
ТӨВ АЙМГИЙН ГАЗРЫН ХАРИЛЦАА, БАРИЛГА ХОТ БАЙГУУЛАЛТЫН 

ГАЗАР 2016 ОНД УЛСЫН ТӨСӨВ, ОРОН НУТГИЙН ТӨСВИЙН 

ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАЛТЫН БАРИЛГА БАЙГУУЛАМЖИЙН АЖЛУУДАД 
ХЯНАЛТ ХИЙСЭН АЖЛЫН ТАЙЛАН 

• Төв аймагт 2016 онд улсын хөрөнгө оруулалтаар 4 барилга 

байгууламжийн 13 217,0 сая төгрөгийн  өртөг бүхий шинэ барилга, их 

засварын 8 ажил болох 422,0 сая төгрөгийн өртөгтэй ажилд 

захиалагчаар ажиллаа. 

• Орон нутгийн төсвийн хөрөнгө оруулалтаар 12 төрлийн 2380,0 сая 

төгрөгийн хөрөнгө оруулалтын ажил, 14 төрлийн зураг төслийн 360,0 

сая төгрөгийн өтрөг бүхий ажлуудад захиалагчаар ажиллаа.   

 



1. Орон нутгийн төсвийн хөрнгө оруулалт 

• Хүмүүн ахлах сургуулийн гадна тохижилт, сургуулийн барилгын гадна заслалын 
ажил,  

• Зуунмод суманд Нэгдсэн эмнэлгийн цахим бүртгэлийн барилга,  

• Шинэ худалдааны төвийн дэд бүтэц, тохижилтын ажил,  

• 29,30-р байрны фасадны засвар,  

• Зуунмод сумын усан санг автоматжуулах, тоолууржуулах төсөл,   

• Зуунмод сумын 5-р багийн гэр хорооллын зарим хэсгийн хөрсний бохирдол 
бууруулах ажлын хүрээнд гэр хорооллыг цэвэр бохир усны системтэй болгох 
ажил,  

• Цэлмэг хотхоны дуудлага худалдаагаар зарагдсан 76 айл өрхүүдийн гадна 
дулаан хангамж, ариутгах татуурга, цэвэр усан хангамжийн шугам сүлжээний 
ажил,  

• Зуунмод сумын 6-р багийн гэр хорооллын айл өрхийн зарим хэсгийн дулаан 
хангамж, цэвэр усан хангамж, хэрэглээний халуун усан хангамжийн шугам 
сүлжээний угсралтын ажил зэрэг томоохон ажлуудыг хийж гүйцэтгэлээ.  

 



Орон нутгийн төсвийн хөрөнгө оруулалтаар хийгдсэн зураг 

төслийн ажлууд 
• Дэлгэрхаан, Баянжаргалан сумын төвийн хөгжлийн ерөнхий төлөвлөгөө  

• Зуунмод сумын "Бүжинхэн" цогцолбор цэцэрлэгийн "а" байрны их засварын ажлын зураг 

• Угтаалцайдам сумын 100 хүүхдийн цэцэрлэгийн холболтын зураг  

• Зуунмод сумын бага, дунд сургуулийн хичээлийн байрны барилгын их засвар, гадна тохижилтын 

зураг, төсөл боловсруулах  

• Зуунмод хотын шинэ төвийн инженерийн шугам сүлжээ, өндөржилт, авто зам, талбайн ажлын 

зураг төсөл боловсруулах  

• Өрхийн эмнэлгийн нэгдсэн төвийн зураг төсөл  

• Зуунмод сумын Зүүндэлгэр багт 75 хүүхдийн дотуур байр барих зураг төсөл боловсруулах  

• 19, 20, 21, 22-р байрнуудын дээвэр, гадна фасадны их засварын зураг төсөл  

• Төрийн үйлчилгээний нэгдсэн төвийн засвар, шинэчлэлтийн ажлын зураг төсөл  

• "Солонго" цогцолборын дээврийн их засварын зураг төсөл  

• Цээл, Сүмбэр сумын ерөнхий төлөвлөгөөний үлдэгдэл санхүүжилт  

• Заамар сумын дунд сургуулийн өргөтгөлийн зураг төслийн үнэ   

• Мөнгөнморьт, Баянжаргалан сумын дотуур байрны барилгын зураг төслийн үнэ   

• Эрдэнэсант сумын дунд сургуулийн их засварын зураг төслийн үнэ   

• Бүрэн сумын Соёл, спортын төвийн зураг төслийн үнэ   

• Зуунмод сумын шинэ сууршлын бүсийн айл өрхийн гадна цахилгаан хангамж 



1.ХҮМҮҮН АХЛАХ СУРГУУЛИЙН ГАДНА ТОХИЖИЛТ, 

СУРГУУЛИЙН БАРИЛГЫН ГАДНА ЗАСЛАЛЫН АЖИЛ 

• Барилга байгууламжийн байршил, нэр: Төв аймгийн Зуунмод сум 
“Хүмүүн” цогцолбор ахлах сургуулийн фасадны их засвар, гадна 
тохижилтын ажил 

• Захиалагч байгууллага: Газрын харилцаа, барилга хот байгуулалтын газар 

• Гүйцэтгэгч компани : “Өгөөмөр-Уул”ХХК, туслан гүйцэтгэгч “Ар булаг”ХХК 

• Зураг төслийн гүйцэтгэгч байгууллага: “ Асхан“ ХХК 

• Төсөвт өртөг: 300,0 сая төг 

• Гэрээний дүн: 274,99 

• Хийгдсэн ажил: 2016 онд сургуулийн фасадны их засварын ажил, гадна 
хаалга, цонх, спорт заалны дээврийн их засварын ажил болох 129,97 сая 
төгрөгийн ажил хийгдсэн. 2017 онд гадна спортын талбайн тохижилтын 
ажил хийгдэнэ.  

