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Говьсүмбэр аймаг



Хуулийн 

дугаар 
Төсөл, арга хэмжээний нэр, хүчин чадал, байршил 

Гэрээний үнийн 

дүн 

Гэрээ 

байгуулсан 

огноо

Гэрээ дуусах 

огноо

Гүйцэтгэгчийн 

нэр 
Ажлын хувь

XII.1.1.231 
Сургуулийн барилга, 640 суудал /Говьсүмбэр, Сүмбэр 

сум, 2 дугаар сургууль/
5,490,120,919 2019.05.10 2020.06.10

Идэр чандмань 

ХХК
60%

XII.1.1.372 
Цэцэрлэгийн өргөтгөлийн барилга, 150 ор /Говьсүмбэр, 

Сүмбэр сум, 5 дугаар цэцэрлэг/

АХБ-наас 

санхүүжнэ..

Суурийн ажил 

дууссан. Гадна 

дулааны ажил 

хийгдэх гэж 

байна.15%

XII.1.2.35 
Сургуулийн биеийн тамирын талбайн тохижилт 

/Говьсүмбэр, Сүмбэр сум, 1 дүгээр сургууль/
249,941,178 2019.04.29 2019.07.23

Осо констракшн  

ХХК
100%

XII.2.1.32 "Их соёл - Эх үндэс" төсөл /Говьсүмбэр/ 275,441,603 2019.10.02 2019.08.20

Хийз майнингс 

ХХК, Монтех 

дистрибюшн ХХК

100%

XII.2.1.34 
Боржигон чуулгын гаднах талбайн тохижилт 

/Говьсүмбэр, Сүмбэр сум/
98,975,616 2019.05.01 2019.05.30

Харвайн толгой 

ХХК
98%

XII.2.1.80 
Чойрын хийдийн гол дуган, явган зам, тохижилт 

/Говьсүмбэр, Сүмбэр сум /
330,177,921 2019.07.15 2019.09.15 Си Эйч Си ХХК 30%



Боржигин чуулгын гаднах талбайн тохижилтын ажил

/Говьсүмбэр аймаг , Сүмбэр сум /

Хүчин чадал: Замын корыт ухах, замын суурийг элс,

хайрганы хольцоор хийх, явган замын хучилтыг өнгөт

хавтангаар хийх, замын хашлага тавих, хогийн сав

байрлуулах, зүлэг тарих, гадна гэрэлтүүлэг хийх,

гэрэлтүүлгийн удирдлагын самбар байрлуулах

Барилга угсралтын ажлын гүйцэтгэгч: 

“Харвайн толгой” ХХК

Зураг төслийн автор: “Эн Эй Ий” ХХК

Захиалагчийн хяналтын байгууллага: Газрын 

харилцаа, барилга хот байгуулалтын газар

Гэрээний дүн: 98 975 616 төгрөг

Санхүүжилт: Одоогоор санхүүжилт аваагүй.

Гэрээний эхлэх,дуусах огноо:

2019 оны 05 дугаар сарын 01-ний өдөр

2019 оны 05 дугаар сарын 30-ны өдөр

Ажлын явцын хувь: 98 хувьтай

Гүйцэтгэгчийн холбоо барих утас: 99024490Ажлын явц: Улсын комисс хүлээж авах ажил хийгдэх 

гэж байна. Тулгамдаж буй асуудал: Байхгүй.

Ажлын хэсгээс өгсөн зөвлөмж, үүрэг даалгавар: 

Ажлыг шуурхайлах түргэвчлүүлэх талаар зөвлөмж 

хүргүүлсэн.

Гарсан зөрчил дутагдал: Одоогоор зөрчил дутагдал

үүсээгүй байна. Талбайн журнал дээр шаардлагатай

зөвлөмжийг өгч ажилласан байна.

Тохижилтын 
ажил



Сургуулийн биеийн тамирын талбайн тохижилт

/Говьсүмбэр аймаг , Сүмбэр сум, /

Хүчин чадал: Зам талбайн тэвш ухах, Хөлбөмбөгийн 

талбай, гүйлтийн зам, резинэн хучилттай замын бетон 

бэлтгэл цутгах, хөлбөмбөгийн талбайд хиймэл зүлэг хийх, 

талбайд резинэн хучилт хийх, хогийн сав байрлуулах, зүлэг 

тарих, хашааны суурийн нүх гараар ухах. 

Барилга угсралтын ажлын гүйцэтгэгч: 

“Осо Констракшн” ХХК

Зураг төслийн автор: “Эн Эй Ий” ХХК

Захиалагчийн хяналтын байгууллага: Газрын харилцаа, 

барилга хот байгуулалтын газар

Гэрээний дүн: 249 941 178 төгрөг

Санхүүжилт: 182 011 463 төгрөг олгосон.

Гэрээний эхлэх,дуусах огноо:

2019 оны 04 дүгээр сарын 29-ний өдөр

2019 оны 07 дугаар сарын 23-ны өдөр

Ажлын явцын хувь: 100 хувьтай

Гүйцэтгэгчийн холбоо барих утас: 99014551
Ажлын явц: Улсын комисс хүлээж авсан. 

Тулгамдаж буй асуудал: Одоогоор байхгүй.

Ажлын хэсгээс өгсөн зөвлөмж, үүрэг даалгавар: 

Зөрчилгүй болно. Ажлыг зураг төслийн дагуу хийж 

байна.

