
№ Төслийн нэр 
Хүчин

чадал

Зураг

зохиогч

байгууллагын

нэр 

Магадлал

ерөнхий 

дүгнэлт гарсан 

огноо

Магадлалын

ерөнхий

дүгнэлтийн №

1
Дорноговь аймгийн Сайншанд сумын төвийн 4 багц

авто замын зураг төсөл

1.18 км, 

0.23 км, 

1.918 км, 

0.362 км, 

0.330 км, 

0.52 км

"Кадсүрвэй" ХХК 2019.01.03 1/2019

2
Баянхонгор аймгийн галуут сумын Өлзийт голын 90.3

у/м төмөрбетон гүүрийн зураг төсөл

90.3 у/м, 

0.651 км
"Гео зураглал" ХХК 2019.01.03 2/2019

3

Өмнөговь аймаг, Ханбогд сум, Гашуун сухайт хилийн

боомтын 4 км зам, талбайн өргөтгөл шинэчлэлт,

Хайрхан багийн нутаг дэвсгэрт баригдах Гашуун

сухайи хилийн боомтын шинэ суурьшлийн бүсийн

0.77 км авто замын барилгын ажлын зураг төсөл

4 км, 0.89 

км
"Кадсүрвэй" ХХК 2019.01.11 3/2019

4

төв аймгийн Сэргэлэн сум, Хөшигийн хөндий дэх

хилийн хяналтын байгууллагуудын нэг цэгийн

үйлчилгээний барилгын гаднах авто зам, зогсоолын

зураг төсөл

0.425 км "Кадсүрвэй" ХХК 2019.01.11 4/2019

5

Сүхбаатар аймаг, Баруун-Урт хотын 3-р баг, олимп

хотхоноос 4-р тойргийн зам хүртэлх авто зам, 11-р

цэцэрлэгийн зүүн уулзвараас Сүхбаатар сумын

чиглэлд 5-р тойрог хүртэлх хайрган хучилттай авто

замуудыг хатуу хучилттай болгох ажлын зураг төсөл

1.5 км, 

1.1 км
"Классик роуд" ХХК 2019.01.11 5/2019

6

Дорноговь аймгийн Алтанширээ сумын нутагт

баригдах газрын тос боловсруулах үйлдвэрийн

өртөөний холбоожуулалт, Дохиолол, төвлөрүүлэлт,

хориглолын байгууламжийн угсралтын ажлын төсөв

15.108 км

"Улаанбаатар төмөр зам" 

ХНН-ийн техникийн 

бодлого, зураг төсөл, 

инженерийн алба

2019.01.17 6/2019

7

Дорноговь амйгийн Алтанширээ сумын нутагт

баригдах газрын тос боловсруулах үйлдвэрийг

Сайншанд өртөөний замд өргөтгөл хийх, кавалер ба

далан байгуулах газарт суваг, ухах, мал амьтнаас

хамгаалах хориг хашаа барих ажлын төсөв

15.108 км

"Улаанбаатар төмөр зам" 

ХНН-ийн техникийн 

бодлого, зураг төсөл, 

инженерийн алба

2019.01.17 7/2019

8
Баян-Өлгий аймгийн төвийн авто зам, зогсоолуудын

шинэчлэлтийн ажлын төсөв
5145 м2 "Эм Си Пи Си Жи Ар" ХХК 2019.01.21 8/2019

9

Дорнод аймгийн Хэрлэн суманд баригдах 5.5 км хатуу

хучилттай авто зам, 1, 4, 6, 7, 8, 9, 10-р багт баригдах

унадаг дугуйн замын зураг төсөл

5.5 км, 52 

км дугуйн 

зам

"Ар Си Эс Си" ХХК 2019.01.29 9/2019

10
Дархан хотын төв цэвэрлэх байгууламжийн гадна зам

талбайн зураг төсөл

0.343 км, 

0.057 км, 

0.57 км, 

0.217 км, 

0.103 км, 

0.105 км

"Даваа зам" ХХК 2019.01.30 10/2019

11
Баянхонгор аймгийн төвийн 3 км хатуу хучилттай авто

замын зураг төсөл
3 км "Ар Си Эс Си" ХХК 2019.01.30 11/2019

12
Баян-Өлгий аймаг, Сагсай сумын төвийн 3.6 км

цементбетон хучилттай авто замын зураг төсөл
3.6 км "ХЗТ-Авто зам" ХХК 2019.01.30 12/2019

13

Налайх дүүрэг, 1-р хорооны авто замыг Мянганы

замын хэвтээ тэнхлэгтэй холбох 1.221 км авто замын

зураг төсөл

1.221 км
"Эс Ар Пи Инженер 

Консалтинг Монголиа" ХХК
2019.01.31 13/2019

14

Завхан аймгийн Улиастай сумын гол гудамж

замуудын талбайн тохижилт, дугуйн замын зураг

төсөд

9.731 км "Ар Си Эс Си" ХХК 2019.02.12 14/2019

15

Улаанбаатар-Дархан чиглэлийн авто замын

шинэчлэлтийн ажлын зураг төслийн өөрчлөлтийн 1-р

үе шатны ажлын зураг төсөл

37.26 км, 

45.5 км, 

45.74 км, 

45.08 км, 

30.53 км

"Эм Си Пи Си Жи Ар" ХХК 2019.02.14 15/2019
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16

Уланбаатар хот, Чингэлтэй дүүрэг, Сурагчийн 49-р

гудамжнаас 534-р худаг хүртэлх авто замын зураг

төсөл

0.548 км "Ростов" ХХК 2019.02.20 16/2019

17
Улаанбаатар-Дархан чиглэлийн авто замын

шинэчлэлтийн ажлын 1-р үе шатны ажлын төсөв
204 км "Эм Си Пи Си Жи Ар" ХХК 2019.02.22 17/2019