• Хүлээн авсан огноо: 2016.11.17 



ХҮМҮҮН АХЛАХ СУРГУУЛИЙН ГАДНА ТОХИЖИЛТ, СУРГУУЛИЙН БАРИЛГЫН 
ГАДНА ЗАСЛАЛЫН АЖИЛ 



ХҮМҮҮН АХЛАХ СУРГУУЛИЙН ГАДНА ТОХИЖИЛТ, СУРГУУЛИЙН БАРИЛГЫН 
ГАДНА ЗАСЛАЛЫН АЖИЛ 



2. Нэгдсэн эмнэлгийн цахим бүртгэлийн барилга угсралтын 

ажил 

• Барилга байгууламжийн байршил, нэр: Нэгдсэн эмнэлгийн цахим 
бүртгэлийн барилгын газар, шороо суурийн ажил 

• Захиалагч байгууллага: Газрын харилцаа, барилга хот байгуулалтын газар 

• Гүйцэтгэгч компани : “Төв цогт өлзийт”ХХК, Самсунг групп “Эс Жи 
Эс”ТББайгууллага 

• Зураг төслийн гүйцэтгэгч байгууллага: “Татах хүч”ХХК 

• Төсөвт өртөг: 230,0 сая төг 

• Гэрээний дүн: 230,0 

• Хийгдсэн ажил: Нэгдсэн эмнэлгийн цахим бүртгэлийн барилгын газар, 
шороо суурь 80,0, Ган карказ, бетон шал-150,0, дотор засал, гадна засал-
210,0, Хана, хучилт, дээвэр, хаалга, цонх, дотор гадна шугам сүлжээ-288,0 
сая төгрөг 

• Хүлээн авсан огноо: 2016.10,12 



2. Нэгдсэн эмнэлгийн цахим бүртгэлийн барилга угсралтын ажил 



3. Шинэ худалдааны төвийн дэд бүтэц, тохижилтын ажил 

/Битүү зах/ 

• Барилга байгууламжийн байршил, нэр: Зуунмод сум, 
худалдааны төвийн дэд бүтэц, тохижилтын ажил /Битүү зах/ 

• Захиалагч байгууллага: Газрын харилцаа, барилга хот 
байгуулалтын газар 

• Гүйцэтгэгч компани : “Амжилтын харгуй”ХХК 

• Зураг төслийн гүйцэтгэгч байгууллага: “Асхан”ХХК 

• Төсөвт өртөг: 106,4 сая төг 

• Гэрээний дүн: 75,9 

• Хийгдсэн ажил: Зуунмод сумын ХААН банкн, худалдааны 
гудамжны тохижлтын ажилд авто зам өргөтгөн, авто зогсоол, 
явган замын ажлууд хийгдсэн.  

• Хүлээн авсан огноо: 2016.08.16 



3. Шинэ худалдааны төвийн дэд бүтэц, тохижилтын ажил 
/Битүү зах/ 



4. Зуунмод сумын орон сууцны 29, 30-р байрны фасадны 

засвар  

• Барилга байгууламжийн байршил, нэр: Зуунмод сумын 
орон сууцны 29, 30-р байрны фасадны засвар  

• Захиалагч байгууллага: Газрын харилцаа, барилга хот 
байгуулалтын газар 

• Гүйцэтгэгч компани : “Өгөөмөр-Уул”ХХК 

• Зураг төслийн гүйцэтгэгч байгууллага: “Деко лайн”ХХК 

• Төсөвт өртөг: 95,1 сая төг 

• Гэрээний дүн: 95,1 

• Хийгдсэн ажил: Байрны гадна фасадны их засварын ажилыг 
хийж гүйцэтгэсэн. 

• Хүлээн авсан огноо: 2016.07.08 



Зуунмод сумын орон сууцны 30-р байрны фасадны засвар  



Зуунмод сумын орон сууцны 29-р байрны фасадны засвар  



4. Зуунмод сумын орон сууцны 29, 30-р байрны фасадны засвар  



5. Борнуур сумын Соѐлын төвийн барилгын  их засвар 

• Барилга байгууламжийн байршил, нэр: Борнуур сумын 
Соѐлын төвийн барилгын  их засвар 

• Захиалагч байгууллага: Газрын харилцаа, барилга хот 
байгуулалтын газар 

• Гүйцэтгэгч компани : “Өгөөмөр-Уул”ХХК 

• Зураг төслийн гүйцэтгэгч байгууллага: Газрын харилцаа, 
барилга хот байгуулалтын газар 

• Төсөвт өртөг: 100,0 сая төг 

• Гэрээний дүн: 84,98 

• Хийгдсэн ажил: Борнуур сумын соѐлын төвийн барилгын 
дотор засал, гадна засал, дотор цахилгааны монтаж, 
гэрэлтүүлгийн ажил хийгдсэн. 

