
ирсэн
огноо

2015.03.12

2015.03.12

2015.03.12

Мэдэгдэл
явуулсан
огноо

2015.03.12

2015.03.12

2015.03.12

Гүйцэтгэгч
компани

Оникс маргад
ХХК

Оникс маргад
ХХК

Оникс маргад
ХХК

Зураг
төслийн
ажлын
батлагдса
н төсөвт
өртөг
/сая төг/

25.0

25.0

25.0

Гэрээний дүн
/төгрөг/

24,981,000.0

24,981,000.0

24,981,000.0

Гэрээний
хугацаа
/эхлэх/

2015.03.20

2015.03.20

2015.03.20

Гэрээний
хугацаа
/дуусах/

2015.06.01

2015.06.01

2015.06.01

Ажлын
явц
/ хувь /

Тайлбар

100%

Гэрээ баталгаажсан. 2015 оны 4 дүгээр сарын 7, 8-ны өдөр гүйцэтгэгч компаниуд болон бусад
холбогдох хүмүүстэй баршлаар явж судалгаа хийсэн.. Байршлуудаар явахдаа холбогдох техникийн
нөхцлүүд газар дээрээ хэрхэн таарч байгаа ба шугам сүлжээний сувгаа хэрхэн яаж барилгадаа
холбох талаар шийдлийг гаргасан бөгөөд төлөвлөгдсөн туслах барилгууд Бага сургууль цэцэрлэгийн
захирамжлагдсан газар багтах үгүй эсэхийн талаар эргэж хурал зохион байгуулахаар болсон.
2015/04/20-ны өдөр НЗД-ын Орлоогч ЭНхцэнгэл даргаар удирдуулсан хурлаар газрын асуудал,
техникийн нөхцлийн асуудлуудыг шийдвэрлэх талаар хурал зохион байгуулан холбогдох газруудад
үүрэг даалгавар өгсний дагуу ажлын хэсэг ажиллаж байна. 5-р сар: Ажлын зураг хийгдэж байна,
зуухны зураг хийгдэж дууссан. Туслах барилгууд газартаа багтахгүй байгаа учир 2015.05.13-ны өдөр
НХОГ, НӨХГ,-с холбогдох ажилтнуудын хамтаар газар дээр нь шийдвэрлэхээр ажлын хэсэг
талбайгаар үзэж байна. Тохижилт болон цахилгаан, холбооны зураг хийгдэж дууссан ба цэвэрлэх
байгууламжийн зурагт өөрчлөлт оруулахаар хүлээгдэж байна. Ажлын даалгаварт цэвэрлэх
байгууламж гэж заасан боловч газрын асуудал, БНбД-с хамаарч цооног төлөвлөж байна. 6-р сар:
Цахилгааны дэвсгэр авбал дуусах боломжтой бусад шугам сүлжээний зураг хийгдэж дууссан.
2015.06.22-ны өдөр урьдчилсан байдлаар ажлын зураг төсвийг дуусган авч ирж үзүүлсэн болно.
Хяналтын төсөв бүрэн дуусаагүй 60-70 хувь хийгдсэн тул яаралтай дуусгах талаар шаардлага өгсөн.
Холбогдох газруудтай зөвшөөрөлцөх шатандаа байна. ЭЦсийн байдлаар 2015.06.25-ны өдөр
урьдчилсан байдлаар бүрэн дуусган хянуулахаар өгнө гэж мэдэгдсэн. 7-р сар: 2015.07.01-ний өдөр
ажлын зургийг урьдчилсан маягаар дуусгаж манай газар хянуулахаар зураг төсвийн хамт өгсөн
боловч тодорхой засахаар алдаа дутагдлууд байсан, ялангуяа хяналтын төсөв, иймд эцсийн
байдлаар 2015.07.06-ны өдөр засаж ирүүлнэ гэж мэдэгдсэн.Хяналтын төсвийг засуулж, БХТ-р
оруулахад бэлэн болсон. БХТ-дээр магадлал хийлгүүлж байна. 8-р сар: 2015 оны 08 дугаар сарын 20ны өдөр экспертизийн ерөнхий дүгнэлт баталгаажсан.

Санхүүжилтийн
хувь

Хариуцсан
мэргэжилтэн

19,984,800.0

80%

Б.Хишигжаргал

100%

Гэрээ баталгаажсан. 2015 оны 4 дүгээр сарын 7, 8-ны өдөр гүйцэтгэгч компаниуд болон бусад
холбогдох хүмүүстэй баршлаар явж судалгаа хийсэн.. Байршлуудаар явахдаа холбогдох техникийн
нөхцлүүд газар дээрээ хэрхэн таарч байгаа ба шугам сүлжээний сувгаа хэрхэн яаж барилгадаа
холбох талаар шийдлийг гаргасан бөгөөд төлөвлөгдсөн туслах барилгууд Бага сургууль цэцэрлэгийн
захирамжлагдсан газар багтах үгүй эсэхийн талаар эргэж хурал зохион байгуулахаар болсон. 5-р
сар: Ажлын зураг хийгдэж байна, зуухны зураг хийгдэж дууссан. Тохижилт болон цахилгаан,
холбооны зураг хийгдэж дууссан ба цэвэрлэх байгууламжийн зурагт өөрчлөлт оруулахаар хүлээгдэж
байна. Ажлын даалгаварт цэвэрлэх байгууламж гэж заасан боловч газрын асуудал, БНбД-с хамаарч
цооног төлөвлөж байна. 6-р сар: Цахилгааны дэвсгэр авбал дуусах боломжтой бусад шугам
сүлжээний зураг хийгдэж дууссан.2015.06.22-ны өдөр урьдчилсан байдлаар ажлын зураг төсвийг
дуусган авч ирж үзүүлсэн болно. Хяналтын төсөв бүрэн дуусаагүй 60-70 хувь хийгдсэн тул яаралтай
дуусгах талаар шаардлага өгсөн. Холбогдох газруудтай зөвшөөрөлцөх шатандаа байна. ЭЦсийн
байдлаар 2015.06.25-ны өдөр урьдчилсан байдлаар бүрэн дуусган хянуулахаар өгнө гэж мэдэгдсэн.7р сар: 2015.07.01-ний өдөр ажлын зургийг урьдчилсан маягаар дуусгаж манай газар хянуулахаар
зураг төсвийн хамт өгсөн боловч тодорхой засахаар алдаа дутагдлууд байсан, ялангуяа хяналтын
төсөв, иймд эцсийн байдлаар 2015.07.06-ны өдөр засаж ирүүлнэ гэж мэдэгдсэн.Хяналтын төсвийг
засуулж, БХТ-р оруулахад бэлэн болсон.БХТ-дээр магадлал хийлгүүлж байна.Гэрээний хугацааны
алдангид тооцуулж байна. Гэрээ сунгахгүй 8-р сар: 2015 оны 08 дугаар сарын 20-ны өдөр
экспертизийн ерөнхий дүгнэлт баталгаажсан.

7,494,300.0

30%

Б.Хишигжаргал

100%

6-р сар:Газар чөлөөтэй учир цэвэрлэх байгууламж төлөвлөх боломжтой байгаа талаар судалж
байна.Цахилгааны дэд өртөөний барилга хийгдсэн, халаалтын тогоо дууссан, цэвэр ус хийгдэж
дууссан.2015.06.22-ны өдөр урьдчилсан байдлаар ажлын зураг төсвийг дуусган авч ирж үзүүлсэн
болно. Хяналтын төсөв бүрэн дуусаагүй 60-70 хувь хийгдсэн тул яаралтай дуусгах талаар шаардлага
өгсөн. Холбогдох газруудтай зөвшөөрөлцөх шатандаа байна. ЭЦсийн байдлаар 2015.06.25-ны өдөр
урьдчилсан байдлаар бүрэн дуусган хянуулахаар өгнө гэж мэдэгдсэн.7-р сар: 2015.07.01-ний өдөр
ажлын зургийг урьдчилсан маягаар дуусгаж манай газар хянуулахаар зураг төсвийн хамт өгсөн
боловч тодорхой засахаар алдаа дутагдлууд байсан, ялангуяа хяналтын төсөв, иймд эцсийн
байдлаар 2015.07.06-ны өдөр засаж ирүүлнэ гэж мэдэгдсэн. Хяналтын төсвийг засуулж, БХТ-дээр
магадлал хийлгүүлж байна. Гэрээний хугацааны алдангид тооцуулж байна. Гэрээ сунгахгүй. 8-р сар:
2015 оны 08 дугаар сарын 20-ны өдөр экспертизийн ерөнхий дүгнэлт баталгаажсан.

7,294,452.0

29%

Б.Хишигжаргал

7,294,452.0

29%

Б.Хишигжаргал

19,984,800.0

80%

Б.Хишигжаргал
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Бага сургууль, цэцэрлэгийн
цогцолбор
барилгуудын
инженерийн шугам сүлжээ,
тохижилтын ажлын зураг
төсөл /ХУД 15 дугаар хороо/

ХУД

2014

НТХО 2015.03.09

2015.03.12

2015.03.12

Оникс маргад
ХХК

25.0

24,981,000.0

2015.03.20

2015.06.01

100%

6-р сар: Ус дулааны ажлууд дутуу, ТП-ний дэвсгэр зураг бэлэн болсон үед зөвшөөрөлцөх
боломжтой.2015.06.22-ны өдөр урьдчилсан байдлаар ажлын зураг төсвийг дуусган авч ирж үзүүлсэн
болно. Хяналтын төсөв бүрэн дуусаагүй 60-70 хувь хийгдсэн тул яаралтай дуусгах талаар шаардлага
өгсөн. Холбогдох газруудтай зөвшөөрөлцөх шатандаа байна. ЭЦсийн байдлаар 2015.06.25-ны өдөр
урьдчилсан байдлаар бүрэн дуусган хянуулахаар өгнө гэж мэдэгдсэн.7-р сар: 2015.07.01-ний өдөр
ажлын зургийг урьдчилсан маягаар дуусгаж манай газар хянуулахаар зураг төсвийн хамт өгсөн
боловч тодорхой засахаар алдаа дутагдлууд байсан, ялангуяа хяналтын төсөв, иймд эцсийн
байдлаар 2015.07.06-ны өдөр засаж ирүүлнэ гэж мэдэгдсэн. Хяналтын төсвийг засуулж, БХТ-дээр
магадлал хийлгүүлж байна. Гэрээний хугацааны алдангид тооцуулж байна. Гэрээ сунгахгүй. 8-р сар:
2015 оны 08 дугаар сарын 20-ны өдөр экспертизийн ерөнхий дүгнэлт баталгаажсан.

9

Бага сургууль, цэцэрлэгийн
цогцолбор
барилгуудын
инженерийн шугам сүлжээ,
тохижилтын ажлын зураг
төсөл /ЧД 16 дугаар хороо/

ЧД

2014

НТХО 2015.03.09

2015.03.12

2015.03.12

Оникс маргад
ХХК

25.0

24,981,000.0

2015.03.20

2015.06.01

100%

БХТ-дээр магадлал хийлгүүлж байна.Гэрээний хугацааны алдангид тооцуулж байна. Гэрээ сунгахгүй
,8-р сар: 2015 оны 08 дугаар сарын 20-ны өдөр экспертизийн ерөнхий дүгнэлт баталгаажсан.

Санхүүжилтийн дүн

Зураг төслийн ажлын нэр

Дүүрэг

Д/д

Эх
Эх
үүсвэр үүсвэр
/он / /төрөл/

Зөвлөмж
гарсан
огноо

Зөвлөмж
ирсэн
огноо

Мэдэгдэл
явуулсан
огноо

Гүйцэтгэгч
компани

Зураг
төслийн
ажлын
батлагдса
н төсөвт
өртөг
/сая төг/

Гэрээний дүн
/төгрөг/

Гэрээний
хугацаа
/эхлэх/

Гэрээний
хугацаа
/дуусах/

Ажлын
явц
/ хувь /

Санхүүжилтийн
хувь

Хариуцсан
мэргэжилтэн

19,984,800.0

80%

Б.Хишигжаргал

19,984,800.0

80%

Б.Хишигжаргал

100%

Гэрээ баталгаажсан. 2015 оны 4 дүгээр сарын 7, 8-ны өдөр гүйцэтгэгч компаниуд болон бусад
холбогдох хүмүүстэй баршлаар явж судалгаа хийсэн.. Байршлуудаар явахдаа холбогдох техникийн
нөхцлүүд газар дээрээ хэрхэн таарч байгаа ба шугам сүлжээний сувгаа хэрхэн яаж барилгадаа
холбох талаар шийдлийг гаргасан бөгөөд төлөвлөгдсөн туслах барилгууд Бага сургууль цэцэрлэгийн
захирамжлагдсан газар багтах үгүй эсэхийн талаар эргэж хурал зохион байгуулахаар болсон
2015/04/20-ны өдөр НЗД-ын Орлоогч ЭНхцэнгэл даргаар удирдуулсан хурлаар газрын асуудал,
техникийн нөхцлийн асуудлуудыг шийдвэрлэх талаар хурал зохион байгуулан холбогдох газруудад
үүрэг даалгавар өгсний дагуу ажлын хэсэг ажиллаж байна. 5-р сар: Ажлын зураг хийгдэж байна,
зуухны зураг хийгдэж дууссан. Тохижилт болон цахилгаан, холбооны зураг хийгдэж дууссан ба
цэвэрлэх байгууламжийн зурагт өөрчлөлт оруулахаар хүлээгдэж байна. Ажлын даалгаварт цэвэрлэх
байгууламж гэж заасан боловч газрын асуудал, БНбД-с хамаарч цооног төлөвлөж байна. 6-р сар:
Халаалтын тогоо хийгдсэн, цэвэр бохир ус болон тохижилтын ажлын зураг хийгдсэн.2015.06.22-ны
өдөр урьдчилсан байдлаар ажлын зураг төсвийг дуусган авч ирж үзүүлсэн болно. Хяналтын төсөв
бүрэн дуусаагүй 60-70 хувь хийгдсэн тул яаралтай дуусгах талаар шаардлага өгсөн. Холбогдох
газруудтай зөвшөөрөлцөх шатандаа байна. ЭЦсийн байдлаар 2015.06.25-ны өдөр урьдчилсан
байдлаар бүрэн дуусган хянуулахаар өгнө гэж мэдэгдсэн.7-р сар: 2015.07.01-ний өдөр ажлын зургийг
урьдчилсан маягаар дуусгаж манай газар хянуулахаар зураг төсвийн хамт өгсөн боловч тодорхой
засахаар алдаа дутагдлууд байсан, ялангуяа хяналтын төсөв, иймд эцсийн байдлаар 2015.07.06-ны
өдөр засаж ирүүлнэ гэж мэдэгдсэн.Хяналтын төсвийг засуулж, БХТ-р оруулахад бэлэн болсон. БХТдээр магадлал хийлгүүлж байна. Гэрээ сунгахгүй 8-р сар: 2015 оны 08 дугаар сарын 20-ны өдөр
экспертизийн ерөнхий дүгнэлт баталгаажсан.

