
 Д/д 
 Төсөл, арга хэмжээний нэр, 

хүчин чадал, байршил 

 Гүйцэтгэгч 

байгууллагы

н нэр 

 Батлагдсан 

төсөв 
 Гэрээний дүн 

 Олгосон 

санхүүжилт 
Барьцаа Үлдэгдэл Тайлбар

   1 
 Орон сууцны дээврийн засварын 

ажил: 

Төсөв төсөл 

ХХК
136,500,000       127,957,000       

   2 
 Орон сууцны дээврийн засварын 

ажил: 

"Ноён барс" 

ХХК
106,355,790       

   3 
 Орон сууцны дээврийн засварын 

ажил: 
"Латмон" ХХК 149,783,500       

   4 
 Орон сууцны дээврийн засварын 

ажил: 
"ДТБН" ХХК 119,890,500       

 НИЙТ         136,500,000        503,986,790                        -                       -   

   1 

 Гэр хороолол, орон сууцны 

хорооллын гудамж талбайн 

гэрэлтүүлгийн ажил А/914 

 Цогт хас ХХК         931,000,000        925,801,280 

 НХОГ 

зөвлөмж 

хүргүүлсэн 

        931,000,000        925,801,280                        -                       -                         -                        -   

 Д/д 
 Төсөл, арга хэмжээний нэр, 

хүчин чадал, байршил 

 Гүйцэтгэгч 

байгууллагы

н нэр 

 Батлагдсан 

төсөв 
 Гэрээний дүн 

 Олгосон 

санхүүжилт 
Барьцаа Үлдэгдэл Тайлбар

   1 
 Засаг даргын Тамгын газрын 

байрны өргөтгөл барих ажил 

 "Их 

Мандуул"ХХК 
        800,000,000        768,925,023       713,078,840        55,846,183 

 Ажил хийгдэж 

байгаа 

   2 

 Засаг даргын Тамгын газрын 

байрны өргөтгөлгөлийн гадна 

шугам сүлжээний холболт, 

гадна ажил: 

 а 
ЗДТГ-ын байрны  өргөтгөлийн 

дээвэр засварын ажил 
46,000,000 

4. Дүүргийн хөрөнгө оруулалтаар он дамжсан ажил

 Нийт  дүн 

 НИЙСЛЭЛИЙН БАЯНГОЛ ДҮҮРЭГТ ХИЙГДЭХ  ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАЛТЫН АЖЛЫН САНХҮҮЖИЛТЫН МЭДЭЭ 

 2014 оны 04 сарын 30-ны байдлаар 

 2.Нийслэлийн төсвийн хөрөнгөөр хийгдэх  он дамжсан Дүүргийн Засаг даргад эрх шилжиж ирсэн ажлууд  

 2. 2013 онд  Нийслэлийн орон нутгийн хөгжлийн сангийн хөрөнгөөр хийгдэх Дүүргийн Засаг даргад эрх шилжиж ирсэн ажлууд  

 НХОГ гэрээ 

байгуулан 

захиалагчийн 

хяналт тавьж 

санхүүжилт 

олгогдож 

байгаа  



 б 
ЗДТГ-ын байрны өргөтгөлийн 

дулааны узелийг өргөтгөх ажил 
46,000,000 

 в 

ЗДТГ-ын байрны өргөтгөлийн 

бохирын худаг шугам хоолой 

шилжүүлэх ажил 

48,000,000 

 г 

ЗДТГ-ын байрны өргөтгөлийн 

нэмэлт ажил /дотор засал, 

интерьер / 

 Их мандуул 

ХХК 
65,000,000          64,616,170         37,840,463 

 д 
ЗДТГ-ын байрны өргөтгөлийн 

гадна цахилгааны ажил 
45,000,000 

   3 

 Засаг даргын Тамгын газрын 

байрны өргөтгөлгөлийн тоног 

төхөөрөмжинд 

 Орчид ХХК           34,900,000          34,868,300         34,868,300                       -    Ажил дууссан 

   4 

 Засаг даргын Тамгын газрын 

байрны өргөтгөлгөлийн тавилга эд 

хогшилд 

 Говь хангай 

мебель ХХК 
        125,000,000        123,950,900       117,753,355        6,197,545                       -    Ажил дууссан. 