• Хүлээн авсан огноо: 2016.10.17 





6. Зуунмод сумын усан санг автоматжуулах, тоолууржуулах төсөл 

арга хэмжээг санхүүжүүлэх 

• Барилга байгууламжийн байршил, нэр: Зуунмод сумын усан санг 
автоматжуулах, тоолууржуулах төсөл арга хэмжээг санхүүжүүлэх 

• Захиалагч байгууллага: Газрын харилцаа, барилга хот 
байгуулалтын газар 

• Гүйцэтгэгч компани : "Оргил сор" ХХК, “Төв-Чандмань”ДЭХГазар 

• Зураг төслийн гүйцэтгэгч байгууллага: Газрын харилцаа, барилга 
хот байгуулалтын газар 

• Төсөвт өртөг: 300,0 сая төг 

• Гэрээний дүн: 246,8 сая төг 

• Хийгдсэн ажил: Зуунмод суманд 10 худгийн барилга шинээр 
барьж, 10ш ухаалаг түгээх систем бүхий төхөөрөмж, 4ш 
зориулалтын усны нөөцийн сав, гадна тохижилтын ажил, 
фандусны ажил хийгдсэн ашиглалтанд өгсөн. 

• Хүлээн авсан огноо: 2016.10.25 



6. Зуунмод сумын усан санг автоматжуулах, тоолууржуулах төсөл арга 

хэмжээг санхүүжүүлэх 



7. Гэр хорооллын хөрсний бохирдол бууруулах ажлын хүрээнд гэр 

хорооллыг цэвэр бохир усны системтэй болгох/ Зуунмод сум 5-р 

баг/ 

• Барилга байгууламжийн байршил, нэр: Гэр хорооллын хөрсний бохирдол 

бууруулах ажлын хүрээнд гэр хорооллыг цэвэр бохир усны системтэй болгох/ 

Зуунмод сум 5-р баг/ 

• Захиалагч байгууллага: Газрын харилцаа, барилга хот байгуулалтын газар 

• Гүйцэтгэгч компани : “Төв-Чандмань”ДЭХГазар 

• Зураг төслийн гүйцэтгэгч байгууллага: “Хайдро дизайн прожект”ХХК 

• Төсөвт өртөг: 160,0 сая төг 

• Гэрээний дүн: 160,0 сая төг 

• Хийгдсэн ажил: 5-р багийн гэр хорооллын айл өрхийн зарим хэсгийг инженерийн 

шугам сүлжээнд холбохоор зураг төслийн “Хайдро дизайн прожект”ХХК хийж, 

2016 оны орон нутгийн хөгжлийн санд 5-р багт цэвэр усан хангамж, ариутгах 

татуургын шугам сүлжээ септик танк хийх ажлыг хийж гүйцэтгэлээ.  

• Хүлээн авсан огноо: 2016.08.15 



7. Гэр хорооллын хөрсний бохирдол бууруулах ажлын хүрээнд гэр хорооллыг цэвэр 
бохир усны системтэй болгох/ Зуунмод сум 5-р баг/ 



8. Сэргэлэн сумын Эрүүл мэндийн төвийн барилгын дээврийн их 

засварын ажил  

• Барилга байгууламжийн байршил, нэр: Сэргэлэн сумын Эрүүл мэндийн төвийн 

барилгын дээврийн их засварын ажил  

• Захиалагч байгууллага: Газрын харилцаа, барилга хот байгуулалтын газар 

• Гүйцэтгэгч компани : “Дөрвөн лхагва”ХХК 

• Зураг төслийн гүйцэтгэгч байгууллага: “Эрин зууны суварга”ХХК 

• Төсөвт өртөг: 80,0 сая төг 

• Гэрээний дүн: 67,5 сая төг 

• Хийгдсэн ажил: Эрүүл мэндийн төвийн барилгын дээврийн их засварын ажил 

хийгдсэн. 

• Хүлээн авсан огноо: 2016.09,15 



8. Сэргэлэн сумын Эрүүл мэндийн төвийн барилгын 
дээврийн их засварын ажил  



8. Сэргэлэн сумын Эрүүл мэндийн төвийн барилгын 
дээврийн их засварын ажил  



9. Цэлмэг хотхоны дуудлага худалдаагаар зарагдсан айл өрхүүдийн 

гадна шугам сүлжээ 

• Барилга байгууламжийн байршил, нэр: Цэлмэг хотхоны дуудлага худалдаагаар 

зарагдсан айл өрхүүдийн гадна шугам сүлжээ 

• Захиалагч байгууллага: Газрын харилцаа, барилга хот байгуулалтын газар 

• Гүйцэтгэгч компани : “Энерго тех сервис”ХХК 

• Зураг төслийн гүйцэтгэгч байгууллага: “ДНТ”ХХК 

• Төсөвт өртөг: 742,8 сая төг 

• Гэрээний дүн: 742,8 сая төг 

• Хийгдсэн ажил: Зуунмод суманын Цэлмэг хотхоны баруун талд нийт 76 айлын 

гадна дулаан хангамж, цэвэр усан хангамж, ариутгах татуургын шуам 

сүлжээний ажил хийгдэж байна. Энэ ажил нь он дамжин хийгдэхээр төлөвлөгдөж 

байна. 