19,984,800.0

80%

Б.Хишигжаргал

22,000,000.0

100%

Б.Батбаяр
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Бага сургууль, цэцэрлэгийн
цогцолбор
барилгуудын
инженерийн шугам сүлжээ,
тохижилтын ажлын зураг
төсөл /ЧД 17 дугаар хороо/

ЧД

2014

НТХО 2015.03.09

2015.03.12

2015.03.12

Оникс маргад
ХХК

25.0

24,981,000.0

2015.03.20

2015.06.01

100%

11

Бага сургууль, цэцэрлэгийн
цогцолбор
барилгуудын
инженерийн шугам сүлжээ,
тохижилтын ажлын зураг
төсөл /СХД 170 дугаар
цэцэрлэгийн хашаанд/

СХД

2014

НТХО 2015.03.09

2015.03.12

2015.03.12

Оникс маргад
ХХК

25.0

24,981,000.0

2015.03.20

2015.06.01

100%

12

Бага сургууль, цэцэрлэгийн
цогцолбор
барилгуудын
инженерийн шугам сүлжээ,
тохижилтын ажлын зураг
төсөл /СХД 24 дүгээр хороо/

СХД

2014

НТХО 2015.03.09

2015.03.12

2015.03.12

Оникс маргад
ХХК

25.0

24,981,000.0

2015.03.20

2015.06.01

Тайлбар

6-р сар: Халаалтын тогоо, тохижилт болон цэвэр бохир усны зураг хийгдэж дууссан.2015.06.22-ны
өдөр урьдчилсан байдлаар ажлын зураг төсвийг дуусган авч ирж үзүүлсэн болно. Хяналтын төсөв
бүрэн дуусаагүй 60-70 хувь хийгдсэн тул яаралтай дуусгах талаар шаардлага өгсөн. Холбогдох
газруудтай зөвшөөрөлцөх шатандаа байна. ЭЦсийн байдлаар 2015.06.25-ны өдөр урьдчилсан
байдлаар бүрэн дуусган хянуулахаар өгнө гэж мэдэгдсэн.7-р сар: 2015.07.01-ний өдөр ажлын зургийг
урьдчилсан маягаар дуусгаж манай газар хянуулахаар зураг төсвийн хамт өгсөн боловч тодорхой
засахаар алдаа дутагдлууд байсан, ялангуяа хяналтын төсөв, иймд эцсийн байдлаар 2015.07.06-ны
өдөр засаж ирүүлнэ гэж мэдэгдсэн.Хяналтын төсвийг засуулж, БХТ-р оруулахад бэлэн болсон. БХТдээр магадлал хийлгүүлж байна. Гэрээ сунгахгүй 8-р сар: 2015 оны 08 дугаар сарын 20-ны өдөр
экспертизийн ерөнхий дүгнэлт баталгаажсан.
Гэрээ баталгаажсан. 2015 оны 4 дүгээр сарын 7, 8-ны өдөр гүйцэтгэгч компаниуд болон бусад
холбогдох хүмүүстэй баршлаар явж судалгаа хийсэн.. Байршлуудаар явахдаа холбогдох техникийн
нөхцлүүд газар дээрээ хэрхэн таарч байгаа ба шугам сүлжээний сувгаа хэрхэн яаж барилгадаа
холбох талаар шийдлийг гаргасан бөгөөд төлөвлөгдсөн туслах барилгууд Бага сургууль цэцэрлэгийн
захирамжлагдсан газар багтах үгүй эсэхийн талаар эргэж хурал зохион байгуулахаар болсон
2015/04/20-ны өдөр НЗД-ын Орлоогч ЭНхцэнгэл даргаар удирдуулсан хурлаар газрын асуудал,
техникийн нөхцлийн асуудлуудыг шийдвэрлэх талаар хурал зохион байгуулан холбогдох газруудад
үүрэг даалгавар өгсний дагуу ажлын хэсэг ажиллаж байна. 5-р сар:: Ажлын зураг хийгдэж байна,
зуухны зураг хийгдэж дууссан. Тохижилт болон цахилгаан, холбооны зураг хийгдэж дууссан ба
цэвэрлэх байгууламжийн зурагт өөрчлөлт оруулахаар хүлээгдэж байна. Ажлын даалгаварт цэвэрлэх
байгууламж гэж заасан боловч газрын асуудал, БНбД-с хамаарч цооног төлөвлөж байна. 6-р сар:
Ажлын зураг дуусах шатандаа 7-р сар: 2015.07.01-ний өдөр ажлын зургийг урьдчилсан маягаар
дуусгаж манай газар хянуулахаар зураг төсвийн хамт өгсөн боловч тодорхой засахаар алдаа
дутагдлууд байсан, ялангуяа хяналтын төсөв, иймд эцсийн байдлаар 2015.07.06-ны өдөр засаж
ирүүлнэ гэж мэдэгдсэн.Хяналтын төсвийг засуулж, БХТ-р оруулахад бэлэн болсон. БХТ-дээр
магадлал хийлгүүлж байна. Гэрээ сунгахгүй 8-р сар: 2015 оны 08 дугаар сарын 20-ны өдөр
экспертизийн ерөнхий дүгнэлт баталгаажсан.

Санхүүжилтийн дүн

13

Бага сургууль, цэцэрлэгийн
цогцолбор
барилгуудын
инженерийн шугам сүлжээ,
тохижилтын ажлын зураг
төсөл /БЗД, 19 дүгээр хороо/

БЗД

2014

НТХО 2015.03.18

2015.03.19

2015.04.09

Алтайн газрын
хүч ХХК

25.0

22,000,000.0

2015.04.17

2015.07.01

100%

4-р сар: Гэрээ байгуулах шатандаа. 2015.04.20-ны өдөр Нутгийн захиргааны Хангарьди ордны 14
давхын Б зааланд Бага сургууль цэцэрлэгийн цогцолбор барилгын газартай багтахгүй мөн шугам
сүлжээний асуудлаар Засаг даргын орлогч н.Энхцэнгэл тэргүүтэй ажлын хэсэг хуралдсан. 2015 оны
04 дүгээр сарын 15,16-ны өдрүүдэд СХД, ЧД, ХУД-үүдээр, 20,21-ны өдрүүдэд БЗД, БГД-дүүргүүдээр
зураг төсөв, угсралтын гүйцэтгэгч нартай хамт газар дээр нь очиж хэмжилт ИШС-ийн асуудлаар
судалгаа хийсэн. Цахилгаан хангамжийн техникийн нөхцөл 2014.03.12 өдөр албажин гарсан сунгалт
хийх шаардлагатай. 2015.03.17-ны өдөр цахилгааны техникийн нөхцөл сунгагдсан. Гэрээ
баталгаажсан. Ажлын зураг хийгдэж байна. 5, 6-р сар: Ажлын зураг хийгдэж байна. 2015 оны 06
дугаар сарын 25-ны өдөр зураг төсвийг гүйцэтгэгч байгууллагаас хүлээн авсан бөгөөд 2 шатны ажлын
хэсгийн хяналтаар орж буцаасан. НХОГ-оос өгсөн зөвлөмж, засвариын дагуу 2015 оны 07 дугаар
сарын 06-ны өдөр хүлээлгэн өгнө гэж мэдэгдсэн. 7-р сар: Холбогдох байгууллагуудтай зөвшилцөж
дууссан. МССС-д магадлал хийлгүүлхээр хүлээлгэн өгсөн. .8-р сар: 133/2015 тоот магадлалын
ерөнхий дүгнэлтийн хамт зураг төсвийг хүлээн авсан.

14

Бага сургууль, цэцэрлэгийн
цогцолбор
барилгуудын
инженерийн шугам сүлжээ,
тохижилтын ажлын зураг
төсөл /БЗД, 22 дүгээр хороо/

БЗД

2014

НТХО 2015.03.18

2015.03.19

2015.04.09

Алтайн газрын
хүч ХХК

25.0

22,000,000.0

2015.04.17

2015.07.01

100%

6-р сар: 2015.06.11-ний 1385/2015 тоот 10 кВ-ын ЦДАШ-зөөх техникийн нөхцөл албажин гарсан.
Ажлын зураг хийгдэж байна.2015 оны 06 дугаар сарын 25-ны өдөр зураг төсвийг гүйцэтгэгч
байгууллагаас хүлээн авсан бөгөөд 2 шатны ажлын хэсгийн хяналтаар орж буцаасан. НХОГ-оос өгсөн
зөвлөмж, засвариын дагуу 2015 оны 07 дугаар сарын 06-ны өдөр хүлээлгэн өгнө гэж мэдэгдсэн. .7-р
сар: Холбогдох байгууллагуудтай зөвшилцөж дууссан. МССС-д магадлал хийлгүүлхээр хүлээлгэн
өгсөн. 8-р сар: 133/2015 тоот магадлалын ерөнхий дүгнэлтийн хамт зураг төсвийг хүлээн авсан.

22,000,000.0

100%

Б.Батбаяр
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Бага сургууль, цэцэрлэгийн
цогцолбор
барилгуудын
инженерийн шугам сүлжээ,
тохижилтын ажлын зураг
төсөл /БЗД, 23 дүгээр хороо/

БЗД

2014

НТХО 2015.03.18

2015.03.19

2015.04.09

Алтайн газрын
хүч ХХК

25.0

22,000,000.0

2015.04.17

2015.07.01

100%

6-р сар: УБЦТС ХК-наас шугам зөөх техникийн нөхцөл хүлээгдэж байна. Ажлын зураг хийгдэж байна.
2015 оны 06 дугаар сарын 25-ны өдөр зураг төсвийг гүйцэтгэгч байгууллагаас хүлээн авсан бөгөөд 2
шатны ажлын хэсгийн хяналтаар орж буцаасан. НХОГ-оос өгсөн зөвлөмж, засвариын дагуу 2015 оны
07 дугаар сарын 06-ны өдөр хүлээлгэн өгнө гэж мэдэгдсэн. 7-р сар: Холбогдох байгууллагуудтай
зөвшилцөж дууссан. МССС-д магадлал хийлгүүлхээр хүлээлгэн өгсөн. 8-р сар: 133/2015 тоот
магадлалын ерөнхий дүгнэлтийн хамт зураг төсвийг хүлээн авсан.