18

Булган-Хишиг-Өэдар -Гурванбулаг чиглэлийн 133.7

км авто замын Км22+000-Км34+820 хүртэлх авто

замын барилгын ажлын төсөв

12.82 км "Гео зураглал" ХХК 2019.02.25 18/2019

19

Дархан-Шарын гол чиглэлийн 47.97 км хатуу

хучилттай авто замын 1-р ээлжинд баригдах

Км30+700-Км47+970 хэсгийн авто замын барилгын

ажлын төсөв

17.27 км "Мөнхийн тод зам" ХХК 2019.03.04 19/2019

20

Дархан-Уул аймаг, Дархан сум, Олон улсын

худалдааны төвөөс 15-р баг чиглэлийн хатуу

хучилттай авто замын зураг төсөл

1.55 км "Гео зураглал" ХХК 2019.03.06 20/2019

21

Дархан сумын мангирт хорооллын 10-р хэсгээс 4-р

хэсгийг тойрч төв замтай холбогдох хатуу хучилттай

авто замын зураг төсөл

3.016 км "Мөнхийн тод зам" ХХК 2019.03.07 21/2019

22
Хараа голын гүүрнээс Ширээ нуруу хүртэлх хатуу

хучилттай авто замын зураг төсөл
1.709 км "Мөнхийн тод зам" ХХК 2019.03.07 22/2019

23

Сүхбаатар аймгийн Сүхбаатар сумын Дөхөмийн

нүүрсний уурхайгаас Бичигт чиглэлийн төв замын

уулзвар хүртэлх 67 км авто замын ТЭЗҮ

67 км "Эм Си Пи Си Жи Ар" ХХК 2019.03.14 23/2019

24
Алтанбулаг хилийн боомтын авто зам, авто машины

зогсоолуудын зураг төсөл
1.6 км "Эм Си Пи Си Жи Ар" ХХК 2019.03.18 24/2019

25

Хэнтий аймаг, Баян-Адрага сум, Онон гол дээр

шинээр баригдах 144.95 у/м төмөрбетон гүүрийн

зураг төсөл

144.95 

у/м
"Ар Си Эс Си" ХХК 2019.03.19 25/2019

26

Өвөр хангай аймаг, Бат-Өлзий сум, орхон гол

Онгоцтой амны 220 у/м төмөрбетон гүүнээс Бат-

Өлзий сум хүртэлх 7.6 км хайрган замын зураг төсөл

7.6 км "ГБЭТ" ХХК 2019.03.20 26/2019

27

Улаанбаатар-Дархан чиглэлийн авто замын

шинэчлэлтийн 1-р үе шатны ажлын зураг төслийн

өөрчлөлт

204 км "Эм Си Пи Си Жи Ар" ХХК 2019.03.21 27/2019

28

Архангай аймгийн Төвшрүүлэх сумаас Цэцэрлэг-

Улаанбаатар чиглэлийн авто замтай холбох 8.5 км

хатуу хучилттай авто замын барилгын ажлын төсөв

8.5 км "Ти Ай Би" ХХК 2019.03.28 28/2019

29

Улаанбаатар-хот, Баянзүрх дүүрэг, Улиастайн

гүүрнээс Налайх-Чойрын уулзвар хүртэлх авто замын

зургийн өөрчлөлт

20.9 км "Эм Си Пи Си Жи Ар" ХХК 2019.03.29 29/2019

30

Сэлэнгэ аймгийн Сүхбаатар сумандтявган хүний зам,

дугуйн зам барих болон авто замын хашлага солих

ажлын зураг төсөл

0.9 км, 

1.4 км, 

0.2 км.

"Эм Эн Эс Жи" ХХК 2019.04.02 30/2019

31
Сүхбаатар аймаг, Баруун-Урт сумын төвийн 4-р

тойргийн авто замын барилгын ажлын төсөв

3.5 км, 

5.5 км
"Эйч Ай Би" ХХК 2019.04.10 31/2019

32

Улаанбаатар хот, Баянзүрх дүүрэг, 16-р хороо,

хорооллын доторх 3 км авто замын завсарын ажлын

зураг төсөл

3 км "Ростов" ХХК 2019.04.10 32/2019

33

Өвөрхангай аймаг, Бат-Өлзий сум, Орхон гол

Онгоцтой амны 220 у/м төмөрбетон гүүрнээс Бат-

Өлзий сум хүртэлх хайрган замын ПК63+20-

ПК67+23.9 хооронд барих авто зам, Могойн голын

30.68 у/м гүүрийн барилгын ажлын төсөв

0.439 км, 

30.68 у/м
"ГБЭТ" ХХК 2019.04.17 33/2019

34
Булган аймгийн Баян-Агт сум, Хануйн голын гүүрний

хоёр талын 1.2 км хайрган замын зураг төсөл
1.2 км "Тарваченбүүлэн" ХХК 2019.04.17 34/2019

35
Увс аймаг, Өлгий сумын төвийн 1.3 км хатуу

хучилттай авто замын зураг төсөл
1.3 км "Мөнхийн тод зам" ХХК 2019.04.22 35/2019

36

Увс аймаг, Улаангом сумын Цас тогтох дэлгүүрээс

Заящк чиглэлийн 0.8 км хатуу хучилттай авто замын

зураг төсөл

0.8 км "Мөнхийн тод зам" ХХК 2019.04.22 36/2019

37
Увс аймаг, Улаангом сум, Улаангом-Улаан уул

чиглэлийн 1.279 км авто замын зураг төсөл
1.279 км "Мөнхийн тод зам" ХХК 2019.04.22 37/2019

38
Увс аймаг, улаангом сум, 1-р багийн нутаг дэвсгэрт

баригдах 2.8 км авто замын зураг төсөл
2.8 км "Мөнхийн тод зам" ХХК 2019.04.22 38/2019

39
Увс аймаг, Улаангом сум, 12-р багийн нутаг дэвсгэрт

баригдах 2.8 км авто замын зураг төсөл
2.8 км "Мөнхийн тод зам" ХХК 2019.04.22 39/2019