• Хүлээн авсан огноо: 2016.11.10 



9. Цэлмэг хотхоны дуудлага худалдаагаар зарагдсан айл өрхүүдийн гадна шугам сүлжээ 



9. Зуунмод сумын 6-р багийн дулаан, цэвэр усны шугам сүлжээний 

угсралтынажил 

• Барилга байгууламжийн байршил, нэр: Зуунмод сумын 6-р багийн дулаан, цэвэр 

усны шугам сүлжээний угсралтын ажил 

• Захиалагч байгууллага: Газрын харилцаа, барилга хот байгуулалтын газар 

• Гүйцэтгэгч компани : “Төв-Чандмань”ДЭХГазар 

• Зураг төслийн гүйцэтгэгч байгууллага: “Хайдро дизайн прожект”ХХК 

• Төсөвт өртөг: 325,4 сая төг 

• Гэрээний дүн: 113,7 сая төг 

• Хийгдсэн ажил: Зуунмод сумын 6-р багийн дулаан, цэвэр усны шугам сүлжээний 

угсралтын энэ онд төлөвлөгдсөн ажил хийгдсэн. 

• Хүлээн авсан огноо: 2016.11.04 



9. Зуунмод сумын 6-р багийн дулаан, цэвэр усны шугам сүлжээний угсралтынажил 



9. Аймгийн ЗДТГ-ын гадна дулааны шугам 

• Барилга байгууламжийн байршил, нэр: Аймгийн ЗДТГ-ын гадна дулааны шугам 

• Захиалагч байгууллага: Газрын харилцаа, барилга хот байгуулалтын газар 

• Гүйцэтгэгч компани : “Дөрвөнлхагва”ХХК 

• Зураг төслийн гүйцэтгэгч байгууллага: 

• Төсөвт өртөг: 18,6 сая төг 

• Гэрээний дүн: 18,56 сая төг 

• Хийгдсэн ажил: Аймгийн ЗДТГ-ын гадна дулааны шугам сүлжээний угсралтын 

төлөвлөгдсөн ажил хийгдсэн. 

• Хүлээн авсан огноо: 2016.10.24 



9. Аймгийн ЗДТГ-ын гадна дулааны шугам 



9. Архуст сумын эмнэлэгийн барилгын сэргээн босгох ажил 

• Барилга байгууламжийн байршил, нэр: Архуст сумын эмнэлэгийн их засварын 

ажил  

• Захиалагч байгууллага: Газрын харилцаа, барилга хот байгуулалтын газар 

• Гүйцэтгэгч компани : “Тусгал төв”ХХК 

• Зураг төслийн гүйцэтгэгч байгууллага: “Асхан”ХХК 

• Төсөвт өртөг: 212,84сая төг 

• Гэрээний дүн: 212,84 сая төг 

• Хийгдсэн ажил: Архуст сумын эмнэлэгийн барилгад гарсан дэлбэрэлтийн улмаас 

барилга нурж хэсэгчилэн сэргээн засварлах, зуухны барилга шинээр барьж 

тоноглох, гадна шугам сүлжээ хийх зэрэг ажлыг аймгийн болон улсын хөрөнгө 

оруулалтаас хийж ашиглалтанд өгсөн. 

• Хүлээн авсан огноо: 2016.10.17 



10. Архуст сумын эмнэлэгийн сэргээн босголтын ажил 



Улсын хөрөнгө оруулалт 

• Төв аймагт 2016 онд улсын хөрөнгө оруулалтаар 4 барилга 
байгууламжийн 13 217,0 сая төгрөгийн  өртөг бүхий шинэ барилга, 
их засварын 8 ажил болох 422,0 сая төгрөгийн өртөгтэй ажилд 
захиалагчаар ажиллаа.  

• Үүнээс Баянцагаан сумын Соёлын төвийн барилга, Батсүмбэр 
сумын 120 ортой дотуур байрны барилгууд ашиглалтанд орж 

• Баянцогт сумын цэцэрлэгийн дээврийн их засвар, Борнуур сумын 
цэцэрлэгийн дээврийн их засвар, Лүн сумын дотуур байрны 
дээврийн их засвар, Өндөрширээт сумын сургуулийн барилгын 
засвар, Мөнгөнморьт сургуулийн их засварын ажил, Жаргалант 
сумын дотуур байрны их засвар, Сүмбэр сумын ЭМТ-ийн барилгын 
их засварын ажлууд хигдэн хүлээлгэн өгсөн.  
 