22,000,000.0

100%

Б.Батбаяр

Зураг төслийн ажлын нэр

Дүүрэг

Д/д

Эх
Эх
үүсвэр үүсвэр
/он / /төрөл/

Зөвлөмж
гарсан
огноо

Зөвлөмж
ирсэн
огноо

Мэдэгдэл
явуулсан
огноо

Гүйцэтгэгч
компани

Зураг
төслийн
ажлын
батлагдса
н төсөвт
өртөг
/сая төг/

Гэрээний дүн
/төгрөг/

Гэрээний
хугацаа
/эхлэх/

Гэрээний
хугацаа
/дуусах/

Ажлын
явц
/ хувь /

Тайлбар

4-р сар: Гэрээ байгуулах шатандаа. 2015.04.20-ны өдөр Нутгийн захиргааны Хангарьди ордны 14
давхын Б зааланд Бага сургууль цэцэрлэгийн цогцолбор барилгын газартай багтахгүй мөн шугам
сүлжээний асуудлаар Засаг даргын орлогч н.Энхцэнгэл тэргүүтэй ажлын хэсэг хуралдсан. 2015 оны
04 дүгээр сарын 15,16-ны өдрүүдэд СХД, ЧД, ХУД-үүдээр, 20,21-ны өдрүүдэд БЗД, БГД-дүүргүүдээр
зураг төсөв, угсралтын гүйцэтгэгч нартай хамт газар дээр нь очиж хэмжилт ИШС-ийн асуудлаар
судалгаа хийсэн. Цахилгаан хангамжийн техникийн нөхцөл 2014.03.12 өдөр албажин гарсан сунгалт
хийх шаардлагатай. 2015.03.17-ны өдөр цахилгааны техникийн нөхцөл сунгагдсан. Гэрээ
баталгаажсан. Ажлын зураг хийгдэж байна. 5-р сар: Ажлын зураг хийгдэж байна. Цогцолбрын ЕТ-д
УБЦТС ХК-ний эзэмшлийн шугам тоноглол болох 35 кВ-ын ЦДАШ орсон бөгөөд тус ЦДАШ холдуулах
хүсэлтийг УБЦТС ХК-руу 3/1131 албан тоотоор хандсан. 6-р сар: УБЦТС ХК Өндөр хүчдэл түгээх
төвийн Агаарын шугамын ашиглалт хариуцсан инженертэй газар дээр нь очиж 35 кВ-ын ЦДАШ-г зөөх
трасс судалсан бөгөөд УБЦТС ХК Техникийн комиссын хурлаар орон ЦДАШ зөөх боломжгүй гэсэн
хариу өгсөн. Ажлын зураг төсөв газар ологолтын захирамж болон ЕТ-өөрчлөлтөөс хамааран
хүлээгдэж байна. 8,9-р сар: Газрын захирамж гарсантай холбогдуулан ажлын зураг төсөв хийгдэж
байна.
4-р сар: Гэрээ байгуулах шатандаа. 2015.04.20-ны өдөр Нутгийн захиргааны Хангарьди ордны 14
давхын Б зааланд Бага сургууль цэцэрлэгийн цогцолбор барилгын газартай багтахгүй мөн шугам
сүлжээний асуудлаар Засаг даргын орлогч н.Энхцэнгэл тэргүүтэй ажлын хэсэг хуралдсан. 2015 оны
04 дүгээр сарын 15,16-ны өдрүүдэд СХД, ЧД, ХУД-үүдээр, 20,21-ны өдрүүдэд БЗД, БГД-дүүргүүдээр
зураг төсөв, угсралтын гүйцэтгэгч нартай хамт газар дээр нь очиж хэмжилт ИШС-ийн асуудлаар
судалгаа хийсэн. Цахилгаан хангамжийн техникийн нөхцөл 2014.03.12 өдөр албажин гарсан сунгалт
хийх шаардлагатай. 2015.03.17-ны өдөр цахилгааны техникийн нөхцөл сунгагдсан. Гэрээ
баталгаажсан. Ажлын зураг хийгдэж байна. 5,6-р сар: Ажлын зураг хийгдэж байна. 2015 оны 06
дугаар сарын 25-ны өдөр зураг төсвийг гүйцэтгэгч байгууллагаас хүлээн авсан бөгөөд 2 шатны ажлын
хэсгийн хяналтаар орж буцаасан. НХОГ-оос өгсөн зөвлөмж, засвариын дагуу 2015 оны 07 дугаар
сарын 06-ны өдөр хүлээлгэн өгнө гэж мэдэгдсэн. 7-р сар:Холбогдох байгууллагуудтай зөвшилцөж
дууссан. MCCC-д магадлал хийлгүүлхээр хүлээлгэн өгсөн. 8-р сар: 133/2015 тоот магадлалын
ерөнхий дүгнэлтийн хамт зураг төсвийг хүлээн авсан.

Санхүүжилтийн дүн

Санхүүжилтийн
хувь

Хариуцсан
мэргэжилтэн

0%

Б.Батбаяр

100%

Б.Батбаяр

16

Бага сургууль, цэцэрлэгийн
цогцолбор
барилгуудын
инженерийн шугам сүлжээ,
тохижилтын ажлын зураг
төсөл /БЗД, 27 дүгээр хороо/

БЗД

2014

НТХО 2015.03.18

2015.03.19

2015.04.09

Алтайн газрын
хүч ХХК

25.0

22,000,000.0

2015.04.17

2015.07.01

60%

17

Бага сургууль, цэцэрлэгийн
цогцолбор
барилгуудын
инженерийн шугам сүлжээ,
тохижилтын ажлын зураг
төсөл /БГД, 7 дугаар хороо
96
дугаар
цэцэрлэгийн
эзэмшил газарт/

БГД

2014

НТХО 2015.03.18

2015.03.19

2015.04.09

Алтайн газрын
хүч ХХК

25.0

22,000,000.0

2015.04.17

2015.07.01

100%

18

Баянгол
дүүргийн
цэцэрлэгийн барилгын их
засварын ажлын төсөв /БГДн 141, 162, 96-р цэцэрлэг/

БГД

2015

НТХО 2015.02.13

2015.02.13

2015.02.18

Мэргэшсэн
төсөвчин
Л.Отгон

11.2

11,200,000.0

2015.02.27

2015.03.13

100%

2015.03.13-нд төсвийг дүүрэгт хүлээлгэн өгсөн.

0%

Д.Түвшинбилэг

19

Баянзүрх дүүргийн сургууль,
цэцэрлэгин барилгын их
засварын ажлын зураг төсөв
/БЗД-н
147,
21,
82-р
цэцэрлэг, 88-р сургууль/

БЗД

2015

НТХО 2015.02.13

2015.02.13

2015.02.18

Мэргэшсэн
төсөвчин
Л.Баасангарав

13.0

12,950,000.0

2015.02.27

2015.03.13

100%

2015.03.13-нд төсвийг дүүрэгт хүлээлгэн өгсөн.

0%

Д.Түвшинбилэг

2015

НТХО 2015.02.13

2015.02.13

2015.02.18

Мэргэшсэн
төсөвчин
Ш.Ганцэцэг

8.8

8,750,000.0

2015.02.27

2015.03.13

100%

2015.03.13-нд төсвийг дүүрэгт хүлээлгэн өгсөн.

0%

Д.Түвшинбилэг

2015

НТХО 2015.02.13

2015.02.13

2015.02.18

Мэргэшсэн
төсөвчин
Р.Цэцэггарав

10.5

10,500,000.0

2015.02.27

2015.03.13

100%

2015.03.13-нд төсвийг дүүрэгт хүлээлгэн өгсөн.

0%

Д.Түвшинбилэг

2015

НТХО 2015.02.13

2015.02.13

2015.02.18

Мэргэшсэн
төсөвчин
Б.Энхбат

7.7

7,700,000.0

2015.02.27

2015.03.13

100%

2015.03.13-нд төсвийг дүүрэгт хүлээлгэн өгсөн.

0%

Д.Түвшинбилэг

2015

НТХО 2015.02.13

2015.02.13

2015.02.18

Мэргэшсэн
төсөвчин
Д.Мандах

7.0

7,000,000.0

2015.02.27

2015.03.13

100%

2015.03.13-нд төсвийг дүүрэгт хүлээлгэн өгсөн.

0%

Д.Түвшинбилэг

20

21

22

23

Багахангай,
Налайх
дүүргийн
сургууль,
цэцэрлэгин барилгын их
засварын ажлын зураг төсөв БХД, НД
/БХД-н Хангай цогцолбор
сургууль,
НД-н
151-р
цэцэрлэг/
Сонгинохайрхан
дүүргийн
сургууль,
цэцэрлэгин
барилгын
их
засварын
СХД
ажлын зураг төсөв /СХД-н
118, 163, 78-р цэцэрлэг/
Сүхбаатар
дүүргийн
сургууль,
цэцэрлэгин
барилгын
их
засварын
СБД
ажлын зураг төсөв /СБД-н 2р
сургууль,
36,
109-р
цэцэрлэг/
Чингэлтэй
дүүргийн
сургууль,
цэцэрлэгин
барилгын
их
засварын
ЧД
ажлын зураг төсөв /ЧД-н 9,
70-р
цэцэрлэг,
17-р
сургууль/

22,000,000.0

24

Хан Уул дүүргийн сургууль,
цэцэрлэгин барилгын их
засварын ажлын зураг төсөв
/ХУД-н 53, 41-р цэцэрлэг/

ХУД

2015

НТХО 2015.02.13

2015.02.13

2015.02.18

Мэргэшсэн
төсөвчин
М.Цогбадрах

5.6

5,600,000.0

2015.02.27

2015.03.13

100%

2015.03.13-нд төсвийг дүүрэгт хүлээлгэн өгсөн.

0%

Д.Түвшинбилэг

25

Багануур дүүргийн сургууль,
цэцэрлэгин барилгын их
засварын ажлын зураг төсөв
/БНД-н 142, 139-р цэцэрлэг/

БНД

2015

НТХО 2015.02.13

2015.02.13

2015.02.18

Мэргэшсэн
төсөвчин
М.Цогоо

6.3

6,300,000.0

2015.02.27

2015.03.13

100%

2015.03.13-нд төсвийг дүүрэгт хүлээлгэн өгсөн.

0%

Д.Түвшинбилэг

26

27

28

29

30

31

32

33
60

1

2

Зураг төслийн ажлын нэр

Дүүрэг

Д/д

Цэцэрлэг
давхарлан
өргөтгөх техникийн шийдэл
гаргах
зураг
төсөв
боловсруулах ажил /8ш/
БГД 77, 95 дугаар цэцэрлэг,
БГД, БЗД,
Баянзүрх дүүрэг, 61, 82
СХД, СБД,
дугаар
цэцэрлэг,
ХУД
Сонгинохайрхан
дүүрэг,
118, 113 дугаар цэцэрлэг,
Сүхбаатар
дүүрэг,
160
дугаар цэцэрлэг, Хан-Уул
дүүрэг, 67 дугаар цэцэрлэг
34
дүгээр
цэцэрлэгийн
барилгыг буулгаж шинээр
БГД
барих ажлын зураг төсөв
/Баянгол дүүрэг/
97
дугаар
сургуулийг
давхарлан
өргөтгөх
техникийн шийдэл гаргах
БЗД
зураг
төсөв
/Баянзүрх
дүүрэг/
Ирээдүй 1 дүгээр бага
сургуулийн
давхарлан
өргөтгөх техникийн шийдэл
СХД
гаргах
зураг
төсөв
/Сонгинохайрхан дүүрэг
51
дүгээр
сургуулийн
өргөтгөлийн барилгын зураг
БГД
төсөв Баянгол дүүрэг/
65, 68 дугаар цэцэрлэгийг
давхарлан
өргөтгөх
ХУД СБД
техникийн шийдэл гаргах
зураг төсөв
100 дугаар цэцэрлэгийн
өргөтгөлийн барилгын зураг
БГД
төсөв /Баянгол дүүрэг/
50
дугаар
цэцэрлэгийн
барилгыг буулгаж шинээр
БЗД
барих ажлын зураг төсөв
/Баянзүрх дүүрэг/
БУСАД

Гэр хороололд загвар бага
Дүүрэг
оврын
цэвэрлэх
дамнасан
байгууламжийн зураг төсөв

Нийслэлийн
мэргэжлийн
хяналтын
газрын
төв
лабораторийн
барилгын
зураг төсөв

СБД

Эх
Эх
үүсвэр үүсвэр
/он / /төрөл/

Зөвлөмж
гарсан
огноо

Зөвлөмж
ирсэн
огноо

Мэдэгдэл
явуулсан
огноо

Гүйцэтгэгч
компани

Зураг
төслийн
ажлын
батлагдса
н төсөвт
өртөг
/сая төг/

Гэрээний дүн
/төгрөг/

Гэрээний
хугацаа
/эхлэх/

Гэрээний
хугацаа
/дуусах/

Ажлын
явц
/ хувь /

2015

НТХО 2015.08.03

2015.08.12

2015.08.14

Эм Си Си Си
корпорейшн
ХХК

109.4

107,680,000.0

2015.08.24

2015.09.22

100%

2015

НТХО 2015.08.12

2015.08.19

2015.08.21

Рино
констракшн
ХХК

40.0

28,270,000.0

2015.08.31

2015.11.20

2015

НТХО 2015.08.12

2015.08.19

2015.08.21

Онч тэнхлэг
ХХК

30.0

27,406,000.0

2015.09.01

2015

НТХО 2015.08.12

2015.08.19

2015.08.21

ТЭТҮ ХХК

30.0

25,000,000.0

2015

НТХО 2015.08.12

2015.08.19

2015.08.21

ТЭТҮ ХХК

35.0

2015

НТХО 2015.08.12

2015.08.19

2015.08.21

Алтайн газрын
хүч ХХК

2015

НТХО 2015.08.12

2015.08.19

2015.09.02

2015

НТХО 2015.08.12

2015.08.19

2015.09.02

2012

2013

НТХО

2013.10.23

НТХО 2013.09.09

2013.11.06

2013.09.13

2013.11.08

2013.09.18

Тайлбар

Санхүүжилтийн дүн

Санхүүжилтийн
хувь

Хариуцсан
мэргэжилтэн

Зураг төсвийг экспертизээр оруулсан.

0%

2%

Гэрээ байгуулсан

0%

2015.11.29

5%

Гэрээ баталгаажих шатандаа.

0%

2015.08.31

2015.11.20

5%

Гэрээ байгуулсан

Б.Пүрэвсүрэн

28,000,000.0

2015.08.31

2015.11.20

5%

Гэрээ байгуулсан

Б.Пүрэвсүрэн

40.0

35,200,000.0

2015.08.31

2015.11.30

5%

Гэрээ байгуулсан

Б.Пүрэвсүрэн

Нутгийн босго
ХХК

40.0

33,000,800.0

2015.09.15

2015.12.15

5%

Гэрээ байгуулсан

Б.Пүрэвсүрэн

Проект Сити
ХХК

40.0

27,800,000.0

2015.09.10

2015.11.20

5%

Гэрээ байгуулсан

9,177.7

7,740,472,808.0

Санни сервис
ХХК

Арчсис ХХК

80.0

74.6

79,928,800.0

60,900,000.0

60%

2013.11.18

2013.09.25

2013.11.06
2014.02.05

2013.11.25

100%

80%

0%
984,234,879.0

39%

Зургийн даалгавар тодруулах тухай гүйцэтгэгч компани манай газарт албан тоот ирүүлсэний дагуу
тодорхой болгож хариу албан тоот илгээсэн. Гэр хороололын дахин төлөвлөлтөөс ирүүлсэн албан
хүсэлт, НЕТГазраас батлагдсан нэмэлт зургийн даалгаврын дагуу зураг төсвийг боловсруулж байна.
12-р сар: Ажлын зураг төсөв хийгдэж дууссан ба холбогдох газруудтай зөвшилцөж дууссан. Манай
газраар хянагдаж засвар хийгдэж байна.
1-р сар: манай газраар хянагдаж дууссан.
3-р сар: БХТ-өөр магадлал хийгдэж байна. 4-р сар: Магадлалын дүгнэлт гарсан. 015,08,11-нд
баталгаажуулан ирүүлсэн.