40

Говьсүмбэр аймаг, Сүмбэр сум, 3-р баг, таксины

зосоолоос Сайншанд-Чойр чиглэлийн улсын

чанартай авто зам хүртэлх 1.15 км авто замын зураг

төсөл

1.15 км "Классик роуд" ХХК 2019.04.22 40/2019

41
Дундговь аймаг, Эрдэнэдалай сумын төвд баригдах 2

км авто замын зураг төсөл
2 км "Классик роуд" ХХК 2019.04.22 41/2019



42
Булган аймгийнБулган сум, 4-р баг, Зүүн түрүүний 1.8

км авто замын зураг төсөл
1.8 км "Мөнхийн тод зам" ХХК 2019.04.22 42/2019

43
Алтанбулаг хилийн боомтын авто зам, авто машины

зогсоолын барилгын ажлын төсөв

0.5 км, 

1.34 км, 

0.28 км, 

0.37 км, 

29797 м2

"Эм Си Пи Си Жи Ар" ХХК 2019.04.22 43/2019

44

Улаанбаатар төмөр замын гол замын өртөө, зөрлөгт

СИРДП-Е систем нэврүүлэх төсөл-ийн хүрээнд

хийгдэх Дохиолол, төвлөрүүлэлт, хориглолын систем,

хөдөлгөөнт радио холбоо ба шуурхай технологийн

холбооны системийн угсралтын ажлын төсөв

67 өртөө, 

зөрлөгт

"Улаанбаатар төмөр зам" 

ХНН-ийн техникийн 

бодлого, зураг төсөл, 

инженерийн алба

2019.04.30 44/2019

45

Улиастайн гүүрнээс Налайх хүртэлх 19.9 км хатуу

хучилттай авто замын трасст орсон холбооны кабель

шугам шилжүүлэх ажлын зургийн өөрчлөлт

20.9 км "Арбэль Алтай" ХХК 2019.04.30 45/2019

46

Улаанбаатар хот, Хан-Уул дүүрэг, 4-р хороо,

Яармагийн шинэ гүүр барих, хуучин гүүрийг

засварлах төслийн хүрээнд хийгдэх авто замын

зургийн өөрчлөлт

2.45 км, 

0.33 км, 

0.221 км, 

0.308 км, 

0.561 км, 

0.212 км, 

0.227 км

"Хятадын төмөр замын 20-

р товчоо групп" ХХК, ГБЭТ 

ХХК

2019.05.06 46/2019

47

Дорноговь аймгийн Алтанишрээ сумын нутагт

баригдах газрын тос боловсруулах үйлдвэрийн

Сайншанд өртөөтэй холбох төмөр зам, хиймэл

байгууламж,барих ажил болон холбооны угсралтын

ажлын төсөв

15.108 км

"Улаанбаатар төмөр зам" 

ХНН-ийн техникийн 

бодлого, зураг төсөл, 

инженерийн алба

2019.05.06 47/2019

48
Өмнөговь аймаг, Носгон сумын төвийн хэсгийн 2.5 км

авто замын зураг төсөл
2.5 км "ХЗТ-Авто зам" ХХК 2019.05.06 48/2019

49

Улаанбаатар -дархан чиглэлийн авто замын

шинэчлэлтийн зураг төслийн өөрчлөлтийн 2-р үе

шатны ажлын зураг төсөл

202.4 км "Эм Си Пи Си Жи Ар" ХХК 2019.05.10 49/2019

50

Гачууртын уулзвараас Налайх-Чойрын уулзвар

хертэлх 20.9 км авто замын өргөтгөл шинэчлэлтийн

ажилтай холбогдуулан түр зам барих ажлын төсөв

20.9 км "Гео зураглал" ХХК 2019.05.13 50/2019

51

Замын цагдаагийн газрын ойролцоо гүүрэн гарц

барих төслийн хүрээнд хийгдэх гадна дулаан болон

ус хангамжийн шугам сүлжээний зураг төсөл

-
"Их мянган инженерчлэл" 

ХХК
2019.05.13 51/2019

52

Сүхбаатар аймаг, Баруун-Урт хот, гэр хорооллын

дундах хэсэгчилсэн 1.2 км хатуу хучилттай авто

замын зураг төсөл

1.2 км "Ростов" ХХК 2019.05.16 52/2019

53

Тавантолгой-Зүүнбаян чиглэлийн 414.6 км төмөр

замын төслийн ПК240-ПК290 хооронд 50 км төмөр

замын зураг төсөл болон ТЭЗҮ

50 км
"Монголын төмөр зам" 

ТӨХК
2019.05.17 53/2019

54
Архангай аймаг, Өндөрхаан сумын төвийн 1 км хатуу

хучилттай авто замын зураг төсөл
1 км "Ар Си Эс Си" ХХК 2019.05.22 54/2019

55
Архангай аймаг, Хангай сумын "Ухаа-Гүвээ" гол дээрх

гүүрийн зураг төсөл
12.7 у/м "Ар Си Эс Си" ХХК 2019.05.22 55/2019

56
Архангай аймгийн Тариат сумын Хоргын тогоо

чиглэлийн 6 км хайрган замын зураг төсөл
6 км "Ар Си Эс Си" ХХК 2019.05.22 56/2019

57
Архангай аймаг, хангай сумын 4 км хайрган замын

зураг төсөл
4 км "Ар Си Эс Си" ХХК 2019.05.22 57/2019

58
Завхан аймаг, Их-Уул сумын төвийн доторх 3 км хатуу

хучилттай авто замын зураг төсөл
3 км "Ар Си Эс Си" ХХК 2019.05.22 58/2019

59

Улаанбаатар хот, Чингэлтэй дүүрэг, 12-р хороо,

Дэнжийн мянгын авто замаас Хайлаастын гудамжтай

холбох авто замын зураг төсөл

1.17 км "Эм Эн Эс Жи" ХХК 2019.05.22 59/2019

60
Замын цагдаагийн газрын ойролцоо баригдах "А"

рампны гүүрийн зураг төсөл
273.2 у/м

"Хятадын төмөр замын 20-

р товчоо групп" ХХК, ГБЭТ 

ХХК

2019.05.22 60/2019

61

Улаанбаатар хот, Баянгол дүүрэг, 5, 6, 7 дугаар

хороонд хийгдэх ус зайлуулах шугам сүлжээ,

гэрэлтүүлэг, цахилгаан холбооны шугам шилжүүлэх

зураг төсөл

5.34 км
Нийслэлийн зураг төслийн 

хүрээлэн, "Жи Ар Си" ХХК
2019.05.27 61/2019

62

Эмээлт -Толгойт өртөө хоорондын гол замын 379-р

км-ийн 9-р зуутын 35-р үед төмөр зам доогуурх жижиг

оврын авто машин, явган хүн гаргах нүхэн гарцын

зураг төсөл

-

"Улаанбаатар төмөр зам" 