   5  Хогийн цэг байгуулах  

 "Молор 

Констракшн"Х

ХК 

        224,000,000        223,319,553       190,592,634        32,726,919 
 Ажил хийгдэж 

байгаа 

   6 

 Баянгол шинэ өргөө ОНӨААТҮГ-

ын албан конторын барилга болон 

хашаа барих 

 Эм ти эм жи 

ХХК 
        265,764,000     259,517,850.0      265,764,000 

 2013.03.19 

НХОГ зөвлөмж 

хүргүүлсэн. 

   7 
 Баянгол хүүхдийн зуслангийн 1.2 

км авто зам барих 
        163,000,000      163,000,000 

 тендер 

зарлагдаагүй 

 Дүүргийн хөрөнгө оруулалтын 

нийт дүн 
     1,862,664,000     1,475,197,796    1,094,133,592        6,197,545      517,337,102 

   1 
 Автозамын зураг төсөв 

боловсруулах ажил 
        130,000,000 

НАЗГ-аас 

техникийн 

нөхцөл ирээгүй

1
Спорт цогцолборын барилгын 

ажил 
     6,378,000,000     2,000,000,000 

2014 оны 05 

сарын 10 

нээнэ.

 Дүн      6,378,000,000     2,000,000,000                        -                       -   

 2. 2014 онд  Нийслэлийн төсвийн хөрөнгөөр хийгдэх Дүүргийн Засаг даргад эрх шилжиж ирсэн ажлууд  

4. Дүүргийн хөрөнгө оруулалтаар 2014 онд хийгдэх ажил

Улсын төсвийн хөрөнгөөр / Соёл урлаг, аялал,жуулчлалын сайдын багц/



   1  Нутгийн удирдлагын ордон барих      1,500,000,000 
 тендер 

зарлаагүй 

   2  ЗДТГ-ын байрны өргөтгөл      1,000,000,000 
 тендер 

зарлаагүй 

   3 

 Шинээр ашиглалтанд орсон 

болон бусад хороодын албан 

хэрэгцээнд тавилга, эд хогшил, 

комьпютер, техник хэрэгсэл 

худалдан авах ажил: 

        200,000,000 

 а  Тавилга эд хогшил авах         100,000,000 
 2014.04.13 

өдөр тендер 

 б  Тоног төхөөрөмж авах  Унага трейд           50,000,000          49,999,996         47,500,000        2,500,000 
 Ажил явагдаж 

байна 

 в  Комьпютер авах 
 Вега 

экспресс 
          50,000,000          49,955,400         49,955,400  Ажил дууссан 

   4  Зураг төсвийн үнэ         200,000,000         16,330,000 
 Ажил явагдаж 

байна 

   5 

 Чөлөөлсөн газруудын кадастрын 

зураг гаргах, төрийн өмчийн 

газрыг тэмдэгжүүлэх 

 Галт суман 

Мөндөр ХХК, 

МЖЛ ХХК, УБ 

нэгтгэл 

          30,000,000         20,293,900 
 Ажил явагдаж 

байна 

   6 
 Баянгол Шинэ өргөө ОНӨААТҮГ-

т машин техник хэрэгсэл авах: 
        149,000,000 

 тендер 

зарлаагүй 

 а  15 тн даацтай автомашин 2ш 
 Ди Эс Эн Эс 

ХХК 
        129,200,000        115,849,900 

 б 
 Давс цацагч бодис бодис цацагч 

төхөөрөмж 1 ш 

 Ди Эс Эн Эс 

ХХК 
          19,800,000          17,000,000 

   7 
 Нэг цэгийн үйлчилгээний төв 

байгуулах 
          30,000,000    

 тендер 

зарлаагүй 

 а  Тавилга эд хогшил авах           10,000,000 

 б  Комьпютер авах           10,000,000 

 в  Засвар тохижилт 

 Эвийн 

дөрвөн од 

ХХК 

          10,000,000            9,800,500           9,800,500  Ажил дууссан. 