63,943,010.0

80%

Р.Ичинхорлоо

НЕТГ-р батлагдсан эскизийн дагуу ажлын зураг хийгдэж байна. 10-р сар:Цахилгааны техникийн
нөхцөлийн холболтын цэгийг үзүүлсэн, албажин гарах шатандаа хүлээгдэж байна. 11-р сар: Дээрх
техникийн нөхцлөөс шалтгаалан ажлын зураг дуусах боломжгүй байна. 12-р сар: Зураг төсвийг
НОБЕГ-аар хянуулсан. 2-р сар: БХТ-д магадлал хийлгэхээр хандсан. 3-р сард: Магадлалаас тус
барилгын цахилгааны ачаалал хүчин чадал хүрэхгүй гэж үзээд дэд өртөө хийлгэхээр зураг төсөвт
өөрчлөлт оруулаад байна. 4-р сар: зураг төсөвт өөрчлөлт хийж байна. 5-р сар: Зураг төсвийг
хүлээлгэн өгөх тухай шаардах хуудас өгөөд байна. 6-р сар: цахилгааны техникийн нөхцлийн дагуу
дэд өртөөний барилгын газар байхгүйгээс цахилгааны зурагт өөрчлөлт орж байна. 7-р сар: зураг
төсвийг яаралтай дуусган хүлээлгэн өгөх талаар албан тоот хүргүүлээд байна. Гүцэтгэгч
байгууллагаас зураг төсвийг 2015.09.20-ны дотор хүлээлгэх өгөх тухай албан тоот ирүүлээд байна.

42,630,000.0

70%

Б.Пүрэвсүрэн

3

4

5

6

7

Зураг төслийн ажлын нэр

Төв
цэвэрлэх
байгууламжийн
дугуй
резервуарын бетон хийцийг
шинэчлэх зураг төсөв

850
хүний
суудалтай
Соёлын төвийн барилгын
холболтын зураг

850
хүний
суудалтай
Соёлын төвийн барилгын
холболтын зураг

850
хүний
суудалтай
Соёлын төвийн барилгын
холболтын зураг

Нарны
гудамж
/Төмөр
замын цэцэрлэгт хүрээлэн,
нарны гүүрнээс энх тайваны
өргөн
чөлөө
хүртлэх/
тохижилтын ажлын зураг
төсөл

Дүүрэг

Д/д

СХД

БГД

Эх
Эх
үүсвэр үүсвэр
/он / /төрөл/

2012

2012

НТХО

НТХО

Зөвлөмж
гарсан
огноо

Зөвлөмж
ирсэн
огноо

2013.11.01 2013.11.06

2013.01.29

2013.01.30

Мэдэгдэл
явуулсан
огноо

2013.11.08

2013.03.07

Гүйцэтгэгч
компани

УХАТ ХХК

"ЭГЭ" ХХК

Зураг
төслийн
ажлын
батлагдса
н төсөвт
өртөг
/сая төг/

58.0

45.0

Гэрээний дүн
/төгрөг/

57,980,000.0

39,246,671.0

Гэрээний
хугацаа
/эхлэх/

2013.11.15

Гэрээний
хугацаа
/дуусах/

2014.02.28

60%

30%

2012

НТХО

2013.01.29

2013.01.30

2013.03.07

"ЭГЭ" ХХК

70.0

64,117,681.0

2013.03.15

ХУД

2012

НТХО

2013.01.29

2013.01.30

2013.03.07

"ЭГЭ" ХХК

50.0

45,761,931.0

2013.03.15

2013.12.20
2015.12.15

НТХО

2014.09.30

2014.09.30

2014.10.01

ББСМО ХХК

25.0

27,000,000.0

85%

Нийслэлийн Мэргэжлийн хяналтын газрын инженерүүдтэй хамт Төв цэвэрлэх байгууламжийн дугуй
резервуарын бетон хийцийн төлөв байдалтай танилцсаны дагуу, мэргэжлийн байгууллагаар
шинжээчийн дүгнэлт гаргуулах шаардлагатай болсон. Тус асуудлаар ашиглагч, гүйцэтгэгч, захиалагч,
НМХГ-ынхан уулзалт зохион байгуулж, мэргэжлийн байгууллагаар бетон хийцэд 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 дүгнэлт гаргуулах зардлыг шийдвэрлүүлэх тухай 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 ирүүлээд байна.
5-р сар: Нэмэлт хөрөнгө шийдэгдтэл зургийн ажил түр зогссон байна.
7-р сар: Нэмэлт хөрөнгийг шийдвэрлэсэн захирамж гарсан. НХОГ-с зөвлөмж гаргахаар бэлтгэж
байна.
8-р сар: НЗДТГ-с нэмэлт хөрөнгө шийдвэрлэсний дагуу НХОГ -н шууд гэрээ байгуулах зөвлөмжийг
Реконстракшн ХХК-д мэдэгдэл хүргүүлсэн.
9-р сар: Гэрээ байгуулсан.
10-р сар: Шинжилгээ судалгаа хийгдэж дууссан ба тус дүгнэлтийг үндэслэн НЗАА, НХОГ, УСУГ-ын
өргөтгөсөн хуралдаанаар шийдвэрлэсэн билээ. Одоогоор зураг төсөл сүүлийн үе шатандаа байна.
12-р сар: Томсгосон төсөв хийгдэж дууссан. Магадлалын өмнөх шатанд байна.
3-р сар: Манай газраар хянагдаж дууссан.. УСУГ-р хянуулж дуусан гарын үсэг зуруулж байна.
4 сар: Манай газраар хянагдсан боловч УСУг-с өгсөн албан шаардлагыг засварлахгүй удаж байна.
Тус компани руу албан шаардлагыг удаа дараа явуулсан. 5-р сар: УСУГ-тай зөвшөөрөлцөж дууссан
ба манай газраас өгсөн хяналтын төсвийн засвар зөвлөмжийг засаж байна. 6-р сар: БХТ-р магадлал
хийлгүүлж байна. БХТ дээр маш удаашралтай байна.

2013.12.20

СХД

2012

Тайлбар

2013.03.15

2013.05.24
2013.12.20
2015.12.15

БГД

Ажлын
явц
/ хувь /

2014.10.6

2014.12.31

10%

100%

Санхүүжилтийн
хувь

Хариуцсан
мэргэжилтэн

99%

Б.Хишигжаргал

0%

Н.Шинэболд

56,226,216.0

88%

Н.Шинэболд

37,484,144.0

82%

Б.Пүрэвсүрэн

70%

Н.Шинэболд

Санхүүжилтийн дүн

57,284,240.0

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 байна. Удирдлагын зөвлөлийн хурлаар оруулахаар болсон. 4-р сар: Шийдвэр хүлээгдэж
байна. 2015.03.04-ны өдрийн 3/385 дугаартай албан тоотоор БГД-н Засаг дарга болон НЕТГ-т газрын
асуудалыг шийдвэрлэх тухай хүргүүлсэн. 2015.03.19-ны өдрийн 253 дугаартай албан тоотоор хариу
ирүүлсэн. Утга нь: Нийслэлийн ИТХ-н 2013 оны 12/43 дугаар тогтоол, НЗД-н 2013 оны А/1044-р
захирамжаар БГД-н 10, 11, 22-р хорооны 93 га газрыг гэр хорооллын дахин төлөвлөлтөнд хамруулан
орон сууц, цэцэрлэг, сургууль, оффис, үйлчилгээний барилга бүхий Бичил 7 хорооллын бүтээн
байгуулалтын ажлыг эхлүүлээд байгаа билээ. Хэсэгчилсэн ерөнхий төлөвлөгөөний хүрээнд байршил
нь захирамжаар шийдэгдсэний дараа газар чөлөөлөх ажлыг холбогдох журмын дагуу шийднэ. гэсэн
тул хүлээгдэж байна. 5-р сар: 2015.04.23-ны өдрийн 3/850 дугаартай албан бичгээр Баянгол дүүргийн
11-р хороонд гэр хорооллын дахин төлөвлөлтийн төсөл хэрэгжүүлэгч Ди Ви Жи Эйч ХХК-д газрын
байршил сонгож ирүүлэх тухай мэдэгдсэн. 2015.05.05-ны өдрийн 15/021 дугаартай албан тоотоор
хариу ирүүлсэн бөгөөд дахин төлөвлөлтийн байршилд харилцан зөвшилцөж байршил сонгох
боломжтой тухай мэдэгдсэн тул уулзалт зохион байгуулах шатанд ажиллаж байна. 8-р сар:
Техникийн зөвлөлийн хурлаар оруулан гэрээг сунгаж зураг төсвийг өөрийн эх үүсвэрээр хийлгэхээр
шийдвэрлэсэн. 2015.06.10-ны өдөр ТЗХ-аар ажлыг зогсоохоор шийдвэрлэсэн.
Эскиз батлагдсан. Ажлын зураг төсөл хийгдэж байгаа. Дулаан боломжгүй хариу өгсөн. Цэвэр бохир
усны техникийн нөхцөл гарсан. Цахилгаан, холбооны техникийн нөхцөлүүд хүлээгдэж байна. 4-р сар:
Шийдвэр хүлээгдэж байна. 6-р сар: ОБЕГ-р галын дүгнэлт хийлгүүлэх тухай гүйцэтгэгч байгууллагад
мэдэгдэв. 8-р сар: ОБЕГ-н дүгнэлт гарсаны дагуу нэг маягийн ажлын зураг төсвийг СХД-н ЗДТГ-т
хүргүүлээд байна. 2015.03.03-ны өдрийн 3/361, 3/362, 3/363 дугаартай албан тоотуудаар цахилгаан,
холбоо, цэвэр бохир ус, дулааны техникийн нөхцөл олгох тухай дахин хүргүүлээд байна. 2015.06.10ны өдөр ТЗХ-аар гэрээний хугацааг сунгахаар шийдвэрлэсэн.
2015.03.03-ны өдрийн 3/367, 3/361, 3/362, 3/363 дугаартай албан тоотуудаар цахилгаан, холбоо,
цэвэр бохир ус, дулааны техникийн нөхцөл олгох тухай дахин хүргүүлээд байна. УБЦТС ХК-с
2015.04.23-ны өдөр цахилгааны техникийн нөхцөл олгогдсон. УСУГ-с 2015.04.21-ны өдрийн 7/566
дугаартай албан тоотоор төвөлөрсөн усан хангамжийн усны эх үүсвэрүүдийн тэжээлийн дотоод
мужийн гадна байна. Барилга барихтай холбогдуулан орох гарах гарцаа Ирээдүй хороолол талаасаа
шийднэ үү гэсэн хариу ирүүлсэний дагуу инженер геологийн дүгнэлт хийлгэхээр хандаад байна. УСУГс 2015.05.04-ны өдрийн 2/643 дугаартай албан тоотоор тухайн байршилд цэвэр бохир усны шугам
сүлжээ байхгүй тул техникийн нөхцөл олгох боломжгүй хариу ирүүлээд байна. 2015.06.10-ны өдөр
ТЗХ-аар гэрээний хугацааг сунгахаар шийдвэрлэсэн.
Гэрээ баталгаажих шатандаа.
10-р сар: Батлагдсан эскиз зураг төслийн дагуу ажлын зураг төсвийг эхлүүлээд байна. 2014.10.17-ны
өдрийн 3/2896 дугаартай албан тоотоор НАЗГ, Гудамж төсөл хэрэгжүүлэх нэгжид авто замын
өөрчлөлттэй санал авхаар хүргүүлсэн. 2014.10.22-ны өдрийн 3/2949 дугаартай албан тоотоор НЕТГ-с
төлөвлөлт хийгдэж байгаа газрын хүрээнд шинэчлэгдсэн мэдээллийн сантай дэвсгэр зураг олгох
тухай хандаж 10.24-нд дэвсгэр зургийг файлаар авсны дагуу гүйцэтгэгчид хүргүүлж ажлын зураг
хийгдэж байна.
1-р сар: Магадлал хийлгүүлж байна.
2-р сар: Төсөвт өртөг 10 тэрбумаас давсан тул БХТ-н удирдах зөвлөлийн хурлаар хэлэлцэгдэхээр
хүлээгдэж байна. 4-р сар: 2015.04.17 БХТ-д магадлалын ерөнхий дүгнэлт албажих шатандаа. 5-р
сар: 2015.05.07ны өдрийн 3/972 дугаартай албан тоотоор ажлын зураг төсвийг 2015.05.11-ны дотор
хүлээлгэн өгөх тухйа мэдэгдээд байна. Зураг төсөв дууссан.