ХНН-ийн техникийн 

бодлого, зураг төсөл, 

инженерийн алба

2019.05.28 62/2019

63
Өвөрхангай аймаг, Бат-Өлзий сумын доторх 6.2 км

хайрган замын зураг төсөл
6.2 км "Ихэр мөнх" ХХК 2019.06.05 63/2019



64

Тавантолгой-Зүүнбаян чиглэлийн 414.6 км төмөр

замын төслийн 10 км -ийн газар шорооны ажлын

төсөв

10 км
"Монголын төмөр зам" 

ТӨХК
2019.06.05 64/2019

65
Баян-Өлгий аймаг, Сагсай сумын төвийн 2 км хатуу

хучилттай авто замын барилгын ажлын төсөв
2 км "ХЗТ-Авто зам" ХХК 2019.06.07 65/2019

66
Хэнтий аймгийн Өндөрхаан нисэх буудлын

аэродромын зурөг төслийн өөрчлөлт
2.2 км "Ростов" ХХК 2019.06.13 66/2019

67

Улаанбаатар хот, Сонгинохайрхан дүүрэг, 10-р хороо,

Баянхошууны эцсийн буудлаас хойш үргэлжлэх 3 км

авто замын зураг төсөл

3 км "Жи Ар Си" ХХК 2019.06.13 67/2019

68
Өмнөговь аймаг, Ноён сумаас Сухайт хүрэлх 20 км

сайжруулсан шороон замын зураг төсөл
20 км "Аварга зам" ХХК 2019.06.13 68/2019

69

тавантолгой-Зүүнбаян чиглэлийн 414.6 км төмөр

замын ПК240+000-ПК280+000 хооронд баригдах 40

км төмөр замын газар шорооны ажлын төсөв

40 км
"Монголын төмөр зам" 

ТӨХК
2019.06.18 69/2019

70

Налайх дүүрэг, 7-р хороо, Налайх-чойр чиглэлийн

авто замын уулзвараас төмөр замын таван шар

байүингийн баруун тал хүртэлх 4.4 км авто замын

өргөтгөл шинэчлэлтийн ажлын зураг төсөл

4.4 км "Кадсүрвэй" ХХК 2019.06.18 70/2019

71

Улаанбаатар-Дархан-Эрдэнэт чиглэлийн уулзвар

орчим баригдах төлбөр авах цэгийн байр, амрах

байр, саравч, гадна тохижилтын зураг төсөл

1 цэг "Эм Си Пи Си Жи Ар" ХХК 2019.06.20 71/2019

72

Өмнөговь аймгийн төвөөс нийслэлтэй холбогдсон

авто замын "Шар тээг"-ийн уулзвараас Цогтцэций

сумын төв хүртэл 59.6 км хатуу хучилттай авто замын

зураг төслийн өөрчлөлт

59.6 км "Эйч Ай Би" ХХК 2019.06.20 72/2019

73

Увс аймаг, Улаангом хот, Гашууны голын 72 у/м

төмөрбетон гүүрийн өргөтгөл, их засварын ажлын

зураг төслийн өөрчлөлт

72 у/м "ГБЭТ" ХХК 2019.06.24 73/2019

74

Улаанбаатар хот, Чингэлтэй дүүрэг, 7, 8, 9, 10 дугаар

хороо, Тасганы овооноос хороодын нутаг дэвсгэрийн

хилийн цэсийн дагуу Самбалхүндэвийн эргэмжийн

газрын авто замтай нийлэх авто замын зураг төсөл

1.17 км "Эм Эн Эс Жи" ХХК 2019.06.24 74/2019

75

Сүхбаатар аймаг, Сүхбаатар сумын уулын талын

Ерөөлтийн хүрэн нүүрсний уурхайгаас Бичигтийн

боомт чиглэлийн хатуу хучилттай авто замын зураг

төсөл

197.3 км "Ихэр мөнх" ХХК 2019.06.24 75/2019

76
Булган аймаг,Ххялгант тосгоны төвд баригдах 1 км

замын зураг төсөл
1 км "Жи Ар Си" ХХК 2019.06.27 76/2019

77
Өмнөговь аймаг, Даланзадгад сумын төв доторх авто

зам, уулзвар, зогсоолын зураг төсөл

0.145 км, 

2.201 км, 

0.141 км, 

0.856 км, 

0.046 км, 

0.451 км, 

5.948 км, 

0.45 км, 

0.111 км, 

0.042 км, 

0.116 км, 

0.427 км, 

0.4 км

"Гео зураглал" ХХК 2019.06.28 77/2019

78

Улаанбаатар хот, чингэлтэй дүүрэг, 19-р хороо, Дээд

Салхитын амны чулуун замаас Спорт цогцолбор

хүртэлх авто замын зураг төсөл

0.26 км, 

0.054 км, 

0.144 км, 

0.049 км, 

0.079 км

"Жи Ар Си" ХХК 2019.06.28 78/2019

79
Увс аймаг, Давст сум, "Боршоо" хилийн боомтын зам

талбайн өргөтгөл, шинэчлэлтийн ажлын зураг төсөл
5 км "Ихэр мөнх" ХХК 2019.06.28 79/2019