 Гэрээ 

байгуулан 

ажил явагдаж 

байна 



   8 

 3 бичил лабараторийн  тоног 

төхөөрөмж, түүнд шаардагдах 

урвалж бодис нийлүүлэх  

        276,780,200        224,149,903 

 Гэрээ 

байгуулан 

ажил явагдаж 

байна 

   9 
 Баянгол хүүхдийн зуслангийн 

барилгын ажил эхлүүлэх 
        600,000,000 

 тендер 

зарлаагүй 

 10 
 6 хороонд иргэний танхим 

байгуулахад 
          93,000,000 

 тендер 

зарлаагүй 

 а 
 ИТ комьпютер техник хэрэгсэл 

авах 

 Грандворк 

ХХК 
          49,961,000          49,931,000         47,434,450        2,496,550  Ажил дууссан. 

 б  ИТ тавилга эд хогшил авах 
 Далай угалз 

ХХК 
          33,239,000          33,054,450         31,401,727        1,652,723  Ажил дууссан 

 в  ИТ дотор засвар гадна хаяг хийх 
 Бишрэлт 

түмэн хаан 
            9,800,000            9,513,000           9,513,000  ажил дууссан. 

 11 

 Баянгол хүүхдийн зусланд бага 

оврын автобус худалдан авах 

зардал 

 Монгол 

Хьюндай 

Автомотив 

ХХК 

          50,000,000          49,900,000         49,900,000 ажил дууссан

     4,128,780,200        609,154,149       282,128,977        6,649,272                       -   