18,900,000.0
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Зураг төслийн ажлын нэр

Дүүрэг

Д/д

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

Эх
Эх
үүсвэр үүсвэр
/он / /төрөл/

2013

НТХО

Зөвлөмж
гарсан
огноо

2014.08.28

Зөвлөмж
ирсэн
огноо

Мэдэгдэл
явуулсан
огноо

2014.08.29 2014.09.03

Гүйцэтгэгч
компани

Ар цэцэ ХХК

Зураг
төслийн
ажлын
батлагдса
н төсөвт
өртөг
/сая төг/

80.0

Гэрээний дүн
/төгрөг/

55,000,000.0

Гэрээний
хугацаа
/эхлэх/

2014.09.08

Гэрээний
хугацаа
/дуусах/

2014.12.08

Ажлын
явц
/ хувь /

Тайлбар

60%

Гэрээ баталгаажсан.
9-Р САР: ХУД-н ЖДҮ-төвөөс эскиз зураг эхлэх шатанд газрын байршил өөрчлөх тухай мэдэгдсэний
дагуу тухай зургийг зогсоогоод байна. БХД-н эскиз зураг төсөл геологийн дүгнэлт хийгдэж байна.
10-р сар: БХД-н эскиз батлуулахаар 10.29-нд НЕТГ-т өгсөн.
11-р сар: 11.18-нд ХУД-н эскиз батлуулахаар НЕТГ-т өгсөн.
12-р сар: 12.01-нд батлагдсан эскиз зураг авсны дагуу ажлын зураг төсөв эхлүүлээд байна.
1-р сар: Ажлын зураг төсөв хийгдэж байна.
2-р сар: Олгогдсон техникийн нөхцөлүүд болон боломжгүй ирсэн хариунуудын дагуу гадна шугам
сүлжээний ажлын зураг төсөв хийгдэж байна. 3-р сар БХД-н ЖДҮ-н цахилгааны техникийн нөхцөл
2015.03.31-нд гарсан. УСУГ-с 2014.12.17-нд техникийн нөхцөл олгох боломжгүй тухай мэдэгдсэн. ХУДн ЖДҮ-н барилгад МХС ТӨХК-с 2014.12.31-нд, УСУГ-с 2014.12.11-нд, УБЦТС-с 2014.12.05-нд
техникийн нөхцөл олгогдсоны дагуу гадна шугам сүлжээний ажлын зураг төсвүүдийг боловсруулад
байгаа бөгөөд дулааны техникийн нөхцөл хүлээгдэж байна. 5-р сар:2015.05.08-ны өдрийн 3/988
дугаартай албан бичгээр ажлын зураг төсвийг 2015.06.19-ны дотор хүлээлгэн өгөх тухай мэдэгдсэн
боловч 2015.07.31-ны байдлаар хариу ирээгүй байна. Иймд дахин албан бичиг төлөвлөн
хүргүүлэхээр болсон. 8-р сар: Гүйцэтгэгч байгууллагаас 30 хоногт багтаан зураг төсвийг хүлээлгэн
өгөх тухай албан тоот ирүүлээд байна.
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Баянгол дүүргийн Жижиг
дунд үйлдвэрийг дэмжих
төвийн
барилгын
зураг
төсөв

БГД

2013

НТХО

2013.10.08

2013.10.10

2013.10.16 "Ар Цэцэ" ХХК

60.0

42,000,000.0

2013.10.22

2014.04.10
2014.12.10

70%

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.
4-р сар: НЕТГ-ын 2014.04.17-ны өдрийн Техникийн зөвлөлийн хурлаар газрын байршлыг өөрчлөх
шаардлага тавьж буцаасан. Жижиг дунд үйлдвэрийн дарга Ихбаярт 88118378 дугаарт байршлын
санал ирүүлэхийг мэдэгдсэн.
5-р сар: 2014.05.06-ны газрын байршил өөрчлөх хариу ирүүлэх тухай албан тоот НӨХГ-ын
Кадастрын хэлтэс, БГД-н ЗД-т хүргүүлээд байна.
6-р сар: 2014.06.12-нд шинээр олгогдсон газрын дүүргийн захирамжийг НЕТГ-ын дүүрэг хариуцсан
мэргэжилтэнд хүргүүлээд байна. Дүүргээс гаргасан газрын байршлын саналыг НЕТГ-ын хурлаар
дэмжигдэн газрын захирамжийг Нийслэлээр гаргуулахаар болсны дагуу НӨХГ-ын 06.27-ны хурлаар
орж байна.
8-р сар: Газрын захирамж, гэрчилгээ НӨХГ-с албажин гарсаны дагуу НЕТГ-т АТД баталгаажиж 08.28нд гүйцэтгэгчид хүлээлгэн өгсөний дагуу эскиз дахин хийж байна. 9-р сар: 2014.09.19-нд
шинэчлэгдсэн байршил дээр эскиз зураг төслийг боловсруулж НЕТГ-р батлуулахаар хүргүүлсэн.
10-р сар: 10.01-нд батлагдсан эскиз зураг төсөв хүлээн авсний дагуу техникийн нөхцөл дахин
авахаар хандаад байна.
11-р сар: ОБЕГ-р галын дүгнэлт 11.20-нд гарсан.
1-р сар: Гадна шугам сүлжээний ажлын зураг хийгдэж байна. 3-р сар: 03.03-нд үндсэн барилгын
зургийг магадлал хийлгүүлэхээр хүргүүлээд байна. 4-р сар: 2015.04.17 Үндсэн барилгын давтан
хэрэглэх ажлын зураг төсөвт магадлал хийгдэж байгаа бөгөөд хавсралт БА, ББ, ХС-ДГ, ЦБУ, ХД-н
дүгнэлтүүд гарсан ба нэгдсэн төсвийн дүгнэлт хянагдаж байна. 5-р сар: 2015.05.08-ны өдрийн 3/988
дугаартай албан бичгээр ажлын зураг төсвийг 2015.06.19-ны дотор хүлээлгэн өгөх тухай мэдэгдсэн.
Барилга хөгжлийн төв дээр магадлалын ерөнхий дүгнэлт хүлээж байна.

10

Хамбын овооны цэцэрлэгт
хүрээлэнгийн зураг төсөл
158.3 га /СХД/

СХД

2013

НТХО

8/22/2013

8/22/2014

9/25/2014

Эрчим арт ХХК

128.9

105,000,000.0

2014.10.02

2014.12.31

90%

Эскиз зураг төсөл хийгдэж байна. 2014.12.05-нд НЕТГ-р батлуулахаар хүргүүлсэн. Ажлын зураг төсөв
дуус магадлал хийлгэхээр хандаад байна. 5-рсар: 2015.05.07-ны өдрийн 3/974 дугаартай албан
бичгээр ажлын зураг төсвийг 2015.05.30-ны өдрийн дотор хүлээлгэн өгөх тухай мэдэгдсэн. Төсөв
шинэчлэгдэн хийгдэж байна. Манай газарт дан төсөв хянуулахаар авчирсан зургийг хамтад нь
үзэхээр шаардлага өгсөн боловч одоог болтол ирүүлээгүй байна.

11

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

БЗД

2013

НТХО

2014.03.31

2014.03.31

2014.04.02 Форум арт ХХК

200.0

196,000,000.0

2014.04.07

2014.11.05

100%

4-р сар: Гэрээ баталгаажсаны дагуу ажлын зураг эхлүүлээд байна. Хэмжилт судалгааны зураг төсөв
хийгдэж эхлээд байна.
6-р сар: Эскиз зураг дуусч байна.
7-р сар: Эскиз зураг батлагдсаны ажлын зураг хийгдэж байна.
8-р сар: Гүйцэтгэгчээс гэрээ сунгах хүсэлт ирүүлсэн. Техникийн зөвлөлийн хурлаар оруулахаар
бэлтгэж байна.
9-р сар: Гүйцэтгэгчээс ирсэн ачааллын дагуу техникийн нөхцөл хүсэх албан тоот албажих шатандаа.
9.22-ны ТЗХ-н шийдэрийг үндэслэн гэрээг сунгасан.
12-р сар: Ажлын зураг төсөв дууссан. Техникийн нөхцөл гараагүй учир гадна холболтын зураг
хийгдэх боломжгүй байна.
1-р сар: Магадлал хийлгүүлэхээр БХТ-д өгсөн. 2-р сар: БХТ-с магадлалын ерөнхий дүгнэлт
хүлээгдэж байна. 3-р сар: Төсөвт өртөг их гарсан тул БХТ-д удирдлагын зөвлөлийн хурлаар
оруулахаар хүлээгдэж байна. 4-р сар: БХТ-ийн ерөнхий дүгнэлт хүлээгдэж байна. 5-р сар: БХТ-өөс
2015/05/07 өдөр албан тоотоор хүлээгдэж байгаа талаар тодруулга ирүүлээд байна. Зураг төсвийг
хүлээн авсан.

Санхүүжилтийн
хувь

Хариуцсан
мэргэжилтэн

100%

Н.Шинэболд

29,400,000.0

70%

Н.Шинэболд

72,473,000.0

69%

Н.Шинэболд

137,200,000.0

70%

Б.Пүрэвсүрэн

Санхүүжилтийн дүн

55,000,000.0

Зураг төслийн ажлын нэр

Зөвлөмж
гарсан
огноо

Зөвлөмж
ирсэн
огноо

Мэдэгдэл
явуулсан
огноо

Гүйцэтгэгч
компани

Зураг
төслийн
ажлын
батлагдса
н төсөвт
өртөг
/сая төг/

Гэрээний дүн
/төгрөг/

Гэрээний
хугацаа
/эхлэх/

Гэрээний
хугацаа
/дуусах/

Ажлын
явц
/ хувь /

Тайлбар

Санхүүжилтийн дүн

Санхүүжилтийн
хувь

Хариуцсан
мэргэжилтэн

50%

Н.Шинэболд

2013

НТХО

2013.10.02

2013.10.03

2013.10.04

"Арт
Констракшн"
ХХК

150.0

146,898,750.0

2013.10.11

2014.07.05

70%

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

Дүүргүүдийн боловсролын
Дүүрэг
хэлтэс, гэгээрэл хөгжлийн
дамнасан
төвийн барилга

2013

НТХО

2014.10.14

2014.10.15

2014.11.10

НЗТХ

50.0

39,900.0

2014.11.17

2015.06.17

40%

Гэрээ байгуулсан. Эскиз зураг төсөл дээр НБГ болон БНД-ээс санал авахаар 12.16-нд албан тоот
хүргүүлж 1.16-нд хариу ирсэний дагуу НЗТХ-д 3.23-ны дотор 1 маягийн ажлын зураг төсвийг магадлал
хийлгэн ирүүлэхийг мэдэгдэн ажлыг эхлүүлээд байна. 5-р сар: НЕТГ-р 2015.05.01-өдөр эскиз зураг
төсөл батлагдсаны дагуу нэг маягийн ажлын зураг төсвийг эхлүүлээд байна. Зураг төсвийг хүлээлгэн
өгөх тухай албан шаардлага 2015/07/22 ны өдөр хүргүүлсэн.

0%

Н.Шинэболд

Автобусны
зогсоолын
байгууламж,
тохижуулах

2013

НТХО

2014.08.25

2014.08.25

2014.08.25

Нарлаг хөхий
ХХК

80.0

79,200,000.0

2014.09.02

2014.11.27

30%

2015.05.05 ны өдөр зураг төсөв хүлээлгэж өгөх тухай албан тоот хүгүүлсэн. СХД 26-р хороо
автобусны эцсийн зогсоол, ТЭЦ-4 ийн автобусны эцсийн зогсоолын эскиз зураг батлагдсан.
техникийн нөхцлүүд гарсан. Ажлын зураг хийгдэж байна. Чингэлтэй дүүргийн 2 байршилийн газар
чөлөөлүүлэх тухай албан тоот Нийслэлийн өмчийн харийлцааны газарт төлөвлөж байна. Газартай 3
байршил эскиз зураг батлагдсан ажлын зургийг авто замын газартай зөвшилцөж байна.

0%

Д.Түвшинбилэг

70%

Гэрээ байгуулах мэдэгдэл хүргүүлсэн. Гэрээ баталгаажих шатандаа. Гэрээ баталгаажиж ажлын зураг
төслийг хийж байна.
9-р сар: Эскиз зурагт засвар хийлгэхээр буцаасан.
10-р сар: Эскиз зураг төсөв батлуулахаар НЕТГ-т өгсөн. 10.16-нд тохижилт үйлчилгээний төвийн
барилгын эскиз батлагдсан. Гүйлт дугуйн хүлээгдэж байна.
11-р сар: НАЗГ-тай зөвшилцөж байна.
12-р сар: НАЗГ-тай зөвшилцөн. Цахилгааны техникийн нөхцөл гараагүй байна.
1-р сар: Дан барилгын ажлын зураг дуусч манай газраар хянагдаж байна.
2-р сар: зураг төсөвт засвар оруулахаар буцаасан. 3-р сар: техникийн нөхцлүүд хүлээгдэж байна. 4-р
сар: Гүйлтийн зам тохижилтын ажлын техникийн нөхцлийг авто замын газраас хэрэгжиж буй дэд
өртөөнөөс авахаар хандаад байна. 5-р сар: техникийн нөхцөл гарсаны дагуу зураг төсвийг 2015/05/22
дотор хянуулахаар болсон. Тохижилт үйлчилгээний төвийн барилгын ажлын зураг манай газарт
хянагдаж байна. Дугуй гүйлтийн замын төсөв манай газарт ирээгүй байгаа Ажлын зураг төсвийг
яаралтай дуусган хүлээлгэн өгөх тухай албан тоот хүргүүлээд байна. Гэрээ цуцлахаар материал
бэлдэж байна. 8-р сар: Техникийн зөвлөлийн хурлаар оруулан гэрээг цуцлахаар бэлдэж байна.