80

Улаанбаатар хот, Сонгинохайрхан дүүрэг, 2-р хороо,

Толгойтын эцсээс баруун тийш 0.4 км авто замын

зураг төсөл

0.4 км "Эм Эн Эс Жи" ХХК 2019.06.28 80/2019

81
Завхан аймаг, Ургамал сум, Хүнгүй гол дээр баригдах

гүүрийн зураг төсөл
72.8 у/м "Ар Си Эс Си" ХХК 2019.07.09 81/2019

82
Улаанбаатар -Дархан чиглэлийн түр замын зураг

төсөл

5.82 км, 

27 км, 48 

км, 46.4 

км, 40 км, 

24.5 км, 

3.6 км

"Ар Си Эс Си" ХХК 2019.07.09 82/2019



83
Улаанбаатар-Дархан чиглэлийн түр замд хийгдэх

нэмэлт ажлын төсөв

23.4 км, 

46 км, 40 

км, 35.1 

км, 24.8 

км

"Ар Си Эс Си" ХХК 2019.07.22 83/2019

84

Цэцэрлэг-Тосонцэнгэл чиглэлийн авто замаас

Хөвсгөл аймгийн Жаргалант сум хүртэлх хайрган

хучилттай авто замын зураг төсөл

27.08 км "Ар Си Эс Си" ХХК 2019.07.24 84/2019

85

АО301 дугаартай Улаанбаатар-Арвайхээр чиглэлийн

авто замын 117-118 км дэх замын засварын ажлын

ажлын зураг төсөл

0.42 км "Ар Си Эс Си" ХХК 2019.07.24 85/2019

86

Дархан-Уул аймаг, Дархан-Шарын гол чиглэлийн 2-р

ээлжинд баригдах хатуу хучилттай авто замын зураг

төсөл

10.3 км "Мөнхийн тод зам" ХХК 2019.07.24 86/2019

87
Дархан-Уул аймаг, Дархан сум, Биржийн дэргэдэх

авто зам доогуурх нүхэн гарцын зураг төсөл
30 у/м "ГБЭТ" ХХК 2019.07.26 87/2019

88
Завхан аймаг, Тосонцэнгэл-Улиастай чиглэлийн 3-р

хэсгийн 66.7 км авто замын зургийн өөрчлөлт
67 км "Эм Си Пи Си Жи Ар" ХХК 2019.07.26 88/2019

89
Өмнөговь аймгийн Даланзадгад сумын төвийн авто

зам, зогсоолын зураг төсөл

0.5 км, 

0.4 км, 

0.6 км, 

1.2 км, 2 

км, 5 км, 

2 км, 2 

км, 2 км, 

2 км, 3 

км, 2 км, 

1 км

"Аварга зам" ХХК 2019.07.29 89/2019

90

Тавантолгой-Зүннбаян чиглэлийн төмөр замын

402.35 км-т байрлах 57.3 у/м төмөрбетон гүүрийн

зураг төсөл

57.3 у/м "ГБЭТ" ХХК 2019.07.30 90/2019

91

Тавантолгой-Зүүнбаян чиглэлийн 414.6 км төмөр

замын ПК188+000-ПК219+500, ПК219+500-

ПК240+000, ПК401+000-ПК416:165 км, ПК386+000-

ПК401+000 хооронд баргидах төмөр замын зураг

төсөл

52 км, 

15.1665 

км,  15 км

"Монголын төмөр зам" 

ТӨХК
2019.08.01 91/2019

92

Улаанбаатар-Арвайхээр чиглэлийн АО301 замын

КМ353+600-Км411+160 -ын хоорондох хэсгийн их

засварын ажлын зураг төсөл

57.56 км "Ар Си Эс Си" ХХК 2019.08.01 92/2019

93

Өмнөговь аймаг, Ханхонгор сум, Тавантолгой-

Барууннаран чиглэлийн 32 км авто замын төгсгөлөөс

"Цагаандэл уул" хилийн боомт хүртэлх 264.4 авто

замын3-р хэсгийн 92 км, 4-р хэсгийн 61.2 км авто зам

болон Эрдэнэбулган уурхайн 6.3 км авто замын зураг

төсөл

92 км, 

61.2 км, 

6.3 км

"Эн Би Си Си" ХХК 2019.08.01 93/2019

94

Улаанбаатар хот, Хан-Уул дүүргийн 1-р хороо, Зайсан

Вилла хотхоны доторх хатуу хучилттай авто замын

зураг төсөл

1.13 км "Ихэр мөнх" ХХК 2019.08.14 94/2019

95

Улаанбаатар хот, Баянгол дүүрэг, 20-р хороо,

Техникийн сургалт судалгааны газрын гадна авто

зам, талбайн зураг төсөл

0.3 км "Ихэр мөнх" ХХК 2019.08.14 95/2019

96

Улаанбаатар хот, Сүхбаатар дүүрэг, 100 айлын

уулзвараас 32-ын тойрог хүртэлх Цагдаагийн

гудамжны 1.5 км авто замын шинэчлэлтийн ажлын

зураг төсөл 

1.5 км "Жи Ар Си" ХХК 2019.08.14 96/2019

97
Булган аймгийн Сайхан сумын төвийн 1.7 км хатуу

хучилттай авто замын зураг төсөл
1.7 км "Тарваченбүүлэн" ХХК 2019.08.14 97/2019

98
Архангай аймаг, Цэцэрлэг, сум, Зуслангийн гол дээр

баригдах модон гүүрийн зураг төсөл
36 у/м "Ар Си Эс Си" ХХК 2019.08.15 98/2019

99

Сүхбаатар аймаг, Сүхбаатар сумын уулын талын

Ерөөлтийн хүрэн нүүрсний уурхайгаас Бичигтийн

боомт чиглэлийн хатуу хучилттай авто замын

барилгын ажлын төсөв

19.3 км "Ихэр мөнх" ХХК 2019.08.15 99/2019



100

Улаанбаатар-Дархан чиглэлийн авто замын

өргөтгөлтэй холбогдуулан Баруунхараа өртөөний

гадна ус хангамж, Дархан-2 өртөө, Салхит хэсгийн

гадна дулаан хангамж, Дархан-Шарын голын салаа

замын11-р км-ийн гарман дээрх төмөр зам, Дархан1-

Дархан2-Цайдам өртөө хоорондын 384-р км-ийн

гарман дээрх төмөр зам, Аршаант-Давааны өртөө

хоорондын 361-р км-ийн гарман дээрх төмөр зам,

Баруунхараа-Бэрх өртөө хоорондын 202-р км-ийн

гарман дээрх төмөр замын шилэн кабель, холбооны

агаарын шугамыг шилжүүлэн хамгаалах ажлын зураг

төсөл

384л 

гарам, 

361-р 

гарам, 

202-р 

гарам, 11-

р гарам, 

Дархан2 

өртөө, 

Баруунха

раа 

өртөө, 

Дархан1-

Дархан2-

Цайдам 

өртөө 

хооронох 

төмөр 

зам

"Улаанбаатар төмөр зам" 