 Д/д 
 Төсөл, арга хэмжээний нэр, 

хүчин чадал, байршил 

 Гүйцэтгэгч 

байгууллагы

н нэр 

 Батлагдсан 

төсөв 
 Гэрээний дүн 

 Олгосон 

санхүүжилт 
Барьцаа Үлдэгдэл Тайлбар

   1 

Цагдаагийн 1 ба 2 дугаар 

хэлтэсүүдэд тус бүр 1ш 

автомашин 

60,000,000 
тендер 

зарлаагүй

   2 

Цагдаагийн 1 ба 2 дугаар 

хэлтэсүүдэд 40ш богино долгионы 

станц, 2ш суурин станц авах 

20,600,000 
тендер 

зарлаагүй

   3 

9, 10, 11, 20, 21, 22, 23 хороодод 

болон гандангийн гэр хороололд 

цагдаагийн тоноглол бүхий  нийт 

9ш мотоцикль авах 

28,800,000 
тендер 

зарлаагүй

   4 

Цагдаагийн 1 дүгээр хэлтэсийн 

бялдууржуулах танхимын 

засварын ажил

10,000,000 
тендер 

зарлаагүй

2013 оны дансны үлдэгдэлээс санхүүжүүлэх ажлууд



   5 

Онцгой байдлын хэлтэсийн албан 

хэрэгцээнд суудлын автомашин 

худалдан авах 

18,000,000 
тендер 

зарлаагүй

   6 

Эрүүл мэндийн нэгдлийн нөхөн 

үржихүйн эрүүл мэндийн 

кабинетийн эмнэлэгийн тоног 

төхөөрөмж худалдан авах 

5,000,000 
тендер 

зарлаагүй

   7 

Эрүүл мэндийн нэгдлийн нөхөн 

үржихүйн эрүүл мэндийн 

кабинетийн засварын ажил 

8,573,000 
тендер 

зарлаагүй

   8 
Дүүргийн лого бүхий энгэрийн 

тэмдэг хийлгэх 
25,000,000 

тендер 

зарлаагүй

   9 
ЗДТГ-ын орох хэсгийн тохижилтын 

ажил 
59,682,000 

тендер 

зарлаагүй

 10 

ЗДТГ-ын байрны шинэ 

өргөтгөлийн байрны нэмэлт 6 

давхарын төлбөр

142,650,600 
тендер 

зарлаагүй

 11 

ЗДТГ-ын гадна талбайд 

автомашины зогсоол байгуулах 

ажил 

50,000,000 
тендер 

зарлаагүй

 12 

ЗДТГ-ын байрны гадна усан 

оргилуур байгуулах орчны 

тохижилтын ажил 

50,000,000 
тендер 

зарлаагүй

 13 
2-р хорооны бохирын шугам 

хоолойг солих ажил 
9,000,000 

тендер 

зарлаагүй

 14 
2-р хорооны шугам хоолойг засах 

газар шорооны ажил  
6,000,000 

тендер 

зарлаагүй

 15 

Иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын 

албан хэрэгцээнд автомашин 

худалдан авах 

85,000,000 
тендер 

зарлаагүй

 16 
ЗДТГ-ын албан хэрэгцээнд том 

оврын автомашин худалдан авах 
85,000,000 

тендер 

зарлаагүй

 17 

ЗДТГ-ын албан хэрэгцээнд 

суудлын автомашин худалдан 

авах /шинэ/

58,000,000 
тендер 

зарлаагүй



 18 

ЗДТГ-ын албан хэрэгцээнд 

суудлын 2ш автомашин худалдан 

авах / хуучин/

26,000,000 
тендер 

зарлаагүй

 19 

Эрүүгийн 2 дугаар шүүхийн үйл 

ажиллагаанд дэмжлэг үзүүлж 

тавилга эд хогшил худалдан авах 

6,000,000 
тендер 

зарлаагүй

 20 

Тойргийн эрүүгийн 2-р шүүхийн 

үйл ажиллгааанд дэмжлэг үзүүлж 

автомашин худалдан авах 

15,000,000 
тендер 

зарлаагүй

 21 
Нутгийн удирдлагын ордон барих 

ажил 
600,000,000 

тендер 

зарлаагүй

 22 
ЗДТГ-ын байрны 2-р өргөтгөлийн 

барилга барих 
600,000,000 

тендер 

зарлаагүй

 23 
Дүүргийн Ардчилалын өндөрлөг 

байгуулах ажил
450,000,000 

тендер 

зарлаагүй

 24 

Баянгол Шинэ Өргөө ОНӨААТҮГ-

ын 20-р хороонд байрлах 

оффисын барилга барих ажил

435,000,000 
тендер 

зарлаагүй

 25 

Баянгол Шинэ Өргөө ОНӨААТҮГ-

ын албан хэрэгцээнд автомашин 

худалдан авах 

80,000,000 
тендер 

зарлаагүй

 26 
Баянгол хүүхдийн зуслангийн 

барилгын ажил
500,000,000 

тендер 

зарлаагүй

 Нийт дүн      3,433,305,600 

   1 
6а, 7а байрнуудын дундах талбайн 

усан оргилуурын ажил 
20,000,000 

тендер 

зарлаагүй

   2 
6а, 7а байрнуудын дундах талбайн 

явган хүний зам хайс хашлага
20,000,000 

тендер 

зарлаагүй

   3 

6а, 7а байрнуудын дундах талбайн 

хүүхдийн тоглоомын тоног 

төхөөрөмжүүд саравч сандал 

хогийн сав

20,000,000 
тендер 

зарлаагүй

Нийслэлийн 2014 оны орон нутгийн хөгжлийн сангийн хөрөнгөөр  хийгдэх Засаг даргад эрх шилжиж ирсэн ажлууд