30%

Б.Пүрэвсүрэн

0%

Д.Түвшинбилэг

30%

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

13

14

15

Дүүрэг

Д/д

Эх
Эх
үүсвэр үүсвэр
/он / /төрөл/

зам

ХУД

эцсийн
барилга ЧД-2 СХД
талбайг БГД БЗД

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

ХУД

2013

НТХО

2014.07.07

2014.07.23

2014.07.24

Мон арч
констракшн
ХХК

50.0

48,500,000.0

2014.08.01

2014.10.29

16

5000
хүний
цэнгэлдэх
хүрээлэнгийн
барилгын
өөрчлөлтийн зураг төсөв
боловсруулах

НД

2013

НТХО

2014.09.25

2014.09.26

2014.09.30

Марс
констракшн
ХХК

7.6

7,552,000.0

2014.10.20

2015.04.09

100%

17

Багануур
дүүргийн
650
хүний
суудалтай
спорт
ордны холболтын зураг
төсөв боловсруулах

БНД

2013

НТХО

2014.06.26

2014.06.27

2014.07.02

НЗТХ

50.0

49,800,000.0

2014.07.10

2014.08.25
2014.12.10

100%

11-р сар: Гэрээ байгуулагдсан. Хуучин холбох зураг, геологийн дүгнэлтийг Налайх дүүргээс авсан.
суурийн холболтын зургийг хийж гүйцэтгэсэн.
12-р сар: Төсөв хийгдэж байна. Өмнөх зураг олдохгүй байгаа учир төсөв гүйцэд гарах боломжгүй
байна.
1-р сар: 01.09-нд ТЗ-н хурлаар оруулж гэрээг сунгахаар болсон. Барилга бүтээцийн зургийг нэмж энэ
компаниар гүйцэтгүүлэхээр болсон. Гэрээ сунгасан тухай мэдэгдлийг 01.22-нд хүргүүлсэн.
2-р сар:Сунгалтын гэрээ байгуулсан ажлын зураг төсөв хийгдэж байна. 4 сар: гэрээний хугацаа
2015,04,08 ны өдөр дуусгавар болсон тул гүйцэтгэгч байгууллагад шаардах хуудас тухай өдөр нь
хүргүүлсэн. 5-р сар: 2015,05,06 ны өдөр Марс констрашнд шаардах албан тоот хүргүүлсэний дагуу
манай газраар зураг төсвийг хянуулахаар 2015.05.11 ны өдөр ирүүлсэн. Зураг төсвийг манай газар
хянаж 2015.05.18 ны өдөр засвар хийлгэх тухай гүйцэтгэгч компани рүү мэдэгдсэн. Шаардах хуудасын
дагуу манай газарт зураг төсвийн хянуулан засвар хийхээр буцаан авсан. БХТ-д магадлал хийгдэж
дууссан
8-р сар: НЗТХ-с 2014.08.14-ны өдрийн 1/282тоот албан бичгээр геологийн дүгнэлт хөрсний цэвдэгтэй
гарсан тул байршил солих эсэх мөн гэрээний хугацаа сунгуулах тухай мэдэгдсэн. БНД-т газрын
байршил солих эсэх тухай санал ирүүлэхыг албан тоотоор мэдэгдсэн.
9-р сар: Албан тоотын хариу 9.26-нд ирүүлсэний дагуу гэрээний хугацааг сунгахаар ТЗХ-р оруулахаар
хүлээгдэж байна.
10-р сар: 2014.10.06-ны өдрийн ТЗХ-р гэрээний хугацааг 2014.12.10-ны өдрийг хүртэл сунгахаар
шийдвэрлэсэн.
11-р сар: Гадна шугам сүлжээний ажлын зураг төслийг хангагч байгууллагуудтай зөвшилцөх
шатандаа.
12-р сар: ОБГ-аар хянуулахаар 12.01-нд хүргүүлсэн. 1-р сар: Магадлал хийлгүүлж байна.
4-р сар: 2015.04.16-нд БХТ-д магадлал хийгдсэн ажлын зураг төсвийг хүлээн авсан.

73,449,375.0

14,500,000.0

14,940,000.0

18

19

Зураг төслийн ажлын нэр

Ногоон зоорь орчмын орон
сууцны хорооллын гадна
цэвэр ус, насос станцын
автоматжуулалтын ажлын
зураг төсөв /БЗД/

2 дугаар сургуулийн УДДТийн барилгын ажлын зураг
төсөв /СБД/

Дүүрэг

Д/д

БЗД

СБД

Эх
Эх
үүсвэр үүсвэр
/он / /төрөл/

2013/хэ
НТХО
мнэлт

2013/хэ
НТХО
мнэлт

Зөвлөмж
гарсан
огноо

2014.08.20

2014.10.13

Зөвлөмж
ирсэн
огноо

2014.11.03

Грийн пайнт
тийм ХХК,
2014.11.05 перфетоплано
ХХК-иудын
түншлэл

35.0

11.6

Гэрээний дүн
/төгрөг/

31,375,604.0

11,600,000.0

Гэрээний
хугацаа
/эхлэх/

2014.09.24

2014.11.07

Гэрээний
хугацаа
/дуусах/

2014.12.03

2014.12.25

Ажлын
явц
/ хувь /

Тайлбар

85%

Ажлын даалгавар 2014.09.22-нд батлагдан гарсан. Гэрээ баталгаажсан. Ажлын зураг хийгдэж байна.
Техникийн нөхцөл хүлээгдэж байна.
11-р сар: Техникийн нөхцөл албажин гарсан.
12-р сар: Барилгын зураг, халаалт салхивч, технологийн зураг бүрэн хийгдэж дууссан.
1-р сар: Ажлын зураг дууссан Холбогдох байгууллагуудтай зөвшилцөж байна.
2-р сар: Нийслэлийн Оцгой байдлын газарт хянагдаж байна.
3-р сар: НОБГ-с албажиж гарах шатандаа байна. Цахилгааны техникийн нөхцлийг 3-р зэрэглэлийн
хэрэглэгчээр УБЦТС -аас олгосон бөгөөд 2015 оны 3 дугаар сарын 17-ны өдөр 2 талын тэжээлтэй 1-р
зэрэглэлийн хэрэглэгчээр дахин олгосон.
4, 5, 6-р сар: Ажлын зураг хийгдэж холбогдох байгууллагуудтай зөвшилцөж байна. 7-р сар:
Гүйцэтгэгч байгуулагатай уулзхад ажлын зураг төсвийг НАЗГ-р баталгаажуулсан гэсэн тайлбар өгсөн.
Ажлын зураг төсвийг яаралтай дуусган хүлээлгэн өгөх тухай албан бичиг хүргүүлсэн. Ажлын зураг
зөвшилцөх шатандаа, төсөв бэлэн болсон. 8-р сар:76/15 тоот ажлын явцын тайлбайр хүргүүлэх
тухай албан бичиг ирүүлсэн. Ажлын зураг зөвшилцөх шатандаа, төсөв бэлэн болсон. 9-р сар: Ажлын
зураг төсвийг НХОГ-р хянуулхаар хүлээлгэн өгсөн.

100%

Гэрээ байгуулах мэдэгдэл хүргүүлсэн. Гэрээ батлагдсан.
12-р сар: Ажлын зураг төсөл хийгдэж байна. Гэрээний хугацаа дууссан тухай албан тоот гүйцэтгэгчид
хүргүүлсэн.
1-р сар: Ажлын хийгдэж дууссан. Холбогдох газруудтай зөвшилцөж байна.
2-р сар: Холбогдох газруудтай зөвшилцөж байна. УБ ДС ХК-аас хуучин хэрэглэгдэж байсан
тоноглолын ялгаж актлаж өгсөн. УДДТ-ийн зургийг дуусгасан боловч сургууль доторх узелийн схем
зургийг зурахыг шаардан зөвшилцөхгүй байгаа тул сургуулийн узелийн зургийг зурж байна. 2015,04,23
Зургаа дуусгаж батлуулахаар УБ ДС ХК-д өгж баталгаажуулсан. Төсвөө хийлгэж байна. Магадлал
хийлгэхээр БХТ-д өгсөн. 2015.06,16-нд магадлалаар баталгаажсан зураг төсөв хүлээлгэн өгөв.

Санхүүжилтийн
хувь

Хариуцсан
мэргэжилтэн

39%

Б.Батбаяр

0%

Р.Ичинхорлоо

6,000,000.0

100%

Б.Батбаяр

48,000,000.0

100%

Б.Пүрэвсүрэн

41,250,000.0

100%

Б.Пүрэвсүрэн

Санхүүжилтийн дүн

12,312,198.0

2014.09.29

Бэрэн групп
ХХК, Инж
байгууламж
ХХК

6.0

6,000,000.0

2014.11.21

2015.01.21

100%

2014.11.11

Алтайн газрын
хүч ХХК

50.0

48,000,000.0

2014.11.20

2015.04.04

100%

Зураг төслийг манай газарт хүлээлгэн өгөөд байна.

2014.12.04

Гранд тек ХХК

41.5

41,250,000.0

2014.12.12

2015.03.12

100%

2014.12.01

2014.12.04

Циркул проект
ХХК

25.2

22,500,000.0

2014.12.16

2015.02.16

100%

СБД-ийн ЭЗТХ-т 2015.08.25-ны өдөр зураг төсвийг хүлээлгэн өгөөд байна.

10,912,500.0

49%

Б.Пүрэвсүрэн

2014.11.13

2014.11.17

Цолмон арт
ХХК

26.8

26,500,000.0

2014.11.26

2015.02.25

100%

Гэрээ баталгаажсан.
2-р сар: Эскиз зураг манай газраар хянагдаж байна. Эскиз зургийг НЕТГ-р батлуулахаар өгөөд байна.
4 сар: Магадлалд орж манай газар хүлээн авсан. Ажлын зураг төсвийг Дүүрэгт хүлээлгэн өгөөд байна.

26,367,500.0

100%

Б.Пүрэвсүрэн

100%

Б.Пүрэвсүрэн

100%

Б.Батбаяр

2013/
бусад

НТХО 2014.09.24
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Эрүүл мэндийн амбулатори
1-ийн барилгын ажлын зураг
төсөв боловсруулах /СБД/

СБД

2014

НТХО 2014.11.05

2014.11.06

СБД

2014

НТХО 2014.11.27

2014.12.01

СБД

2014

НТХО 2014.11.27

СБД

2014

НТХО 2014.11.12

24

Зураг
төслийн
ажлын
батлагдса
н төсөвт
өртөг
/сая төг/

НЕТГ-аас 2008 онд батлагдсан зургийн даалагавар ирүүлсэн. Зураг төсөл гүйцэтгэгч компаний нэр,
хугацаа заасан шаардлага хангахуйц биш тул зургын даалгаврыг буцаасан. НЕТГ-ийн Дэд бүтцийн
хэлтсийн дарга Цэрэнбалжидтай удаа дараа уулзаж төслийн нэгжээc 2008 онд батлагдсан зургын
даалгавраар зураг төслийн ажил гүйцэтгэж болно гэсэн албан бичиг авхаар болсон. Төслийн нэгжээс
албан бичиг ирснээр гэрээ баталгаажсан. Ажлын зураг хийгдэж байна. Шинээр өөрчлөгдөх трассыг
2014.12.04-нд НЕТГ-Ын Оюунжрагал, УСУГ-ын Дагвасүрэн , Төслийн нэгжээс Сумъяа, Инж
байгуулмаж ХХК-аас Ямпил, НХОГ-оос Сайнжаргал нар байлцаж шинээр явах трассыг сонгосон.
Сонгосон трасс батлагдах шатандаа байна.
1-р сар: Ажлын зураг дууссан Холбогдох байгууллагуудтай зөвшилцөж байна. 3-р сар: Холбогдох
байгууллагуудтай зөвшилцөж дууссан. 2015 оны 03 дугаар сарын 26-ны өдөр манай газарт хүлээлгэн
өгсөн. Манай газраар хянагдаж байна.
4, 5-р сар: Зураг төсөвт засвар орсон тул гүйцэтгэгч рүү буцаасан. БХТ-д хянуулж байна. 6-р сар:
БХТ-д хянуулж байна. 7-р сар: БХТ-өөс хянагдаж гарсан ажлын зураг төсвийг хүлээлгэн авсан.

СБД

23

Инж
байгууламж
ХХК

2014.09.11

СБД, 11-р хороо, ПГ-18-аас
УА-4
хүртэл
хийгдэх
ф300мм диаметр бүхий 876
м урт цэвэр усны шугамын
өөрчлөлтийн зураг төслийн
ажил

22

Гүйцэтгэгч
компани

2014.08.20

20

Дүүргийн 2, 14, 17, 42, 68
,143, 160, 175 дугаар
цэцэрлэг,
16,
31-р
сургуулиудын
эдэлбэр
газарт тохижилт хийх ажлын
зураг төсөв боловсруулах
/СБД/
Дүүргийн 9, 11, 12, 13, 14,
15, 16 дугаар хороодын 16
байршилд тохижилт хийх
ажлын
зураг
төсөв
боловсруулах /СБД/
Дүүргийн
17-20
дугаар
хороодын 17 байршилд
тохижилт хийх ажлын зураг
төсөв боловсруулах /СБД/

Мэдэгдэл
явуулсан
огноо

2014.09.24

25

Дүүргийн 12,13,14,15,16,18
дугаар
хороодын
12
байршилд хийх явган хүний
гүүр барих зураг төсөв
боловсруулах /СБД/

СБД

2014

НТХО 2014.11.07

2014.11.10

2014.11.13

Тэнхлэг тулгуур
ХХК

15.0

15,000,000.0

2014.11.24

2015.01.23

100%

26

Сонгинохайрхан
дүүргийн
хороодын
гэрэлтүүлгийн
ажил

СХД

2014

НТХО 2014.12.08

2014.12.11

2014.12.15

Оргилт од ХХК

30.1

30,100,000.0

2014.12.24

2015.03.24

100%

Гэрээ баталгаажсан.
2-р сар: Эскиз зураг манай газраар хянагдаж байна. Эскиз зургийг НЕТГ-р батлуулахаар өгөөд байна.
3-р сар: Ажлын зураг төсөл дуусч байна. 4-р сард: Ажлын зураг төсөв дуусч манай газраар хянагдаж
БХТ-д магадлал хийлгэхээр хандсан. Зураг төсөл дуусч хүлээн авсан.

