
Шинэ      

шилжих

2020.09.01-

ний дотор
2020 онд 

2020 - 2021 

шилжих

ЦЭЦЭРЛЭГ 2 2

СУРГУУЛЬ 2 2

ДОТУУР БАЙР

СПОРТ ЗААЛ

СОЁЛЫН ТӨВ

НИЙТ БАРИЛГЫН АЖИЛ 4

ИХ ЗАСВАР 3

Говьсүмбэр аймаг



Хуулийн 

дугаар 

Төсөл, арга хэмжээний нэр, хүчин чадал, байршил 2020 

он 

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
50-55%

XII

Цэцэрлэгийн өргөтгөлийн барилга, 150 ор /Говьсүмбэр, 

Сүмбэр сум, 5 дугаар цэцэрлэг/ БСШУСЯАМ 1,508,559,211 Түмэн-Алт ХХК 35-40%

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

Сүмбэр сум, 5 дугаар цэцэрлэг/ АХБАНК
1,600,000 Глобал Вритас 60%

XII.5.1.4.82 1-р цэцэрлэгийн их засвар

240,00,000
Өвсний үндэс 

буцалтгүй тусламж

XII.5.1.4.81 2-р цэцэрлэгийн барилгын засвар 38,481,761 2020-04-27 2020-05-12 “ГЦЦЭ” ХХК 100%

XII.2.1.34 Усан спорт сургалтын барилгын сантехникийн засвар 32,968,390 2020-04-02 2020-05-30 “ЯВМ” ХХК .

XII.2.3.1 Монгол соёл-Монгол хүмүүн төсөл 1,200,000,000 Тендер зарласан.

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 60%



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: 

Гэрээний эхлэх,дуусах огноо:

2019 оны  07 дугаар сарын 15-ны өдөр

2019 оны 09 дүгээр сарын 15-ны өдөр

Ажлын явцын хувь: 60% хувьтай

Гүйцэтгэгчийн холбоо барих утас: 88025258

Ажлын явц: 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 бүтэц 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:               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: 60%Гүйцэтгэгчийн холбоо 

барих утас: 99118876, 99022009
Ажлын явц: Гадна өрлөг хийгдэж 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.

Барилгын ажил эхэлсэнээс хойш зохиогчийн хяналт 3 удаа,

захиалагчийн хяналт 10 удаа хийгдэн талбайн журнал дээр

шаардлагатай зөвлөмжийг өгч ажиллан барилгын

материалын түүхий эд хийц бүтээцийн материалаас дээж

авч лабораторын шинжилгээнд хамруулсан.

Шинэ 
барилга  



5-р цэцэрлэгийн 150 хүүхдийн суудал                           

/Говьсүмбэр аймаг , Сүмбэр сум, / АЗХБанк

Хүчин чадал: 150 хүүхдийн ортой.

Барилга угсралтын ажлын гүйцэтгэгч: 

“Глобал Вритас” ХХК 

Зураг төслийн автор: 

Захиалагчийн хяналтын байгууллага: Газрын 

харилцаа, барилга хот байгуулалтын газар

Гэрээний дүн: 5 490 120 919 төгрөг

Санхүүжилт:               төгрөг олгосон.

Гэрээний эхлэх,дуусах огноо:

Ажлын явцын хувь: 60%

Гүйцэтгэгчийн холбоо барих утас:

Ажлын явц: Нийт төслийн хэмжээгээр 60 хувьтай 

явагдаж 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. Бохирын

шугам холбох ажил хийгдэж байна.

Шинэ 
барилга  



5-р цэцэрлэгийн 150 хүүхдийн суудал                           

/Говьсүмбэр аймаг , Сүмбэр сум, / БСШУСЯам

Хүчин чадал: бетонон цутгамал, 150 хүүхдийн 

ортой.

Барилга угсралтын ажлын гүйцэтгэгч: 

“Түмэн Алт” ХХК 

Зураг төслийн автор: 

Захиалагчийн хяналтын байгууллага: Газрын 

харилцаа, барилга хот байгуулалтын газар

Гэрээний дүн: 1 508 559 211 төгрөг

Санхүүжилт:   103 377 686            төгрөг олгосон.

Гэрээний эхлэх,дуусах огноо:

2019 оны  05 дугаар сарын 10-ны өдөр

2020 оны 09 дугаар сарын 10-ны өдөр

Ажлын явцын хувь: 35-40%

Гүйцэтгэгчийн холбоо барих утас:

Ажлын явц: Нийт төслийн хэмжээгээр 35-40 хувьтай 

явагдаж 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.

Барилгын ажил эхэлсэнээс хойш зохиогчийн хяналт 3 удаа,

захиалагчийн хяналт 10 удаа хийгдэн талбайн журнал дээр

шаардлагатай зөвлөмжийг өгч ажиллан барилгын

материалын түүхий эд хийц бүтээцийн материалаас дээж

авч лабораторын шинжилгээнд хамруулсан.

Шинэ 
барилга  



2-р цэцэрлэгийн барилгын их засвар /Говьсүмбэр 

аймаг , Сүмбэр сум, / БСШУСЯам

Хүчин чадал:

Барилга угсралтын ажлын гүйцэтгэгч: 

“ГЦЦЭ” ХХК 

Зураг төслийн автор: 

Захиалагчийн хяналтын байгууллага: Газрын 

харилцаа, барилга хот байгуулалтын газар

Гэрээний дүн: 38,481,761 төгрөг

Санхүүжилт:               төгрөг олгосон.

Гэрээний эхлэх,дуусах огноо:

2020 оны  04 дугаар сарын 27-ны өдөр

2020 оны 05 дугаар сарын 12-ны өдөр

Ажлын явцын хувь: 100%

Гүйцэтгэгчийн холбоо барих утас:

Ажлын явц: Их засварын ажил 100 хувьтай явагдаж 

байна. Улсын комисс хүлээж авах дутуу байна.

Тулгамдаж буй асуудал: Одоогоор байхгүй.

Ажлын хэсгээс өгсөн зөвлөмж, үүрэг даалгавар: 

Зөрчилгүй болно. Ажлыг зураг төслийн дагуу хийж 

байна.

Гарсан зөрчил дутагдал:

Шинэ 
барилга  



1-р цэцэрлэгийн барилгын их засвар /Говьсүмбэр 

аймаг , Сүмбэр сум, / БСШУСЯам

Хүчин чадал:

Барилга угсралтын ажлын гүйцэтгэгч: 

Зураг төслийн автор: 

Захиалагчийн хяналтын байгууллага: Газрын 

харилцаа, барилга хот байгуулалтын газар

Гэрээний дүн:48,000,000төрөг

Санхүүжилт:               төгрөг олгосон.

Гэрээний эхлэх,дуусах огноо:

2020 оны  04 дугаар сарын 27-ны өдөр

2020 оны 05 дугаар сарын 12-ны өдөр

Ажлын явцын хувь: 

Гүйцэтгэгчийн холбоо барих утас:

Ажлын явц:

Тулгамдаж буй асуудал: Одоогоор байхгүй.

Ажлын хэсгээс өгсөн зөвлөмж, үүрэг даалгавар: 

Зөрчилгүй болно. Ажлыг зураг төслийн дагуу хийж 

байна.

Гарсан зөрчил дутагдал:

Шинэ 
барилга  