   4 
6а 7а байрнуудын дундах талбайн 

ногоон байгууламжийн ажил
20,000,000 

тендер 

зарлаагүй

   5 
6а, 7а байрнуудын дундах талбайн 

гэрэлтүүлэг 
20,000,000 

тендер 

зарлаагүй

   6 
дүүргийн өндөрлөг орчимд усан 

оргилуур барих
20,000,000 

тендер 

зарлаагүй

   7 
Дүүргийн өндөрлөг орчимд явган 

хүний зам тавих 
20,000,000 

тендер 

зарлаагүй

   8 

Дүүргийн өндөрлөг орчмын 

талбайн хүүхдийн тоглоомын 

тоног төхөөрөмжүүд саравч 

сандал хогийн сав

20,000,000 
тендер 

зарлаагүй

   9 
Дүүргийн өндөрлөг орчмын ногоон 

байгууламж 
20,000,000 

тендер 

зарлаагүй

 10 
Дүүргийн өндөрлөг орчмын 

гэрэлтүүлэг 
20,000,000 

тендер 

зарлаагүй

 11 
38-р байрны урд талбайн усан 

оргилуур 
20,000,000 

тендер 

зарлаагүй

 12 
38-р байрны урд талбай явган 

хүний зам, хайс хашлага
20,000,000 

тендер 

зарлаагүй

 13 

38-р байрны урд талбайн 

хүүхдийн тоглоомын талбай 

саравч сандал хогийн сав 

20,000,000 
тендер 

зарлаагүй

 14 
38-р  байрны урд талбайн ногоон 

байгууламж 
20,000,000 

тендер 

зарлаагүй

 15 
38-р байрны урд талбайн 

гэрэлтүүлэг
20,000,000 

тендер 

зарлаагүй

 16 
1,2-р байрны баруун талын 

талбайн усан оргилуур 
20,000,000 

тендер 

зарлаагүй

 17 
1,2-р байрны урд талбайн явган 

хүний зам, хайс, хашлага 
20,000,000 

тендер 

зарлаагүй

 18 

1,2-р байрны урд талбайн 

хүүхдийн тоглоомын 

талбай,саравч, сандал, хогийн 

сав.