Гэрээ баталгаажсан.
12-р сар: Эскиз зураг хийгдэж байна.
1-р сар: Эскиз зургийг НЕТГ-р батлуулахаар өгөөд байна.
2-р сар: Ажлын зураг хийгдэж байна. 3-р сар: Ажлын зураг хийгдэж байна. 4-р сар: Ажлын зураг
төсөв дуусч манай газраар хянагдаад БХТ-рүү магадлал хийлгэхээр хүргүүлсэн. 5-р сар:
2015/05/01төсөв алдаатай байсан тул хянаж үзээд засвар хийлгэхээр буцаасан. Зураг төсвийг
2015/05/30-ны дотор хүлээлгэн өгөх талаар албан тоот хүргүүлсэн. 6-р сар: Зураг төсөл дуусч манай
газар 06/22-нд хүлээлгэн өгсөн.
1-р сар: Гэрээ баталгаажсан. Ажлын зураг төсөв хийгдэж байна. Техникийн нөхцөл хүссэн албан
тоотыг СХДЗТГ-аас УБЦТС ХК руу явуулсан. 2-р сар: Судалгаа хийгдэж дууссан. Ажлын зураг
хийгдэж байна. 3-р сар: Техникийн нөхцөл албажин гарсан. Ажлын зураг хийгдэж дууссан. Манай
газраар хянагдаж дуусаад БХТ-д хүлээлгэн өгсөн. 4-р сар: 2015 оны 4 дүгээр сарын 6-ны өдөр
магадлалын ерөнхий дүгнэлт албажин гарсан. Зураг төсвийг хүлээж авсан.
4-р сар: 2015 оны 4 дүгээр сарын 6-ны өдөр магадлалын ерөнхий дүгнэлт албажин гарсан. Зураг
төсвийг хүлээж авсан. СХДЗТГ-т эх хувь зураг төсвийг актаар хүлээлгэн өгсөн.

15,000,000.0

30,100,000.0

Зураг төслийн ажлын нэр

Дүүрэг

27

Сонгинохайрхан
дүүргийн
хороодын тохижилтын ажил

СХД

28

Нийслэлийн
барилгын зураг
нэмэлт хөрөнгө

29

100
ортой
хүүхдийн
эмнэлэг, 60 ортой ахмадын
сувиллын
зураг
төсөв
боловсруулах ажил

30

Хан уул дүүргийн 15 дугаар
хорооны нутаг дэвсгэрт UB
town, Wizard town орчмын
бохир усны гол шугамын
зураг төсөв

31

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

Д/д

архивын
төслийн

Эх
Эх
үүсвэр үүсвэр
/он / /төрөл/

2014

СБД

2014

БГД

2014

ХУД

2014

Зөвлөмж
гарсан
огноо

НТХО 2014.12.08

НТХО 2014.12.18

ДХ

2015.02.16

НТХО 2015.03.13

Зөвлөмж
ирсэн
огноо

Мэдэгдэл
явуулсан
огноо

Гүйцэтгэгч
компани

2014.12.11

2014.12.16

Нарлаг хөхий
ХХК

12/23/2014

2015.03.03

100%

Санхүүжилтийн
хувь

Хариуцсан
мэргэжилтэн

4-р сар: батлагдсан эскизны дагуу ажлын зураг төсөв хийгдэж байна. 2015.04.17-нд ажлын зургийн
явцыг хүлээн авч шалган гүйцэтгэл тэмдэг тэмдэглэгээний чанрыг сайжруулах шаардлагатай байгааг
мэдэгдэж буцаасан. 5-р сар: 2015.05.12-ны өдөр цахилгааны техникийн нөхцөл олгогдсоны дагуу
гадна цахилгааны ажлын зураг төсвийг эхлүүлээд байна. Зураг төсвийг манай газарт хянуулж БХТ-д
магадлал хийлгүүлэхээр хүлээлгэн өгсөн. Зураг төсвийг

0%

Н.Шинэболд

0%

Б.Пүрэвсүрэн

Санхүүжилтийн дүн

94,000,000.0

2015.01.05

2015.09.07

35%

2015.02.18

2015.02.24

Бат инспайрин
ХХК

57.7

57,700,000.0

2015.03.05

2015.06.05

70%

Барилгын зураг Онцгой байдлын газарт хянуулж байна. Цахилгаан холбооны техникийн нөхцлүүд
хүлээгдэж байна. Техникийн нөхцлүүд гарсан. Гадна шугам сүлжээний зураг төсөв хийгдэж байна.

0%

Н.Шинэболд

80%

2015.04.16-ны өдөр гүйцэтгэгч компанийн хамт УСУГ болон гүйцэтгэгч компани, НЕТГ-ын
төлөвлөлтийн инженер Оюунжаргал нартай хамт газар дээгүүр явж трассаа тохиролцсон.УСУГ-с
2015/04/29-ний өдөр бохир усны техникийн нөхцөл албажин гарснаар ажлын зураг хийгдэж байна.
Тодруулга болон геологийн дүгнэлт хийгдэж дууссан, дагуу огтлолын зураг хийгдэж байна.5-р сар:
Геологий ба тодруулга хийгдсэн ба дагуугийн зүсэлт огтлолын зураг хийгдэж байна. Хугацаандаа
дуусах боломжтой. 6-р сар: Газрын асуудалтай байна. УСУГ, НЕТГ-с өгсөн шаардлагын дагуу
тодруулга хийж байна. Геологи хийгдэж дууссан. 7-Р сар: Трассын өөрчлөлттэй холбоотойгоор ажлын
зураг удаашралтай байгаа ба холбогдох газруудтай зөвшөөрөлцөж дуусах шатандаа байна. 8 сарын
эхний 7 хоногтоо багтаагаад ажлын зураг төсвөө хянуулахаар ирүүлнэ.

0%

Б.Хишигжаргал

2015.03.24

2015.03.26

Алтайн газрын
хүч ХХК

40.0

28,000,000.0

2015.04.03

2015.07.01

6,000.0

4,801,074,650.0

2015.06.29

2015.12.29

50%

Гэрээ баталгаажсан бөгөөд одоогоор геологийн өрөмдлөг топо зураглал хийгдэж байна. Мөн монгол
талын зөвлөх Престиж группынхан цэвэрлэх байгууламжийн талбай дээр ажиллаж байна. Мөн
технологийн процессийн талаарх хурлыг үе шаттайгаар хэрэгжүүлж байна. 9 сарын 1-нд Францаас
элч төлөөлөгч ирж дахин уулзалт төлөвлөгдөж байна. одоогийн байдлаар химийн бодис, хөрсний ус
илэрч байгаа байршил, бохир усны станцууд хоорондын перемычка холбоосны талаар хэлэлцэж
шийдвэрлэх шатандаа байна. 9-р сар: Артелиа вил энд транспорт ХХК-ийн хэлтсийн дарга Магнус
Холмертой уулзаж тайлантай танилцсан. Одоогоор шинэ болоод хуучин цэвэрлэх байгууламжийн
технологийн тоног төхөөрөмжийн судалгааг хийж байна. Мөн байгаль орчны ерөнхий үнэлгээ хийгдэж
дуусах шатандаа ороод байна. Холбогдох хурал графикийн дагуу хийгдэж байна. Нийслэл болон
харъяа яамдуудын холбогдох ажилтнуудын ажлын хэсгийг байгуулах шатандаа ажиллаж байна.

ХТЗТЦБ ХХК

2.6

2,350,000.0

2015.05.11

2015.06.11

100%

Ажил бүрэн дууссан. Зураг төсвийг манай газарт хянуулахаар ирүүлсн 2015.06.02 нд. БХТ-д магадлал
хийлгүүлж байна. Манай газарт зураг төсвийг хүлээлгэн өгсөн.

0%

Д.Түвшинбилэг

2015.04.30

ХТЗТЦБ ХХК

4.8

4,800,000.0

2015.05.11

2015.06.11

100%

Зураг төсвийг БХТ-д магадлалд оруулсан.

0%

Д.Түвшинбилэг

2015.04.24

2015.04.28

Онч тэнхлэг
ХХК

9.7

9,335,100.0

2015.05.11

2015.06.11

100%

Гэрээ баталгаажсан.хэмжилтийн зураг хийж төсөв гүйцэтгэн манай газарт хянуулсан. БХТ-д магадлал
хийж байна. Зураг төсвийг 2015,06,11 ны өдөр хүлээн авсан.

0%

Д.Түвшинбилэг

ДОНХС 2015.04.30

2015.05.01

2015.05.05

Онч тэнхлэг
ХХК

4.8

4,670,000.0

2015.05.12

2015.06.28

100%

Эскиз зургийг манай газраар хянуулсан. Засвар хийхээр буцаасан. Эскиз зураг батлагдсан. Зураг
төсвийг БХТ-д магадлалд оруулсан..

0%

Д.Түвшинбилэг

2015

ДОНХС 2015.06.26

2015.06.30

2015.07.02

Даваа зам ХХК

5.0

5,000,000.0

2015.07.16

2015.09.15

30%

Гэрээ баталгаажиж бэлэн болсон. Газар дээр нь судалгаа, дэвсгэр зураг хийгдэж байна.Эскиз
баталгаажсан

0%

Д.Түвшинбилэг

БХД

2015

ДОНХС 2015.06.23

2015.07.03

2015.07.07

ХТЗТЦБ ХХК

8.1

7,079,500.0

2015.07.16

2015.08.31

30%

Гэрээ баталгаажсан. Эскиз батлагдсан төсөв хийлгэж байгаа.

0%

Ж.Батцэнгэл

БЗД

2015

НТХО 2015.07.02

2015.07.08

2015.07.09

Бум халаалт
ХХК

17.0

17,000,000.0

2015.07.16

2015.08.31

100%

Ажлын зураг хийгдэж дуусан БХТ-р магадлал хийлгүүлэн хүлээн авсан. Магадлал хийлгүүлсэн зураг
төсвийг ЭХЯ-ны дэд бүтэц, төслийн нэгжид акт үйлдэн хүлээлгэн өгсөн.

“Артелиа Вила
транспорт” ХХК

БХД

2015

ДОНХС 2015.04.22

2015.04.24

2015.04.28

БХД

2015

ДОНХС 2015.04.28

2015.04.28

БХД

2015

ДОНХС 2015.04.23

БХД

2015

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

38

Амгалан дулааны станцаас
16 дугаар хороолол хүртэлх
2ф 700мм дцулааны гол
шугамын
зураг
төсвийн
нэмэлт хөрөнгө

36

Тайлбар

94.0

2015.01.29

35

Ажлын
явц
/ хувь /

НЗТХ

2015.01.21

34

Гэрээний
хугацаа
/дуусах/

2014.12.27

НТХО 2015.01.20

33

40,817,400.0

Гэрээний
хугацаа
/эхлэх/

2014.12.22

2015

Дүүргийн 2-р хорооны 13
дугаар
байрны
гадна
фасадны засварын ажлын
зураг төсөв боловсруулах
ажил
Багахангай
дүүргийн
Хүүхдийн
нэгдсэн
тоглоомын талбайн ажлын
зураг төсөв боловсруулах
Багахангай дүүргийн 1-р
хорооны
2,3
дугаар
байрнууд
болон
2-р
хорооны
3,5,8
дугаар
байрнуудын
дээврийн
засварын
ажлын
төсөв
боловсруулах ажил
Багахангай дүүргийн 1-р
хорооны нутаг дэвсгэрт
байрших
Хөлбөмбөгийн
талбайн
зураг
төсөв
боловсруулах
Налайх дүүргийн "Шинэ
Налайх"
цэцэрлэгт
хүрээлэнд хөл бөмбөгийн
талбай байгуулах ажлын
зураг төсөв боловсруулах
зөвлөх үйлчилгээ

41.0

Гэрээний дүн
/төгрөг/

2-р сар: Гэрээ байгуулах шатандаа. Гэрээ батлагдсан. Эскиз зураг дуусч байна. 4-р сар: НӨХГ-т
газар чөлөөлөхтэй холбогдуулан хандаад байна. Хуулийн дагуу 5-р сараас газар чөлөөлөлт эхлэнэ
гэсэн албан тоот НӨХГ-аас ирээд байна. 5 сар: 2015/05/08-ны өдөр гүйцэтгэгч НЗТХ, дахин
төлөвлөлтийн Асар Өргөө-ХХК, Архивын газрын дарга, СБД-ийн газрын мэргэжилтэн нартай газрын
талаар хуралдсан. Эскиз зургийн газарт нь багтаан боловсруулахаар болсон. 6-р сар: Эскиз зураг
төсөл дуусч НЕТГ-аар батлуулахаар 07/ 02 -ны өдөр хүргүүлэв. Эскиз зураг төсөл батлагдсаны дагуу
холбогдох газрууд руу техникийн нөхцөл хүссэн албан тоот явуулсан.