ХНН-ийн Зураг төслийн 

төв

2019.08.14 100/2019

101

Төв аймгийн Эрдэнэсант суманд баригдах төлбөр

авах цэгийн байр, саравч, ажилчдын байр, зам

талбайн зураг төсөл

Төлбөр 

авах цэг
"Блю арч" ХХК 2019.08.20 101/2019

102
Замын-Үүд Ложистикийн төвийг хөгжүүлэх төслийн

хүрээнд баригдах 1.2 км төмөр замын зураг төсөл
1.2 км

"Монголын төмөр зам" 

ТӨХК
2019.08.20 102/2019

103

Өмнөговь аймгийн Цогт-Овоо суманд баригдах

төлбөр авах цэгийн байр, саравч, ажилчдын амрах

байр, зам талбайн зураг төсөл

Төлбөр 

авах цэг
"Блю арч" ХХК 2019.08.20 103/2019

104
"Эрдэнэс-Тавантологой" ХХК-ийн уурхай-Цогтцэций

сумын төвийг холбох авто замын зураг төсөл
11.8 км "Ростов" ХХК 2019.08.20 104/2019

105

Тавантолгой-Зүүнбаян чиглэлийн төмөр замын

132.38 у/м, 151.14 у/м төмөрбетон гүүрийн зураг

төсөл

132.38 

у/м, 

151.14 

у/м

"ГБЭТ" ХХК 2019.08.20 105/2019

106

Өмнөговь аймаг, Ханхонгор сум, Тавантолгой-

Барууннаран чиглэлийн 32 км авто замын төгсгөлөөс

Цагаандэл уул хилийн боомт хүртэлх 264.4 км авто

замын 1-р хэсгийн 51 км, 2-р хэсгийн 60.243 км авто

замын зураг төсөл

51 км, 

60.234 

км, 19.1 

у/м

"Эн Би Си Си" ХХК 2019.08.22 106/2019

107

Тавантолгой-Зүүнбаян чиглэлийн 414.6 км төмөр

замын ПК370+000-ПК386+000 хооронд баригдах

төмөр замын зураг төсөл

16 км
"Монголын төмөр зам" 

ТӨХК
2019.08.22 107/2019

108
Цагааннуур-Улаанбайшинт чиглэлийн 25.8 км хатуу

хучилттай авто замын барилгын ажлын төсөв
25.8 км

"Ай Си Ти Сайн 

Консалтинг" ХХК
2019.08.22 108/2019

109

Улаанбаатар хот, Хан-Уул дүүргийн 4-р хороо,

Яармагийн шинэ гүүр барих болон хуучин гүүрийн

засварын ажлын төсөв

244 у/м, 

255.4 у/м

"Хятадын төмөр замын 20-

р товчоо групп" ХХК
2019.08.22 109/2019

110

Улаанбаатар хот, Хан-Уул дүүрэг, 12-р хороо,

Сонгинын амралт чиглэлийн авто замаас Монголика

цогцолбор хүртэлх хатуу хучилттай авто замын зураг

төсөл

1.213 км "Тарваченбүүлэн" ХХК 2019.08.28 110/2019

111

Өмнөговь аймаг, даланзадгад хот, Баруунсайхан, Их-

Уул, Хан-Уул, Гурвансайхан хорооллын үерийн

хамгаалалтын далан суваг, Хан-Уул хорооллын

доторх авто замын борооны ус зайлуулах

сувагчлалын ажлын зураг төсөл

0.92 км "Тарваченбүүлэн" ХХК 2019.08.29 111/2019

112

Улаанбаатар хот, Чингэлтэй дүүрэг, 9-р хороо,

Баянбүрдийн тойргийн орчим Нандин бизнес төвийн

баруун талд “М ойл” ШТС”-ын зүүн талд 1.2 км авто

замын зураг төсөл

1.2 км "Жи Ар Си" ХХК 2019.08.29 112/2019

113
Булган аймаг, Дашинчилэн сумын төвийн хэсгийн 3.4

км хатуу хучилттай авто замын зураг төсөл
3.4 км "Ар Си Эс Си" ХХК 2019.09.02 113/2019

114

Толгойт-Улаанбаатар-Амгалан хоорондын 17.6 км

төмөр замын их засвар, сумангийн зоо-Нартын хошуу

хоорондын 30 км төмөр замын их засвар, Сүхбаатар

өртөөний 8.05 км, 36-р зөрлөгийн 3.72 км, Хангай

зөрлөгийн 2.78 км, Сумангийн зоо зөрлөгийн 2.1 км,

Бумбат зөрлөгийн 2.61 км, Шатанг зөрлөгийн 3.67 км,

Ногоон толгой зөрлөгийн 2.76 км, Үнэгт зөрлөгийн

3.45 км, Цайдам зөрлөгийн 3.72 км төмөр замын

өргөтгөлийн зураг төсөл

17.6 км, 

30 км, 

8.05 км, 

3.72 км, 

2.78 км, 

2.1 км, 

2.61 км, 

3.67 км, 

2.76 км, 

3.45 км, 

3.72 км

"Улаанбаатар төмөр зам" 

ХНН-ийн Зураг төслийн 

төв

2019.09.04 114/2019



115

Улаанбаатар-Дархан чиглэлийн авто замын

шинэчлэлтийн 2-р үе шатны ажлын инженерийн

нарийвчилсан зураг төслийн өөрчлөлт

204 км "Эм Си Пи Си Жи Ар" ХХК 2019.09.10 115/2019

116

Улаанбаатар хот, Сонгинохайрхан дүүрэг, 4, 19-р

хороо, Сонгинохайрхан дүүргийн нэгдсэн жишиг

эмнэлгээс Толгойтын гудамжтай холбох авто замын

зураг төсөл

0.615 км, 

32.75 у/м
"Ар Си Эс Си" ХХК 2019.09.10 116/2019

117

Улаанбаатар хот, Хан-Уул дүүрэг, 10-р хороо,

Морингийн давааны гэр хороолол доторх 1.2 км хатуу

хучилттай авто замын зураг төсөл

1.2 км "Кадсүрвэй" ХХК 2019.09.10 117/2019

118

Баруун бүсийн босоо тэнхлэгийн авто замын хөрөнгө

оруулалтын хөтөлбөр, Багц-2 гэрээний багц :