ШИНЭЭР БАРИГДСАН БАРИЛГА БАЙГУУЛАМЖУУД 

 

1. Баянцагаан сумын Соѐлын төвийн барилга 

2. Батсүмбэр сумын 120 ортой дотуур байрны 

барилга  

3. Эрдэнэ сумын 320 сурагчтай сургуулийн барилга 

4. Хөгжимт драмын театрын барилга /Зуунмод сум/ 



Баянцагаан сумын Соѐлын төвийн барилга 
 

• Барилга байгууламжийн байршил, нэр: 

•  Төв аймгийн Баянцагаан сумын 200 хүний  суудалтай соѐлын төвийн барилга 

•  Захиалагч байгууллага: Боловсрол, шинжлэх ухааны яам 

•  Гүйцэтгэгч компани : “ Засагт хаан “  ХХК 

•  Зураг төслийн гүйцэтгэгч байгууллага: “ Хаус констракшн “ ХХК 

•   Улсын төсвийн  1 178 800 195  төгрөгийн хөрөнгө оруулалтаар  Баянцагаан сумын 200 хүний суудалтай барилга 

угсралтын ажлыг “Засагт хаан” ХХК гүйцэтгэж  гүйцэтгэгчийн 2016 оны 10 дугаар сарын 04-ны өдрийн тоотын дагуу 

мэдэгдэл хүргүүлэн  2016 оны 10 сарын 10-ны өдөр 11  хүний бүрэлдэхүүнтэй комисс ажиллаж, гишүүдээс өгсөн үүрэг 

даалгаврыг шалгаж нийт гишүүдийн саналаар барилга байгууламжийг байнгын ашиглалтанд хүлээн авлаа. 

•  Барилга угсралтын ажлын явцад  Барилгын хөгжлийн төвийн мэргэжилтэнүүдтэй  хамтран  2-3 удаа , орон 

нутгаас 2 удаа ,  сумаас ажлын хэсэг байгуулан  захиалагчийн хяналтыг хийсэн. Мөн зохиогчийн хяналтыг үе шатны 

ажил дээр байнга хяналт тавин ажилласан.  Барилгын угсралтын ажлыг зураг төсвийн дагуу хийлгэхэд  хяналт тавьж 

хэрэгжүүлж  ажиллаа.Үүнд: 

• Зургийн дагуу хийгээгүй шугаман суурь цутгасан тул гүйцэтгэлийн зураг гаргуулан баталгаажуулан зохиогчийн дүгнэл 

гаргуулах  

• Цахилгааны ажил газардуулгын ажлыг зургийн  дагуу хийж гүйцэтгэх 

• Галын аюулгүй ажиллагааг сайн хангаж ажиллах 

• Аянга зайлуулагч хийж сумын цахилгааны байцаагчаар  туршилтыг шалгуулж акт үйлдэх 

• Халаах хэрэгсэл угсрагдсан  өрөөнүүдийн цахилгаан халаагчийн ачаалалыг тоцоож автороор хянуулах 

• Гадна цооног болон гадна ариутгах татуургын ажлын зургийг баталгаажуулах зэрэг үүрэг даалгавар өгөн хэрэгжүүлэн 

ажилласан. 

 



1. Баянцагаан сумын соѐлын төв шинээр баригдаж ашиглалтанд орлоо 



1. Баянцагаан сумын соѐлын төв шинээр баригдаж ашиглалтанд орлоо 

Ашиглалтанд орох үед  



Баянцагаан сумын соѐлын төв 



2. Батсүмбэр сумын дунд сургуулийн 120 ортой дотуур 
байрны барилга ашигнлалтанд орлоо 

• Барилга байгууламжийн байршил, нэр: 

• Төв аймгийн Батсүмбэр сумын 120 хүүхдийн ортой дотуур байрны барилга 

• Захиалагч байгууллага: Боловсрол, шинжлэх ухааны яам 

• Гүйцэтгэгч компани: “ Цамхагт констракшн” ХХК 

• Зураг төслийн гүйцэтгэгч байгууллага: “ Бат проект” ХХК 

•   

• Улсын хөрөнгө оруулалтаар  1200 000  төгрөгийн хөрөнгө оруулалтаар Батсүмбэр сумын 120 хүүхдийн дотуур байрны 

барилга угсралтын ажлыг “ Цамхагт констракшн” ХХК гүйцэтгэж  гүйцэтгэгчийн 2016 оны 10 дугаар сарын 04-ний   

өдрийн 108 тоотын дагуу мэдэгдэл хүргүүлэн 2016 оны 10 дугаар сарын 10-ны өдөр 13 хүний бүрэлдэхүүний  комисс 

ажиллаж, гишүүдээс өгсөн үүрэг  даалгаврыг шалгаж нийт гишүүдийн саналаар барилга байгууламжийг байнгын 

ашиглалтанд хүлээн авлаа. 