СХД

32

Зураг
төслийн
ажлын
батлагдса
н төсөвт
өртөг
/сая төг/

Б.Хишигжаргал

17,000,000.0

100%

Зураг төслийн ажлын нэр

920 суудалтай сургуулийн
барилгын зураг төсвийн
нэмэлт
хөрөнгө
/Сонгинохайрхан дүүрэг, 28
дугаар хороо/
Толгойт
орчмын
гэр
хорооллын бохир ус татан
зайлуулах шугамын ажлын
зураг
төсвийн
нэмэлт
хөрөнгө
Багахангай
дүүргийн
1
дүгээр хорооны "1 дүгээр
байрны
зураг
төсөв
боловсруулах"
Замчин
гэр
хороолол,
сургууль цэцэрлэг орчмын
гэрэлтүүлэг
нэмж
сайжруулах ажлын зураг
төсөв боловсруулах ажил

Дүүрэг

Д/д

Эх
Эх
үүсвэр үүсвэр
/он / /төрөл/

Зөвлөмж
гарсан
огноо

Зөвлөмж
ирсэн
огноо

Мэдэгдэл
явуулсан
огноо

Гүйцэтгэгч
компани

Зураг
төслийн
ажлын
батлагдса
н төсөвт
өртөг
/сая төг/

Гэрээний дүн
/төгрөг/

Гэрээний
хугацаа
/эхлэх/

Гэрээний
хугацаа
/дуусах/

Ажлын
явц
/ хувь /

Тайлбар

Санхүүжилтийн дүн

Санхүүжилтийн
хувь

Хариуцсан
мэргэжилтэн

СХД

2015

НТХО 2015.07.02

2015.07.08

2015.07.09

ТГТ ХХК

50.0

50,000,000.0

2015.07.22

2015.11.18

25%

Эскиз зураг ирүүлсэн хянагдаж байна

0%

СХД

2015

НТХО 2015.07.02

2015.07.08

2015.07.09

Санни сервис
ХХК

16.5

16,500,000.0

2015.07.22

2015.08.22

80%

Гэрээ баталгаажих шатандаа явж байна .Гэрээ баталгаажсан. Зураг дууссан. УСУГ-ын техникийн
нөхцөлийн хугацаа дууссан тул сунгалт хийлгэхээр 2015,08,18 нд №3/2056 тоот албан хүсэлт
хүргүүлэв.НЕТГ, УСУГ-тай зөвшилцөж байна. 2015.08.28-ны өдрийн 403/15 тоот техникийн нөхцөл
хүргүүлэв.2015,09,02-нд НЕТГ, НХОГ, Стандарт проперти ХХК, Санни сервис ХХК хамтран хурал
зохион байгуулж трасс сонголтыг шийдвэрлэж холбогдох байгуулагатай зөвшилцөж байна.

0%

БХД

2015

ДОНХС 2015.07.03

2015.07.17

2015.07.09

Гандирс од
ХХК

55.0

55,000,000.0

2015.07.22

2015.10.21

30%

Гэрээ баталгаажсан. Гэрээ баталгаажсан. Гүйцэтгэгч байгууллагаас ачаалал ирсэн тул Техникийн
нөхцлүүдийг 2015/08/03 ны өдрийн 3/1893-1896 тоот өлбан бичгээр Багахангай дүүрэг рүү хүсээд
байна.

0%

Д.Түвшинбилэг

БХД

2015

ДОНХС 2015.07.17

2015.07.20

2015.07.24

Гэрэлт-Ундрам
алтай ХХК

4.4

4,033,000.0

2015.08.05

2015.09.19

85%

Ажлын зургийг НЕТГ болон эрх бүхий байгууллагуудаар баталгаажуулж дууссан. БХТ-д магадлал
хийлгүүлхээр хүргүүлсэн.

0%

Батбаяр

43

Түлхүүр гардуулах гэрээний
нөхцөлтөй 2 дугаар хорооны
50,51,54,55,
5
дугаар
хорооны
71
дүгээр
байруудын гадна хананд
дулаалга хийх зураг төсвийн
ажил

НД

2015

ДОНХС 2015.07.03

2015.07.22

Фамили
партнерс ХХК

0.7

790,358.0

70%

Зураг төсвийг экспертизээр оруулсан гараагүй байна

0%

44

"Налайх дүүргийн "Шинэ
Налайх"
цэцэрлэгт
хүрээлэнд
хиймэл
нуур
байгуулах
ажлын
зураг
төсөв боловсруулах зөвлөх
үйлчилгээ"

НД

2015

ДОНХС 2015.07.03

2015.07.06

Эн Пи Эл ХХК

7.0

5,967,500.0

60%

Топозураглал, геологийн дүгнэлт хийгдэж дууссан. Ажлын зураг хийгдэж байна.

0%

45

Усны эрэл хайгуулын ажлын
зөвлөх үйлчилгээ

НД

2015

НТХО 2015.08.03

2015.08.04

Эрдэнэ
дрийлинг ХХК

350.0

346,208,986.0

20%

2015,08,17-нд гэрээ байгуулж баталгаажих шатандаа явж байна.Гэрээ баталгаажсан. 2015,09,01
Талбай дээр очиход ажилчид очиж байрласан. Эрлийн эхний цооногийн ажил эхэлж, гүн 50м явж
байна. Том өрөм суурилуулсан. 2 дахь цооног өрөмдөж байна.

46

Түлхүүр
гардуулах
нөхцөлтэй
барирлга
угсралтын үеийн цахилгаан
хангамжийн ажил

СХД

2015

НТХО 2015.07.20

2015.07.21

Мега Денки
ХХК

6.0

6,000,000.0

100%

Ажлыг зураг дууссан.

0%

47

Хяналтын камерын тоог
нэмж сайжруулах, хяналтын
өрөөг тохижуулах, дэлгэцтэй
холбох
ажлын
төсөв
боловсруулах

БХД

2015

ДОНХС 2015.08.07

2015.08.12

2015.08.17

Төсөвчин
Х.Энхбаясгала
н

1.6

1,560,000.0

2015.08.21

2015.09.10

100%

Ажил дууссан. Хүлээж авсан.

0%

БГД

2015

НТХО 2015.08.25

2015.08.27

2015.09.02

Тэнхлэг
констракшн
ХХК

230.0

230,000,000.0

2015.09.10

2016.03.31

5%

Гэрээ баталгаажих шатандаа

0%

БЗД

2015

НТХО 2015.08.25

2015.08.27

2015.09.02

Бум халаалт
ХХК

180.0

150,355,299.0

2015.09.10

2016.01.19

5%

Гэрээ баталгаажих шатандаа

0%

БЗД

2015

НТХО 2015.08.25

2015.08.27

2015.09.02

Тэнхлэг
констракшн
ХХК

80.0

80,000,000.0

5%

Гэрээ баталгаажих шатандаа

0%

БХД

2015

2015.08.31

2015.09.01

2015.09.02

Мөнх хос
шилтгээн ХХК

8.5

8,000,000.0

5%

Мэдэгдэл хүргүүлсэн.Гэрээ байгуулсан баталгаажих шатандаа

0%

Ж.Батцэнгэл

БГД

2015

НТХО 2015.08.27

2015.09.01

2015.09.03

Сивил
инженеринг
консалтинг ХХК

75.2

74,476,909.0

5%

Мэдэгдэл хүргүүлсэн. Гэрээ байгуулсан баталгаажих шатандаа

0%

Р.Ичинхорлоо

БГД

2015

НТХО 2015.08.27

2015.09.01

2015.09.03

Хайдро дизайн
прожект ХХК

59.1

59,000,000.0

5%

Мэдэгдэл хүргүүлсэн.Гэрээ байгуулсан баталгаажих шатандаа. 2015,09,15-нд НЕТГ,УСУГ-тай
хамтран трасс сонголтоор явсан.

0%

Р.Ичинхорлоо

39

40

41

42

48

49

50

51

52

53

Дулаан
хангамжийн
5а
магистралийн
өргөтгөл
шинэчлэлтийн ажлын зураг
төсөв / ТЭЦ-3-ийн зүүн урд
талаас Дунд гол хүртэл
шугам,
уурын
шугамын
хамт/ боловсруулах ажил
12г,д магистраль Тк-1208аас УС-15-ын ЦТП хүртэл
2ф500мм-ийн
дулааны
шугамыг 2ф700мм болгон
өргөтгөн шинэчлэх зураг
төсөв боловсруулах ажил
2в магистраль Тк-221-ээс Тк228 хүртэл /Отгонтэнгэр
сургуулийн салаатай худаг/
2ф300мм-ийн
голчтой
дулааны шугамыг 2ф400мм
голчтой болгон өргөтгөн
шинэчлэх
зураг
төсөв
боловсруулах ажил
Ахмадын өргөөний зураг
төсөв боловсруулах ажил
Тасганы усан сангаас 3, 4
дүгээр хорооллын усан санБаруун дүүргийн усан сан
хүртэл
ф600мм
шугам
шинээр татах ажлын зураг
төсөв

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

ДХ

2015.08.07

103,862,696.0

Б.Хишигжаргал

30%

Батбаяр

Мэдэгдэл
явуулсан
огноо

Гүйцэтгэгч
компани

Зураг
төслийн
ажлын
батлагдса
н төсөвт
өртөг
/сая төг/

Зураг төслийн ажлын нэр

Дүүрэг

Зөвлөмж
ирсэн
огноо

Д/д

54

Бага оврын цэвэрлэх
байгууламжийн байгаль
орчны нарийвчилсан
үнэлгээ / Налайх дүүрэг,
5 дугаар хороо/

НД

2015

НТХО 2015.08.27

2015.09.01

2015.09.03

Эм И СИ ЭС
ЗЭТ БИ ХХК

25.0

10,342,090.0

Дулааны 11г,д
магистраль шугамтай
хамт явах Голомт
хотхоны урд уулзвараас
25 дугаар эмийн сангийн
55 шинэ уулзвар хүртэлх
төмөр замыг усаар
хангадаг ф200 мм
шугамыг ф400 мм шугам
болгон өргөтгөх ажлын
зураг төсөв

БГД

2015

НТХО 2015.08.27

2015.09.01

2015.09.03

Оникс Маргад
ХХК

15.0

13,029,500.0

2015.09.11

2015

НТХО 2015.08.27

2015.09.01

Сонгодог
цамхаг дизайн
ХХК

20.0

19,021,084.0

2015

НТХО 2015.08.27

2015.09.01

Сивил
инженеринг
консалтинг ХХК

19.5

2015 НТХО 2015.09.03

2015.09.03

Гидроком
байгууламж
ХХК

2015 НТХО 2015.09.03

2015.09.03

2015.09.10

2015 НТХО 2015.09.03

2015.09.03

2015.09.10

Эх
Эх
үүсвэр үүсвэр
/он / /төрөл/

10 дугаар хорооллын урд
уулзвараас 1 дүгээр
хорооллын Цамбагарав
үйлчилгээний төв
Дүүрэг
56
дамнасан
хүртэлх хэсэгт ф400
цэвэр усны шугамыг
ф600 мм болгон өргөтгөх
ажлын зураг төсөв

57

58

59

60

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

БЗД

Технологийн ус хангамжийн
ажлын зураг төсөл /6 км
Дүүрэг
шугам, усан сан/ Зөвлөх
дамнасан
үйлчилгээ
Цахилгаан хангамжийн
ажлын зураг төсөл
Дүүрэг
/110/35/10 дэд өртөө/
дамнасан
Зөвлөх үйлчилгээ
Үерийн барилга
Дүүрэг
байгууламжийн ажлын зураг
дамнасан
төсөл /9км/

Зөвлөмж
гарсан
огноо

Гэрээний дүн
/төгрөг/

Тайлбар

Санхүүжилтийн дүн

Санхүүжилтийн
хувь

Хариуцсан
мэргэжилтэн

0%

Р.Ичинхорлоо

2015.12.24

5%

Мэдэгдэл хүргүүлсэн.Гэрээ байгуулсан баталгаажих шатандаа байна.

0%

Р.Ичинхорлоо

2015.09.10

2015.11.19

5%

Мэдэгдэл хүргүүлсэн.Гэрээбайгуулсан баталгаажих шатандаа

0%

Р.Ичинхорлоо

18,382,909.0

2015.09.10

2015.12.14

5%

Мэдэгдэл хүргүүлсэн.Гэрээ байгуулсан баталгаажих шатандаа

0%

Р.Ичинхорлоо

74.6

71,155,000.0

2015.09.18

2015.12.16

5%

Гэрээ баталгаажиж байна.

0%

Р.Ичинхорлоо

Бодит чадал
ХХК

57.7

54,850,186.0

2%

Мэдэгдэл хүргүүлсэн. Гэрээ байгуулах шатандаа

0%

Усны эрчим
ХХК

56.9

56,722,000.0

5%

Гэрээ баталгаажиж байна.

0%

С.ЦЭДЭНСОДНОМ

Б.МӨНХБААТАР

МЭДЭЭ ГАРГАСАН:
МЭРГЭЖИЛТЭН

Ажлын
явц
/ хувь /

Гэрээ байгуулах мэдэгдэл хүргүүлсэн. Маргаан гарсан тул гэрээ байгуулаагүй хүлээгдэж байна.

ЗУРАГ ТӨСӨЛ ГАЗАР ЗОХИОН БАЙГУУЛАЛТЫН
ХЭЛТСИЙН ДАРГА

Гэрээний
хугацаа
/дуусах/

5%

ХЯНАСАН:
ЗАХИАЛАГЧИЙН АСУУДАЛ ХАРИУЦСАН ОРЛОГЧ

Гэрээний
хугацаа
/эхлэх/

О.БАЯРМАА

2015.09.18

2015.12.16

Р.Ичинхорлоо