20,000,000 
тендер 

зарлаагүй

 19 
1,2-р байрны урд талбайн ногоон 

байгууламж 
20,000,000 

тендер 

зарлаагүй



 20 
1,2-р байрны урд  талбайн 

Гэрэлтүүлэг 
20,000,000 

тендер 

зарлаагүй

 21 
2-р байрны баруун талын талбайн 

усан оргилуур 
20,000,000 

тендер 

зарлаагүй

 22 
2-р барйны урд талбайн явган 

хүний зам хайс хашлага
20,000,000 

тендер 

зарлаагүй

 23 

2-р барйны урд талбайн хүүхдийн 

тоглоомын талабай саравч сандал 

хогийн сав 

20,000,000 
тендер 

зарлаагүй

 24 
2-р байрны урд талбайн ногоон 

байгууламж
20,000,000 

тендер 

зарлаагүй

 25 
2-р барйны урд талбайн 

гэрэлтүүлэг 
20,000,000 

тендер 

зарлаагүй

 26 

12-р хорооны цогцолбор байрны 

урд урд бичил цэцэрлэгийн усан 

оргилуур 

20,000,000 
тендер 

зарлаагүй

 27 
12-р хорооны цогцолбор байрны 

урд явган хүний зам хайс хашлага 
15,000,000 

тендер 

зарлаагүй

 28 

12-р хорооны цогцолбор байрны 

урд хүүхдийн тоглоомын талбай 

саравч сандал хогийн сав 

15,000,000 
тендер 

зарлаагүй

 29 
12-р хороо цогцолбор байрны урд 

ноноон байгууламж 
20,000,000 

тендер 

зарлаагүй

 30 
12-р хорооны цогцолбор байрны 

урд талбайн гэрэлтүүлэг
16,900,000 

тендер 

зарлаагүй

 31 15,16,17-р байрны өмнө 

тоглоомын талбайн усан оргилуур 

19,500,000 
тендер 

зарлаагүй

 32 

15,16,17-р байрны өмнө 

тоглоомын талбайн явган хүний 

зам, хайс хашлага 

15,500,000 
тендер 

зарлаагүй

 33 15,16,17-р өмнө тоглоомын 

талбайн саравч сандал хогийн сав

18,000,000 
тендер 

зарлаагүй

 34 

15,16,17-р байрны  өмнө 

тоглоомын талбайн  ногоон 

байгууламж 

15,000,000 
тендер 

зарлаагүй



 35 
15,16,17-р байрны  өмнө 

тоглоомын талбайн гэрэлтүүлэг 
15,000,000 

тендер 

зарлаагүй

 36 
21,22-р байрны өмнө тоглоомын 

талбайн усан оргилуур 
19,500,000 

тендер 

зарлаагүй

 37 

21,22-р байрны өмнө тоглоомын 

талбайн явган хүний зам, хайс 

хашлага

15,500,000 
тендер 

зарлаагүй

 38 

21,22-р байрны өмнө тоглоомын 

талбайн саравч, сандал, хогийн 

сав

18,000,000 
тендер 

зарлаагүй

 39 
21,22-р байрны өмнө тоглоомын 

талбайн ногоон байгууламж
15,000,000 

тендер 

зарлаагүй

 40 
21,22-р байрны өмнө тоглоомын 

талбайн гэрэлтүүлэг 
15,000,000 

тендер 

зарлаагүй

 41 
35-р байрны урд талын иж бүрэн 

тоглоомын талбайн усан оргилуур 
19,500,000 

тендер 

зарлаагүй

 42 

35-р байрны урд талын иж бүрэн 

тоглоомын талбайн явган хүний 

зам, хайс хашлага

15,500,000 
тендер 

зарлаагүй

 43 

35-р байрны урд талын иж бүрэн 

тоглоомын талбайн саравч, 

сандал хогийн сав 

18,000,000 
тендер 

зарлаагүй

 44 

35-р барйны урд талын мж бүрэн 

тоглоомын талбайн  ногоон 

байгууламж

18,600,000 
тендер 

зарлаагүй

 45 
35-р байрны урд талын иж бүрэн 

тоглоомын талбайн гэрэлтүүлэг 
15,000,000 

тендер 

зарлаагүй

 46 
42-р байрны иж бүрэн тоглоомын  

талбайн усан оргилуур 
19,500,000 

тендер 

зарлаагүй

 47 

42-р байрны иж бүрэн тоглоомын 

талбайн явган хүний зам, хайс  

хашлага

15,500,000 
тендер 

зарлаагүй

 48 

42-р байрны талын иж бүрэн 

тоглоомын талбайн саравч, 

сандал, хогийн сав

18,300,000 
тендер 

зарлаагүй



 49 

42-р байрны талын иж бүрэн 

тоглоомын талбайн ногоон 

байгууламж 

18,600,000 
тендер 

зарлаагүй

 50 
42-р байрны талын иж бүрэн 

тоглоомын талбайн гэрэлтүүлэг 
15,000,000 

тендер 

зарлаагүй

 51 
57-р байрны баруун талд иж бүрэн 

тоглоомын талбайн усан оргилуур 
19,500,000 

тендер 

зарлаагүй

 52 

57-р байрны баруун талд  иж 

бүрэн тоглоомын талбайн явган 

хүний зам хайс хашлага

16,500,000 
тендер 

зарлаагүй

 53 

57-р байрны баруун талд иж бүрэн 

тоглоомын талбайн саравч, 

сандал хогийн сав 

