
 

Барилга захиалагчийн хяналтын чиглэлээр:  

Сүмбэр сум, ХБ10,11 Радио рейлений байр фасад, дээвэр засварын ажил: 

Захиалагч:Сүмбэр сумын ЗДТГазар 

Зураг төсвийг: “Өсөх оргил прожект” ХХК 

Гүйцэтгэгч: Илчит сансар ХХК 

1. Төсөвт өртөг:115,155,589₮ , Ажлын гүйцэтгэл 100%, Улсын комисс байнгын 

ашиглалтад хүлээн авсан. 

 

2. Аймгийн төвийн бохир ус зайлуулах шугамын ажил, ажлын гүйцэтгэл 95% 

Захиалагч:БХБЯам 

Зураг төсвийг: “Зэт Эй Ди” ХХК 

Гүйцэтгэгч: Жам ХХК 

Төсөвт өртөг: 260,000,000₮  

 

 

3. Сүмбэр сумын 2-р баг, тохижилтын ажил, ажлын гүйцэтгэл 100%, Улсын комисс 

байнгын ашиглалтад хүлээн авсан. 

Захиалагч: АЗДТГазар 

Гүйцэтгэгч: “Осо констракшн” ХХК 

Төсөвт өртөг:148,252,627₮  



 

4. ШШГА-ны албан хаагчдын байрны гадна фасад засварын ажил, ажлын гүйцэтгэл 

100%, дотоодыг хяналтын комисс ажилласан. 

Захиалагч: АЗДТГ, ШШГ-425 анги 

Гүйцэтгэгч: “Гүн орон зай” ХХК 

Төсөвт өртөг: 56,694,043₮  

 

5. Сүмбэр сумын 1-р багийн айл өрхийг цэвэр бохир усын шугамд холбох засварын 

ажил, Ажлын гүйцэтгэл 100%,дотоодын хяналтын комисс ажилласан. 

Захиалагч: АЗДТГазар 

Зураг төсвийг:DMCC ХХК 

Гүйцэтгэгч: “Гурван-Уул трейд” ХХК 

Төсөвт өртөг:49,917,004₮  

 

 



 

6. Цоорхой рашааны тохижилтын ажил, ажлын гүйцэтгэл 90%, Улсын комисс 

ажилласан. 

Захиалагч: БОАЖГазар 

Зураг төсвийг:”Нутгийн босго” ХХК 

Гүйцэтгэгч “Буман заг” ХХК 

Төсөвт өртөг:57,548,811₮  
 

 
 

7. Шивээговь сум 3 дугаар сургуулийн цахилгаан хангамж, дотор монтаж засварын 

ажил, ажлын гүйцэтгэл 100%, дотоод хяналтын комисс ажилласан. 

Захиалагч:Шивээговь сумын ЗДТГ 

Гүйцэтгэгч: “Энхжих формат” ХХК 

Төсөвт өртөг: 19,877,879₮  

 
 

8. Шивээговь сумын хаягжуулалтын ажил ажлын гүйцэтгэл 98%, дотоод хяналтын 

комисс ажилласан. 

Захиалагч: Шивээговь сумын ЗДТГазар 

Гүйцэтгэгч: Их эффект ХХК 

Төсөвт өртөг: 4,800,000₮  



 
 

2. Барилгын материалын сорилт шинжилгээний чиглэлээр:  

 

Говьсүмбэр аймгийн  Газрын харилцаа Барилга хот байгуулалтын  газрын 

Барилгын материалын сорилт шинжилгээний лаборатори 2018.09.14 нээлтээ 

хийлээ. Уг барилгын нээлтэнд  Газар зохион байгуулалт, геодези зураг зүйн 

газрын  санхүү, эдийн засгийн хэлтсийн дарга Л.Лувсан, Хот байгуулалт 

кадастрын хэлтсийн дарга Г.Цогтбаатар, БХТөвийн Барилгын материал сорил 

шинжилгээний лабораторийн ахлах мэргэжилтэн П.Энхтуул, шинжээч нарын 

хамт, Аймгийн Засаг даргын орлогч Ш.Билэггүмбэрэл, АЗДТГазрын дарга 

Д.Содном, ХОХБТХэлтсийн дарга Т.Бат-Эрдэнэ, ГХБХБГазрын даргын ажлыг 

2016-2018 онд гүйцэтгэсэн Д.Тамир, ГХБХБГазрын дарга Б.Отгончимэг, 

БХБХэлтсийн дарга Б.Даваажаргал, холбогдох мэргэжилтэнгүүд, Барилгачдын 

холбооны тэргүүн С.Данзансодов, орон нутгийн барилга угсралтын компанийн 

удирдлага, ИТАжилчид гэсэн 30 гаруй хүний бүрэлдэхүүн нээлтийн үйл 

ажиллагаанд оролцов.  

 
 

Барилгын материалын лабораторийн нээлтийн үйл ажиллагаатай 

давхцуулан аймгийн Барилгачдын баярыг хамтатган тэмдэглэж 2018.09.14-ний 

өдөр Аймгийн иргэний танхимд баярын хурлыг хийж салбартаа ажил 

мэргэжлээрээ тэргүүлж ажилласан барилгын салбарын ИТАжилчдыг шагнаж 

урамшуулав. 

 

  

 

 



Мөн баярын үйл ажиллагаагаар аймгийн “Барилгачдын төгөл”-д нарс мод 

тарилаа.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Барилгын материалын сорилт шинжилгээний лабораторийн барилга анх 

ГХБХБГазрын дарга Д.Тамирын санаачилгаар 2017.07 дугаар сард барилгын ажил 

эхэлж 2017.10 дугаар сард барилгын ажил дууссан. 2018 оны 02 дугаар сарын 22-ний 

өдөр Улсын комисс байнгын ашиглалтанд хүлээн авсан. Барилгын материалын сорилт 

шинжилгээний лаборатори манай аймагт үйл ажиллагаа явуулсанаар Засгийн газрын 

2014 оны 308 дугаар тогтоолын хэрэгжилт болоод Барилгын материал, түүхий эд, 

бүтээгдэхүүний  чанарт тавих лабораторийн хяналтыг өргөжүүлэх, барилгын чанар , 

аюулгүй байдлыг хангах, улмаар хүн амын эрүүл, аюулгүй орчинд амьдрах нөхцлийг 

бүрдүүлэх юм.  

Лабораторийн үйл ажиллагаа цаашид жигдрүүлэн ажилласанаар орон нутагтаа 

керамик эдлэл/тоосго, явган зам, хавтан зам / цемент, блок, бетон, элс хайрга зэргийг 

шинжилгээнд хамруулах боломжтой болох юм. 2018 оны 09 дүгээр сарын байдлаар 

орон нутагт хийгдэж байгаа бүтээн байгуулалтын ажлын бетоноос дээж авч, 

шинжилгээнд хамруулах ажлыг хийж гүйцэтгэж байна.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Мэдээлэл бэлтгэсэн:                                  Б.Дэлгэрдалай 