Цагааннуур-Улаанбайшинт чиглэлийн 25.8 км авто

замын төмөрбетон гүүрүүдийн зураг төсөл

18.65 

у/м, 

13.65 

у/м, 

13.65 у/м

"Ай Си Ти Сайн 

Консалтинг" ХХК
2019.09.12 118/2019

119

Өмнөговь аймгийн Даланзадгад сум, Улаанбаатар

чиглэлийн төв замаас 8-р багийн шинэ цэвэрлэх

байгууламж хүртэлх 1 км хатуу хучилттай авто замын

зураг төсөл

1 км "Тарваченбүүлэн" ХХК 2019.09.18 119/2019

120
Завхан аймаг, Алдархаан сум, Богдын голын Хүрэн

толгойн гармын 42 у/м модон гүүрийн зураг төсөл
42 у/м "Кадсүрвэй" ХХК 2019.09.19 120/2019

121

таантолгой-Зүүнбаян чиглэлийн төмөр замын 283.56

км-т байрлах 226.18 у/м төмөрбетон гүүрийн зураг

төсөл

226.18 

у/м
"ГБЭТ" ХХК 2019.09.19 121/2019

122

Тавантолгой-Зүүнбаян чиглэлийн төмөр замын

268.38 км-т байрлах 151.14 у/м төмөрбетон гүүрийн

зураг төсөл

151.14 

у/м
"ГБЭТ" ХХК 2019.09.19 122/2019

123
Хөгжлийн бэрхшээлтэй хүүхдийн хөгжлийн төв рүү

орох 5 у/м гүүрийн зураг төсөл
5 у/м "Ти Ай Би" ХХК 2019.09.28 123/2019

124

тавантолгой-зүүнбаян чиглэлийн 416 км төмөр замын

Км 386-Км412, Км240-Км263 хооронд баригдах

хоолойны зураг төсөл

68 цэгт "Гео зураглал" ХХК 2019.09.30 124/2019

125

Тавантолгой-Гашуунсухайт чиглэлийн одоо

ашиглагдаж буй авто замтай зэрэгцүүлэн барих хүнд

даацын авто замын 3-р хэсгийн зураг төсөл

52.49 км "ХЗТ-Авто зам" ХХК 2019.09.30 125/2019

126

Архангай аймаг, Өгийнуур-Баттцэнгэл чиглэлийн 63

км хатуу хучилттай авто замын барилгын ажлын

төсөв

63 км "Ти Ай Би" ХХК 2019.09.30 126/2019

127

Дорноговь аймаг, Сайншанд-замын-Үүд чиглэлийн

авто замаас Өргөн сум хүртэлх хатуу хучилттай авто

замын зураг төсөл

18.25 км "Эм Си Пи Си Жи Ар" ХХК 2019.09.30 127/2019

128

Тавантолгой-Зүүэбаян чиглэлийн 416 км төмөр замын

Км263-Км290, Км371-Км394 хооронд баригдах

хоолойны зураг төсөл

39 цэгт "Ти Ай Би" ХХК 2019.09.30 128/2019

129

Тавантолгой-Гашуунсухайт чиглэлийн одоо

ашиглагдаж буй авто замтай зэрэгцүүлэн барих хүнд

даацын авто замын 1-р хэсгийн зураг төсөл

138.6 км "Ростов" ХХК 2019.10.02 129/2019

130

Тавантолгой-зүүнбаян чиглэлийн 416 км төмөр замын

Км263-Км291, Км371-Км386 хооронд баригдах

хоолойн барилгын ажлын төсөв

39 цэгт "Ти Ай Би" ХХК 2019.10.02 130/2019



131

Улаанбаатар-дархан чиглэлийн авто замын

өргтөгөлийн ажилтай холбогдуулан төмөр замын

гармууд дээрх гадна цахилгаан хангамжийн зураг

төсөл болон Дохиолол төвлөрүүлэлт, хориглолын

зураг төсөл

202-р 

гарам, 

384-р 

гарам, 

361-р 

гарам, 11-

р км-ийн 

гарам, 

дархан2 

өртөөний 

Эрэл 

ХХК-ийн 

гарам, 

Дархан2 

өртөөний 

ДЦС"ын 

гарам, 

Баруунха

раа 

өртөө, 

Дархан-2 

өртөөний 

ТЭЦ-ийн 

салаа 

замын 

гарам

"Улаанбаатар төмөр зам" 

ХНН-ийн Зураг төслийн 

төв

2019.10.02 131/20190

132
Тавантолгой-Зүүнбаян чиглэлийн төмөр замын 1 км

түр замын барилгын ажлын төсөв
1 км

"Монголын төмөр зам" 

ТӨХК
2019.10.03 132/2019

133

Өмнгөговь аймаг, Ханхонгор сум, Тавантолгой-

Барууннаран чиглэлийн 32 км авто замын төгсгөлөөс

Цагаандэл уул хилийн боомт хүртэлх 264.4 км авто

замын 1-р хэсгийн 51 км, 2-р хэсгийн 60.243 км, 3-р

хэсгийн 92 км, 4-р хэсгийн 61.2 км 18.1 "/м

төмөрбетон гүүрийн болон 5-р Эрдэнэбулгийн

уурхайн 6.3 км авто замын барилгын ажлын төсөв

51 км 

60.243, 

92 км, 

61.2 км, 

18 у/м , 

6.3 км

"Эн Би Си Си" ХХК 2019.10.04 133/2019

134
Архангай аймаг, Өгийнуур-Батцэнгэл чиглэлийн 63 км

хатуу хучилттай авто замын барилгын ажлын төсөв
63 км "Ти Ай Би" ХХК 2019.10.15 134/2019

135
Завхан аймаг, Улиастай сумын төвийн 6.576 км хатуу

хучилттай авто замын барилгын ажлын төсөв
6.576 км "Ар Си Эс Си" ХХК 2019.10.15 135/2019