18,000,000 
тендер 

зарлаагүй

 54 

57-р байрны баруун талд иж бүрэн 

тоглоомын талбайн ногоон 

байгууламж 

18,600,000 
тендер 

зарлаагүй

 55 
57-р байрны баруун талд иж бүрэн 

тоглоомын талбайн гэрэлтүүлэг 
15,000,000 

тендер 

зарлаагүй

 56 

УС-29, БХН-30 байрны баруун 

талд иж бүрэн тоглоомын талбайн 

усан оргилуур 

19,500,000 
тендер 

зарлаагүй

 57 

УС-29, БХН-30 байрны баруун 

талд иж бүрэн тоглоомын талбайн 

явган хүний зам, хайс, хашлага

15,500,000 
тендер 

зарлаагүй

 58 

УС-29, БХН-30 байрны баруун 

талд иж бүрэн тоглоомын талбайн 

саравч, сандал, хогийн сав

18,300,000 
тендер 

зарлаагүй

 59 

УС-29, БХН-30 байрны баруун 

талд иж бүрэн тоглоомын талбайн 

ногоон байгууламж

18,600,000 
тендер 

зарлаагүй

 60 

УС-29, БХН-30 байрны баруун 

талд иж бүрэн тоглоомын талбайн 

гэрэлтүүлэг 

15,000,000 
тендер 

зарлаагүй



 61 
Замчин СӨХ-ны 68-р байрны 

дээврийн засварын ажил 
24,800,000 

тендер 

зарлаагүй

 62 
Оч СӨХ-ны БГД 2-р хороолол 4-р  

хороо 7-р байрны дээврийн засвар 
56,100,000 

тендер 

зарлаагүй

 63 

Өргөө 14 СӨХ -ны БГД 10-р 

хороолол 5-р байрны дээврийн 

засвар 

35,500,000 
тендер 

зарлаагүй

 64 

Далт СӨХ-ны БГД 10-р хороолол 6-

р хороо 18-р байрны дээвэр 

засвар 

47,300,000 
тендер 

зарлаагүй

 65 

Далт СӨХ-ны БГД 10-р хороолол 6-

р хороо 19/А-р байрны дээвэр 

засвар 

23,700,000 
тендер 

зарлаагүй

 66 

Далт СӨХ-ны БГД 10-р хороолол 6-

р хороо 41-р байрны дээвэр 

засвар 

47,300,000 
тендер 

зарлаагүй

 67 

Найдвар 29, 30 СӨХ-ны БГД 4-р 

хороолол 7-р хорооны 29-р 

байрны 5,6,7,8,9-р орцны 

дээврийн засвар 

106,500,000 
тендер 

зарлаагүй

 68 

Хөрш 252 СӨХ-ны БГД 4-р 

хороолол 8-р хороо 15-р байрны 

дээврийн засвар 

47,300,000 
тендер 

зарлаагүй

 69 

Дэвжих СӨХ-ны БГД 3-р  

хороолол 15-р хороо 26-р байрны 

дээврийн засвар

18,200,000 
тендер 

зарлаагүй

 70 

Дэвжих СӨХ-ны БГД 3-р  

хороолол 15-р хороо 27-р байрны 

дээврийн засвар

18,200,000 
тендер 

зарлаагүй

 71 

Дэвжих СӨХ-ны БГД 3-р хороолол 

15-р хороо 30-р байрны дээвэр 

засвар 

18,200,000 
тендер 

зарлаагүй

 72 

Хөрш 2005 СӨХ-ны БГД 4-р 

хороолол 17-р барйны 37-р 

байрны дээврийн засвар 

29,400,000 
тендер 

зарлаагүй



 73 

Бат-Өргөө СӨХ-НЫ БГД 4-р 

хороолол 8-р  хороо 11-р байр 3,4-

р орц

40,900,000 
тендер 

зарлаагүй

 Нийт дүн      1,614,300,000                         -                          -                       -                         -   

1
Тохижилтын ажил "Далангийн гүүр 

болон  шатны тохижилтын ажил
Алтан зурлага           62,190,000          62,070,541         55,770,382        3,103,527          3,196,632 

ажил явагдаж 

байна

2
Тохижилтын ажил "Үерийн 

далангийн тохижилт"
Хас туйл           58,000,000          57,364,986         47,734,291        2,868,249          6,762,446 

ажил явагдаж 

байна 

3

Тохижилтын ажил "хороолол 

дотор болон гэр хороолол дотор 

явган хүний зам тавих ажил"

Цавчим цахир           66,675,000          65,906,615         42,839,301        3,295,331        19,771,983 
ажил явагдаж 

байна  

4
Тохижилтын ажил Автомашины 

зогсоол байгуулах ажил
Ардааган         112,000,000        108,297,898         97,877,298        5,414,895          5,005,705 

ажил явагдаж 

байна 

5
Тохижилтын ажил "Хороодын 

засварын ажил"
Хайрхан бар         100,200,000          78,944,992         44,188,946        3,947,250        30,808,796 

Ажил явагдаж 

байгаа

6

Тохижилтын ажил "Орон сууцны 

гадна тохижилт шинэчлэлтийн 

ажил"

Цацрал 

констракшн
          60,000,000          58,258,504        2,912,925        55,345,579 

