
№
Хөрөнгө оруулалт, төсөл арга 

хэмжээний нэр хүчин чадал, байршил
 Төсөвт өртөг  гэрээний дүн 

Гүйцэтгэгч Тайлбар

1,362,697,500  

654,658,818     

105,465,000     

1.1.1
 Цэнгэлдэх хүрээлэнгийн барилгын 

гадна цахилгааны ажил 
50,000,000       43,569,970 "АБОО" ХХК 6 дугаар сарын 21-ний өдөр гэрээ байгуулсан.

1.1.2
 Зүүн бүсийн сум дундын Эрүүл 

мэндийн төвийн ажилчдын сууц 
55,465,000       

Аймгийн ИТХ-н  2017 оны 12 сарын 04-ний өдрийн  

№25 тогтоолыг үндэслэн Говь-Угтаал сумын засаг 

даргаруу  эрх шилжүүлэхээр ажиллаж байна.

549,193,818     

1.2.1
Буянт гүүрнээс МТ шатахуун түгээх 

станц хүртэл гадна гэрэлтүүлэг
        60,693,818       53,965,251 

"Анар зоне" 

ХХК
хүлээн авсан.

1.2.2
Өвлийн нарлаг хүлэмжийн цахилгаан 

хангамж, гадна цэвэр усны ажил
        50,000,000 

Цахилгааны техникийн нөхцлийн хугацаа дууссан 

тул Багануур зүүн, өмнөд бүсийн ЦДҮС ТӨХК-д 

хугацааг сунгуулахаар хүсэлт хүргүүлээд байна. 

Техникийн нөхцлийг хүлээн авсны дараа 

тендерийг зарлан ажиллана.

1.2.3 Орон сууцны гадна фасад /10,11-р байр/       100,000,000       99,081,268 
"Зуут 

констракшн" 
6 дугаар сарын 21-ний өдөр гэрээ байгуулсан.

1.2.4
Шинэ суурьшлийн бүсийн цахилгаан 

хангамж
140,000,000     

5.18-нд тендер зарласан. 6.18-нд тендерийг 

нээсэн. Үнэлгээний шатанд явагдаж байна.

1.2.5
Аймгийн газар зохион байгуулалтын 

ерөнхий төлөвлөгөөг шинэчлэх
150,000,000         145,000,000 

"Вектор Мэп" 

ХХК
6 дугаар сарын 22-ны өдөр гэрээ байгуулах тухай 

мэдэгдэл хүргүүлсэн. 7 сарын 7нд гэрээ байгуулах.

1.2.6
Аймгийн төвийн ногоон байгууламжийн 

хайс хашаа
48,500,000             43,660,000  "Дөл БГМ" ХХК 6 дугаар сарын 27-ний өдөр гэрээ байгуулсан. 

229,607,900     

2.1
Барилгын материалын чанарт хяналт 

тавих лабораторийн тоног төхөөрөмж
54,607,900             54,000,000 

"Монобилка" 

ХХК

5.25-ны өдөр гэрээ байгуулсан. 7.9-ний өдөр 

гэрээний хугацаа дуусна.

2.2
Эрдэнэдалай суманд хог зөөврийн 

автомашин
45,000,000             44,930,000 

"Дашнордов" 

ХХК
хүлээн авсан

2.3 Аймгийн хэрэгцээнд экскеватор 130,000,000         130,000,000 
"Билэгт-Удам" 

ХХК
хүлээн авсан

478,430,782     

3.1 Аймгийн баяр наадам 10,000,000       

3. Төсөл, хөтөлбөр арга хэмжээ

ДУНДГОВЬ АЙМГИЙН ОРОН НУТАГ ХӨГЖЛИЙН САНГИЙН ХӨРӨНГӨӨР БАРИГДАЖ БУЙ БАРИЛГЫН АЖЛЫН 

ГҮЙЦЭТГЭЛ,  САНХҮҮЖИЛТИЙН 6-Р САРЫН МЭДЭЭ

Нийт дүн

1. Хөрөнгө оруулалт

1.1. Шилжих хөрөнгө оруулалт

 1.2 Шинэ хөрөнгө оруулалт 

2. Тоног төхөөрөмж



3.2 Мал эмнэлгийн үйлчилгээ 236,016,000     

3.3 Хот байгуулалт тохижилт 77,880,300             25,960,000 
"Хот 

тохижуулах 
1-5 сарын санхүүжилт олгосон. 

3.4 Бэлчээрийн хортон мэрэгчтэй тэмцэх 36,334,482             36,334,482 "Шим" ХХК Бактерийн бэлдмэл нийлүүлэх ажил хийгдсэн.

3.5 Өвс тэжээлийн нөөц бүрдүүлэх 40,000,000       

        3,500,000 

"Авто замын 

гэрлэн дохио" 

ХХК

Аюулгүйн тойрог, Жаст ойл ШТС-ын авто замын 

уулзваруудад гэрлэн дохио, босоо тэмдэг 

суурилуулах ажлын зураг төсөв

        2,000,000 
"Бади 

констракшн" 

10,11,14-р байрнуудын гадна фасадны засварын 

ажлын зураг төсөв

        4,000,000 
"Активпауэр" 

ХХК

Шинэ суурьшлийн бүсийн цахилгаан хангамжийн 

ажлын зураг төсөв

        2,500,000 "Редсан" ХХК

“Цэнгэлдэх хүрээлэнгийн үргэлжлэл улирлын 

чанартай үйл ажиллагаатай 2500 хүний үзэгчдийн 

суудалтай спортын задгай барилгын инженер-

геологийн дүгнэлт, дэвсгэр зургийн ажлыг 

боловсруулах” зөвлөх үйлчилгээний гэрээ 

3.6 Зураг төсөв 78,200,000       