Гарсан зөрчил дутагдал:

Тохижилтын 
ажил  



Чойр хийдийн дуган

/Говьсүмбэр аймаг , Сүмбэр сум, /

Хүчин чадал: Газрын ажил, суурийн ажил, хана, 

хамар хана, хучилт дээврийн ажил, шал, цонхны 

ажил, дотор заслын ажил, гадна заслын ажил, зам 

талбайн тохижилт, дотор гэрэлтүүлэгчийн ажил, 

компьютер сүлжээ интернетийн ажлууд хийгдэнэ. 

Одоогоор суурийн ажил хийгдэж байна.

Барилга угсралтын ажлын гүйцэтгэгч: 

“Си Эйч Си” ХХК

Зураг төслийн автор: “Эн Эй Ий” ХХК

Захиалагчийн хяналтын байгууллага: Газрын 

харилцаа, барилга хот байгуулалтын газар

Гэрээний дүн: 330 177 921 төгрөг

Санхүүжилт: Одоогоор санхүүжилт аваагүй байна.

Гэрээний эхлэх,дуусах огноо:

2019 оны 07 дугаар сарын 15-ны өдөр

2019 оны 09 дүгээр сарын 15-ны өдөр

Ажлын явцын хувь: 35 хувьтай

Гүйцэтгэгчийн холбоо барих утас: 88025258

Ажлын явц: Суурийн ажил дууссан. Ажил зоссон 

байгаа.

Тулгамдаж буй асуудал: Одоогоор байхгүй.

Ажлын хэсгээс өгсөн зөвлөмж, үүрэг даалгавар: 

Зөрчилгүй болно. Ажлыг зураг төслийн дагуу хийж 

байна.

Гарсан зөрчил дутагдал: Гарсан зөрчилгүй байна. Талбайн

журнал дээр шаардлагатай зөвлөмжийг өгч ажилласан

байна.

Тохижилтын 
ажил



Сургуулийн барилга, 640 хүүхдийн суудал                           

/Говьсүмбэр аймаг , Сүмбэр сум, /

Хүчин чадал: Үндсэн бүтээц нь цутгамал төмөр бетон 

каркас. 4 блокоос бүрдэнэ. А блок тэхлэгээрээ 

24х18м, Б В блок нь 30х12.5м, Г блок нь 30х21 м 640 

хүүхдийн хүчин чадалтай. 

Барилга угсралтын ажлын гүйцэтгэгч: 

“Идэрчандмань” ХХК 

Зураг төслийн автор: “Эн Эй Ий” ХХК

Захиалагчийн хяналтын байгууллага: Газрын 

харилцаа, барилга хот байгуулалтын газар

Гэрээний дүн: 5 490 120 919 төгрөг

Санхүүжилт: 477 843 551 төгрөг олгосон.

Гэрээний эхлэх,дуусах огноо:

2019 оны 05 дугаар сарын 10-ны өдөр

2020 оны 06 дугаар сарын 10-ны өдөр

Ажлын явцын хувь: 40 хувьтай

Гүйцэтгэгчийн холбоо барих утас: 99118876, 

99022009

Ажлын явц:А,В блок, төмөр бетон карказын ажил 

дууссан 100%, Б,Г төмөр бетон карказ 60%, өрлөгийн 

ажил хийгдэж байна.
Тулгамдаж буй асуудал: Одоогоор байхгүй.

Ажлын хэсгээс өгсөн зөвлөмж, үүрэг даалгавар: 

Зөрчилгүй болно. Ажлыг зураг төслийн дагуу хийж 

байна.

Гарсан зөрчил дутагдал: Гарсан зөрчилгүй байна.

Шинэ 
барилга  



"Их соёл - Эх үндэс" төсөл /Говьсүмбэр/

• Төслийн гүйцэтгэгч :

• Хийз майнингс ХХК, Монтех дистрибюшн ХХК

• Гэрээний дүн: 275,441,603 төгрөг

• Санхүүжилт: 275,441,603 төгрөг олгосон.

• Гэрээний эхлэх,дуусах огноо:

• 2019 оны 08 дугаар сарын 20-ны өдөр

• 2019 оны 10 дугаар сарын 02-ны өдөр

• Ажлын явцын хувь: 100 хувьтай

• Гүйцэтгэгчийн холбоо барих утас:



Цэцэрлэгийн өрөгтөглийн барилга, 150 хүүхдийн 

ортой                           

/Говьсүмбэр аймаг , Сүмбэр сум, 5-р цэцэрлэг /
Хүчин чадал: 5-р цэцэрлэгийн 150 ортой 

өргөтгөлийн барилга.

Барилга угсралтын ажлын гүйцэтгэгч: 

Зураг төслийн автор:

Захиалагчийн хяналтын байгууллага: Газрын 

харилцаа, барилга хот байгуулалтын газар

Гэрээний дүн: 1 594 000төгрөг

Санхүүжилт: 1 594 000 төгрөг олгосон.

Гэрээний эхлэх,дуусах огноо:

2019 оны 10 дугаар сарын 07-ны өдөр

2020 оны 10 дугаар сарын 30-ны өдөр

Ажлын явцын хувь: 15 хувьтай

Гүйцэтгэгчийн холбоо барих утас

Ажлын явц: Суурийн ажил дууссан 100%. Ажил зогссон.

Тулгамдаж буй асуудал: Одоогоор байхгүй.

Ажлын хэсгээс өгсөн зөвлөмж, үүрэг даалгавар: 

Зөрчилгүй болно. Ажлыг зураг төслийн дагуу хийж 

байна.

Гарсан зөрчил дутагдал: Байхгүй

Шинэ 
барилга  