Ажил явагдаж 

байгаа

7 Гадна фасадны ажил
Цацрал 

констракшн
            9,800,000            9,411,879           8,470,340           470,594             470,945 Ажил дууссан 

8  лийдлинкХХК 

/Камер/ 

       661,517,870       330,758,935      33,075,894      297,683,042 ажил дууссан

9

  Смарт 

технологи 

/Хаалга/ 

       326,193,109       292,393,609      16,309,655        17,489,845 
ажил явагдаж 

байна

10  Гэрэлтүүлэг БГД-ХААА/ОН13-06  Цогт хас ХХК      1,000,000,000        999,931,406       792,478,003      49,996,570      157,456,833 

ажил явагдаж 

байна 

Захирамж 

дутуу 

 Орон нутгийн хөгжлийн 

сангийн дүн 
     2,468,865,000     2,427,897,800    1,712,511,105    121,394,890      593,991,805 

 Д/д 
 Төсөл, арга хэмжээний нэр, 

хүчин чадал, байршил 

 Гүйцэтгэгч 

байгууллагы

н нэр 

 Батлагдсан 

төсөв 
 Гэрээний дүн 

 Олгосон 

санхүүжилт 
Барьцаа Үлдэгдэл Тайлбар

 5. Орон нутгийн хөгжлийн сангийн хөрөнгө оруулалт он дамжсан 

 Нийтийн эзэмшлийн болон орон 

сууцны гадна талбайг 

камержуулах, хаалгыг электрон 

түгжээтэй хаалгаар солих ажил 

БГД-ХААА/ОН13-05                                  

     1,000,000,000 



   1 
 Орон сууцны болон гэр 

хорооллын гэрэлтүүлэг 
     1,500,000,000 

   2 

 Ногоон байгууламж, усан 

оргилуур хүүхдийн тоглоомын 

талбай, гэр хорооллын гудамж 

талбайн эвдрэл гэмтлийг засах 

     1,119,542,539 

   3  Гүний худаг, усны машин         350,000,000 

   4  Он дамжин хийгдэх ажил 

 а 
Баянгол  хүүхдийн  зуслангийн 

хашааны   төмөр  хийцийн 

ажил

Зууны сод 

хийц ХХК
       57,000,000          55,938,570 

НХОГ- 

2014.03.11 

зөвлөмж 

хүргүүлсэн.

 б 
Хашааны    суурь    цутгалтын  

ажил

Зууны сод 

хийц ХХК
       52,000,000          50,936,840 

НХОГ- 

2014.03.11 

зөвлөмж 

хүргүүлсэн.

 в 
Хүүхдийн зуслан руу зам тавих 

ажил
Цогц зам ХХК      191,000,000        190,852,600 

 г 
Тохижилтын       ажил        “Дэд 

бүтцийн           ажил”

Эрчим 

электро ХХК
110,646,000        107,665,375 

НХОГ- 

2014.03.05 

зөвлөмж 

хүргүүлсэн.

 д 
Тохижилтын ажил "Хороодын 

засварын ажил"
Хайрхан бар 20,567,852          20,567,852 

Ажил хийгдэж 

байгаа

 ОНХС-ийн дүн                    -        3,400,756,391        425,961,237                        -                       -                         -                        -   

 Нийт ХО дүн    24,484,171,191     8,367,999,052    3,088,773,674    134,241,707   1,111,328,907 

 5. Орон нутгийн хөгжлийн сангийн хөрөнгө оруулалтаар 2014 онд хийгдэх ажил 

                       ЗАСАГ ДАРГЫН ТАМГЫН ГАЗРЫН ДАРГА                                                  Т.НЯМЦЭЦЭГ

                         САНХҮҮ, ТӨРИЙН САНГИЙН ХЭЛТСИЙН ДАРГА                                       Д.ДЭЛГЭРМАА

                    САНХҮҮ, ТӨРИЙН САНГИЙН ХЭЛТСИЙН МЭРГЭЖИЛТЭН                      Х.АСЕМГУЛ
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              20,567,852 