• Барилга угсралтын ажлын явцад  Барилгын хөгжлийн төвийн мэргэжилтэнүүдтэй  хамтран  2 удаа , орон нутгаас 2-3  

удаа ,  сумаас ажлын хэсэг байгуулан  захиалагчийн хяналтыг  хийсэн. Мөн зохиогчийн хяналтыг үе шатны ажил дээр 

байнга хяналт тавин ажилласан.  Барилгын угсралтын ажлыг зураг төсвийн дагуу хийлгэхэд  хяналт тавьж хэрэгжүүлж  

ажиллаа. Үүнд: 

• Адрын хөндийд байгаа салхивчийн хоолой, бохирын үнэр гаргагчийг  зургийн байгууллагатай зөвшилцөж 

шийдвэрлүүлэх 

• Хатуу цэгийг хүлээлцсэн актыг бичиг баримтанд хавсаргах 

• Цахилгаан болон холбоо дохиололын ажлуудыг зургийн дагуу хийж гүйцэтгэх 

• Барилгын дээврийн модон хийцэд зургийн дагуу үжил эсэргүүцэгч түрхлэг түрхэн модны сертификатыг  хавсаргах 

• Гадна  дулаан хангамжийн угсралтын ажлын зураг төсвийг экспертизээр баталгаажуулах 

• Гадна аянга зайлуулагчийн ОМ-ын  хэмжилтийг  тусгай зөвшөөрөлтэй байгууллагаар хийлгэж хавсаргах 



2. Батсүмбэр сумын дунд сургуулийн 120 ортой дотуур байрны барилга 

ашиглалтанд орлоо 



2. Батсүмбэр сумын дунд сургуулийн 120 ортой дотуур байрны барилга 

ашиглалтанд орлоо 



2. Батсүмбэр сумын дунд сургуулийн 120 ортой дотуур 

байрны барилга ашиглалтанд орлоо. 



Эрдэнэ сумын 320 сурагчтай сургуулийн барилга 

• Барилга байгууламжийн байршил, нэр: 

• Төв аймгийн Эрдэнэ  сумын 320  суудалтай  сургуулийн  барилга 

• Захиалагч байгууллага: Боловсрол, шинжлэх ухааны яам 

• Гүйцэтгэгч компани: “  Тусгал-төв ” ХХК 

• Зураг төслийн гүйцэтгэгч байгууллага: “  Чулуутын багш”  ХХК 

•   

• Эрдэнэ сумын  320 суудалтай сургуулийн барилга угсралтын ажил хийж гүйцэтгэхээр  2013 

онд  Боловсрол шинжлэх ухааны яамтай Тусгал-төв ХХКомпани гэрээ байгуулсан. Уг 

барилга угсралтын ажил нь 2014 онд  560.4 сая, 2015 онд 531.4 сая, 2016 онд 260.9 сая 

төгрөгийн санхүүжилт хийгдсэн.  2016 онд Барилга угсралтын ажлын явцад  Барилгын 

хөгжлийн төвийн мэргэжилтэнүүдтэй  хамтран  2 удаа , орон нутгаас 2-3  удаа ,  сумаас 

ажлын хэсэг байгуулан  захиалагчийн хяналтыг  хийсэн. Мөн зохиогчийн хяналтыг үе 

шатны ажил дээр байнга хяналт тавин ажилласан.  Барилгын угсралтын ажлыг зураг 

төсвийн дагуу хийлгэхэд  хяналт тавьж хэрэгжүүлж  ажиллаа. Үүнд: 

• Адрын хөндийд байгаа салхивчийн хоолой, бохирын үнэр гаргагчийг  зургийн 

байгууллагатай зөвшилцөж шийдвэрлүүлэх 

 



Эрдэнэ сумын 320 сурагчтай сургуулийн барилга 



Барилга байгууламжийн байршил, нэр: 

Төв аймгийн Зуунмод  сумын Монгол туургатан театр / 800 хүний суудалтай/  

Захиалагч байгууллага: Боловсрол, шинжлэх ухааны яам 

Гүйцэтгэгч компани: “ Рендербау ” ХХК 

Зураг төслийн гүйцэтгэгч байгууллага: “  Кон инженерс”  ХХК 

  

Улсын төсвийн хөрөнгө оруулалтаар  Зуунмод  суманд 800 суудалтай  Монгол туургатан театрын  барилга угсралтын ажил хийж 

гүйцэтгэхээр  2014 онд  Соѐл,спорт, аялал жуулчлалын яамтай “ Рендербау ”  ХХКомпани гэрээ байгуулсан. Уг барилга угсралтын 

ажил нь 2014 онд 3200.0 сая, 2015 онд  1500.0 сая төгрөгийн санхүүжилт хийгдсэн. 

2016 онд гадна дулаан хангамж, ариутгах татуургын ажил, дотор халаалт,ариутгах татуурга, усан хангамж, салхивч, дотор 

гэрэлтүүлэг, холбоо дохиолол, цонх, гадна заслал зэрэг ажлуудыг хийж гүйцэтгэсэн. 

Барилга угсралтын ажлын явцад  Барилгын хөгжлийн төвийн мэргэжилтэнүүд болон зургийн байгууллагатай хамтран тогтмол   

хяналт тавин ажилласан.  Барилгын угсралтын ажлыг зураг төсвийн дагуу хийлгэхэд  хяналт тавьж хэрэгжүүлж  ажиллаа. Үүнд: 

Фермийн холбоос, даруулга төмөр, гагнаасын ажлыг норм дүрмийн дагуу хийж узель деталь бүрээр шалгалт хийлгэн акт гаргах 

Халаах хэрэгслэлийг / ширмэн радиатор /  өөрчилсөн тул зургийн байгууллагаар  хүчин чадлыг тооцуулан баталгаажуулах 

Цонхыг гадна талд байрлуулсан байгааг хананаас 5-7 см-ийн дотогш байрлуулах. 

Суулгасан цонх шаардлага хангахгүй тул шинжилгээнд өгч дүгнэлтийн дагуу цонхыг угсрах 

Барилгын баруун талын пандусыг бетоны ажлыг дахин хийх ба хийж гүйцэтгэхээс өмнө авторт үзүүлэх 

6-р тэнхлэгийн дагуу В тэнхлэгийн огтлолцол дээр байгаа баганыг теодолитоор талбайн инженерүүдийн хамт хэмжилт хийв. 

Нарийвчилсан хэмжилтийг мэргэжлийн байгууллагаар хийлгэж хэмжилтийн үр дүнг үндэслэн зургийн байгууллагаар зураг хийлгэн 

түүний дагуу хийж гүйцэтгэх 

3-8 тэнхлэн, А*-Д тэнхлэг хүртэлх сэндвичин дээвэр, хормой, диаграмм ханатай уулзварыг барилгын норм дүрэм, зургийн дагуу 

хийх 

Зуунмод суманд “Монгол туургатан” театрын барилга 

баригдаж байна.  



“Монгол туургатан” театрын барилга  
2016 онд гадна дулаан хангамж, ариутгах татуургын 

ажил, дотор халаалт,ариутгах татуурга, усан хангамж, 

салхивч, дотор гэрэлтүүлэг, холбоо дохиолол, цонх, 

гадна заслал зэрэг ажлуудыг хийж гүйцэтгэсэн.  

Барилга угсралтын ажлын явцад  Барилгын хөгжлийн 

төвийн мэргэжилтэнүүд болон зургийн 

байгууллагатай хамтран тогтмол   хяналт тавин 

ажилласан.  Барилгын угсралтын ажлыг зураг 

төсвийн дагуу хийлгэхэд  хяналт тавьж хэрэгжүүлж  
ажиллаа. 

Гадна фасадны ажил хийгдсэн байдал 



Дээврийн ажил гүйцэтгэж байгаа байдал 



Гадна дулаан хангамжийн шугам сүлжээг угсарч байгаа 

байдал 



Агааржуулалтын систем угсарсан байдал 

 



УЛСЫН ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАЛТААР ЭРХ ШИЛЖИН ХЭРЭГЖСЭН ИХ 

ЗАСВАРЫН АЖЛУУД 

• Баянцогт сумын цэцэрлэгийн дээврийн их засвар  

• Борнуур сумын цэцэрлэгийн дээврийн их засвар  

• Лүн сумын дотуур байрны дээврийн их засвар  

• Өндөрширээт сумын сургуулийн барилгын засвар  

• Мөнгөнморьт сургуулийн их засварын ажил /Дээврийн их засвар/ Мөнгөнморьт 

сургуулийн их засварын ажил /Фасад засвар/  

• Жаргалант сумын дотуур байрны их засвар 

•  Сүмбэр сумын ЭМТ-ийн барирлгын их засвар  



1. БАЯНЦОГТ СУМЫН ЦЭЦЭРЛЭГИЙН ДЭЭВРИЙН ИХ ЗАСВАР  

 

• Барилга байгууламжийн байршил, нэр: Баянцогт сумын цэцэрлэгийн дээврийн их 

засвар  

• Захиалагч байгууллага: Баянцогт сумын ЗДТГазар 

• Гүйцэтгэгч компани : “Сутайн оргил”ХХК 

• Зураг төслийн гүйцэтгэгч байгууллага: “_____”ХХК 

• Төсөвт өртөг: 50,0 сая төг 

• Гэрээний дүн: 50,0 сая төг 

• Хийгдсэн ажил: Баянцогт сумын цэцэрлэгийн барилгын дээвэр, 2 ангийн 

өргөтгөлийн барилга баригдсан.  

• Хүлээн авсан огноо: 



2. БОРНУУР СУМЫН ЦЭЦЭРЛЭГИЙН ДЭЭВРИЙН ИХ ЗАСВАР  

• Барилга байгууламжийн байршил, нэр: Борнуур сумын цэцэрлэгийн дээврийн их 

засвар  

• Захиалагч байгууллага: Борнуур сумын ЗДТГазар 

• Гүйцэтгэгч компани : "Дуулгат мөрөн"ХХК 

• Зураг төслийн гүйцэтгэгч байгууллага: “_____”ХХК 

• Төсөвт өртөг: 50,0 сая төг 

• Гэрээний дүн: 50,0 сая төг 

• Хийгдсэн ажил: Борнуур сумын цэцэрлэгийн дээврийн их засвар  

• Хүлээн авсан огноо: 



3. ЛҮН СУМЫН ДОТУУР БАЙРНЫ ДЭЭВРИЙН ИХ ЗАСВАР  

• Барилга байгууламжийн байршил, нэр: Лүн сумын дотуур байрны дээврийн их 

засвар  

• Захиалагч байгууллага: Газрын харилцаа, барилга хот байгуулалтын газар 

• Гүйцэтгэгч компани : “Ар булаг"ХХК 

• Зураг төслийн гүйцэтгэгч байгууллага: Газрын харилцаа, барилга хот 

байгуулалтын газар 

• Төсөвт өртөг: 50,0 сая төг 

• Гэрээний дүн: 49,8 сая төг 

• Хийгдсэн ажил: Лүн сумын дотуур байрны дээврийн их засвар, шал, цэвэр ус, 

ариутгах татуургын их засварын ажил хийгдлээ. 

• Хүлээн авсан огноо: 2016.10.06 



3. ЛҮН СУМЫН ДОТУУР БАЙРНЫ ДЭЭВРИЙН ИХ ЗАСВАР  



3. ЛҮН СУМЫН ДОТУУР БАЙРНЫ ДЭЭВРИЙН ИХ ЗАСВАР  



4. ӨНДӨРШИРЭЭТ СУМЫН СУРГУУЛИЙН БАЙРНЫ ДЭЭВРИЙН ИХ 

ЗАСВАР  

• Барилга байгууламжийн байршил, нэр: Өндөрширээт сумын сургуулийн 

барилгын дээврийн засвар  

• Захиалагч байгууллага: Газрын харилцаа, барилга хот байгуулалтын газар 

• Гүйцэтгэгч компани : “Комфорт имфекс"ХХК 

• Зураг төслийн гүйцэтгэгч байгууллага: “Жаргалант хийц”ХХК 

• Төсөвт өртөг: 80,0 сая төг 

• Гэрээний дүн: 78,8 сая төг 

• Хийгдсэн ажил: Өндөрширээт сумын сургуулийн барилгын дээврийн засвар  

• Хүлээн авсан огноо: 2016.12.13 



4. ӨНДӨРШИРЭЭТ СУМЫН СУРГУУЛИЙН БАЙРНЫ 

ДЭЭВРИЙН ИХ ЗАСВАР  



5. МӨНГӨНМОРЬТ СУРГУУЛИЙН ИХ ЗАСВАРЫН АЖИЛ /ДЭЭВРИЙН ИХ ЗАСВАР/ 

МӨНГӨНМОРЬТ СУРГУУЛИЙН ИХ ЗАСВАРЫН АЖИЛ /ФАСАД ЗАСВАР/  

• Барилга байгууламжийн байршил, нэр: Мөнгөнморьт сургуулийн их засварын 

ажил /Дээврийн их засвар/ Мөнгөнморьт сургуулийн их засварын ажил /Фасад 

засвар/  

• Захиалагч байгууллага: Аймгийн Засаг даргын тамгын газар 

• Гүйцэтгэгч компани : “Гарден сити"ХХК, “Харшийн гэгээ”ХХК 

• Зураг төслийн гүйцэтгэгч байгууллага: “Асхан”ХХК 

• Төсөвт өртөг: 105,0 сая төг 

• Гэрээний дүн:  58,76,   38,72 сая төгрөг 

• Хийгдсэн ажил: Мөнгөнморьт сумын сургуулийн дээвэр, фасадны их засварын 

ажил хийгдсэн. 

• Хүлээн авсан огноо: 



6. ЖАРГАЛАНТ СУМЫН ДОТУУР БАЙРНЫ ИХ ЗАСВАР 

• Барилга байгууламжийн байршил, нэр: Жаргалант сумын дотуур байрны их 

засвар 

• Захиалагч байгууллага: Газрын харилцаа, барилга хот байгуулалтын газар 

• Гүйцэтгэгч компани : “Өгөөмөр-Уул"ХХК 

• Зураг төслийн гүйцэтгэгч байгууллага: 

• Төсөвт өртөг: 53,5 сая төг 

• Гэрээний дүн:  48,5 сая төгрөг 

• Хийгдсэн ажил: Жаргалант сумын дотуур байрны 2-р давхрын их засварын 

ажлыг хийж гүйцэтгэсэн. 

• Хүлээн авсан огноо: 2016.12.12 



6. ЖАРГАЛАНТ СУМЫН ДОТУУР БАЙРНЫ ИХ ЗАСВАР 



6. ЖАРГАЛАНТ СУМЫН ДОТУУР БАЙРНЫ ИХ ЗАСВАР 



7. СҮМБЭР СУМЫН ЭМТ-ИЙН БАРИЛГЫН ИХ ЗАСВАР  

• Барилга байгууламжийн байршил, нэр: Сүмбэр сумын ЭМТ-ийн барилгын их 

засвар  

• Захиалагч байгууллага: Газрын харилцаа, барилга хот байгуулалтын газар 

• Гүйцэтгэгч компани : “Буянт гол"ХХК 

• Зураг төслийн гүйцэтгэгч байгууллага: “Асхан”ХХК 

• Төсөвт өртөг: 50,0 сая төг 

• Гэрээний дүн:  48,5 сая төгрөг 

• Хийгдсэн ажил: Сүмбэр сумын ЭМТ-ийн барирлгын их засвар дотор талын их 

засвар, цахилгааны монтажын их засварын ажил хийгдсэн. 

• Хүлээн авсан огноо: 2016.11.07 



7. СҮМБЭР СУМЫН ЭМТ-ИЙН БАРИЛГЫН ИХ ЗАСВАР  