136

Толгойт-Улаанбаатар-Амгалан хоорондын 17.6 км

төмөр замын их засвар, сумангийн зоо-Нартын хошуу

хоорондын 30 км төмөр замын их засвар, Сүхбаатар

өртөөний 8.05 км, 36-р зөрлөг, Хангай зөрлөг,

Сумангийн зоо зөрлөг, Бумбат зөрлөг, Шатанг зөрлөг,

Ногоон толгойн зөрлөг, Үнэгт зөрлөг, Цайдам зөрлөг,

эмээлт зөрлөгийн өртгөтгөлийн ажлын төсөв

  17.6 км, 

30 км, 

8.05 км, 

36-р 

зөрлөг, 

Хангай 

зөрлөг, 

Суманги

йн зоо 

зөрлөг, 

Бумбат 

зөрлөг, 

Шатанг 

зөрлөг,  

Ногоон 

толгойн 

зөрлөг, 

Үнэгт 

зөрлөг, 

Цайдам 

зөрлөг, 

эмээлт 

зөрлөг

"Улаанбаатар төмөр зам" 

ХНН-ийн Зураг төслийн 

төв

2019.10.15 136/2019

137

Тавантолгой-Зүүнбаян чиглэлийн төмөр замын

ПК408+672, ПК408+790, ПК409+042, ПК409+506,

ПК409+899, дээр баригдах дөрвөлжин төмөрбетон

хоолойн зураг төсөл

5 цэгт

"Улаанбаатар төмөр зам" 

ХНН-ийн Зураг төслийн 

төв

2019.10.15 137/2019

138

Улаанбаатар хот, Сонгинохайрхан дүүрэг, 26-р хороо,

Улаанчулуутын автобусны эцсийн буудлаас Алтан

овоо, Алтан овооноос Буяны замын төгсөгл хүртэлх 4

км авто замын зураг төсөл

4 км "Ар Си Эс Си" ХХК 2019.10.15 138/2019



139

Улаанбаатар хот, Сонгинохайрхан дүүрэг 25-р хороо,

зүүн салааны автобусны буудлаас Богинын ам,

Ухнын амны уулзвар хүртэлх 2.4 км хатуу хучилттай

авто замын зураг төсөл

2.4 км "Кадсүрвэй" ХХК 2019.10.16 139/2019

140
Баян-Өлгий аймгийн Ногооннуур сумын төвийн 2.4 км

авто замын зураг төсөл
2.4 км "Аварга зам" ХХК 2019.10.16 140/2019

141
Дундговь аймаг, Сайнцагаан сумын төвийн 2.8 км

авто замын зураг төсөл
2.8 км "Классик роуд" ХХК 2019.10.16 141/2019

142
Улаанбаатар хот, баянзүрх дүүрэг, 26-р хороо, Парк

вью хотхоноос явган хүний гүүрэн гарцын зураг төсөл
46.78 у/м "ХЗТ-Авто зам" ХХК 2019.10.16 142/2019

143

Улаанбаатар-Дархан чиглэлийн авто замын

өргтөгөлийн ажилтай холбогдуулан төмөр замын

гармуудын өргөтгөл шинэчлэлтийн зураг төсөл

202-р 

гарам, 

384-р 

гарам, 

361-р 

гарам, 11-

р км-ийн 

гарам, 

дархан2 

өртөөний 

Эрэл 

ХХК-ийн 

гарам, 

Дархан2 

өртөөний 

ДЦС"ын 

гарам, 

Баруунха

раа 

өртөө, 

Дархан-2 

өртөөний 

ТЭЦ-ийн 

салаа 

замын 

гарам

"Улаанбаатар төмөр зам" 

ХНН-ийн Зураг төслийн 

төв

2019.10.16 143/2019

144

Булган аймаг, Дашинчилэн сумын төвийн хэсгийн 3.4

км хатуу хучилттай авто замын гэрэлтүүлгийн зураг

төсөл

3.4 км "Хайтал мегават" ХХК 2019.10.16 144/2019

145

Улаанбаатар төмөр замын зээлийн хөрөнгөөр

баригдах өртөө зөрлөгийн өргөтгөлийн ажлын

хүрээнд хийгдэх дөрвөлжин төмөрбетон хоолйон

өргөтөгөлийн зураг төсөл

23 цэгт

"Улаанбаатар төмөр зам" 

ХНН-ийн Зураг төслийн 

төв

2019.07.24 145/2019

146
Увс аймаг, Улаангом суманд шинээр баригдах 2.66 км

авто замын зураг төсөл
2.66 км "Ихэр мөнх" ХХК 2019.10.21 146/2019

147

тавантолгой-зүүнбаян чиглэлийн 416 км төмөр замын

Км345-371, Км84-124, Км0124-154, Км4-44, Км44-84,

Км 154-188 хооронд баригдах төмөр замын зураг

төсөл

25 км, 40 

км, 30 км, 

40 км, 40 

км, 34 км

"Монголын төмөр зам" 

ТӨХК
2019.10.21 147/2019

148

Улаанбаатар хот, Налайх дүүрэг, Хаанбанкны зүүн

талаас 23-р цэцэрлэгийн урд тал хүртэлх авто замын

зураг төсөл

0.16 км "Ихэр мөнх" ХХК 2019.10.21 148/2019

149
тавагтолгой-Зүүнбаян чиглэлийн төмөр замын 5 цэгт

баригдах дөрвөлжин төмөрбетон хоолойн төсөв
5 цэгт

"Улаанбаатар төмөр зам" 

ХНН-ийн Зураг төслийн 

төв

2019.10.21 149/2019

150

Архангай аймаг, Өгийнуур сумын орхон гол дээр

баригдах 220 у/м төмөрбетон гүүрийн барилгын

ажлын төсөв

220 у/м "ГБЭТ" ХХК 2019.10.23 150/2019

151

Дорногвь аймаг, Сайншанд-Хамрын хийд чиглэлийн

авто замаас Зүүнбаян баг хүртэлх 16 км хатуу

хучилттай авто замын барилгын ажлын төсөв

16 км "Эйч Ай Би" ХХК 2019.10.25 151/2019

152
Сэлэнгэ аймаг, Сүхбаатар сум, Сайханы хөтөл, 47 м-

ийн урттай явган хүний гүүрэн гарцын зураг төсөл
47 у/м "Ихэр мөнх" ХХК 2019.10.25 152/2019

153

Улаанбаатар хот, Сонгинохайрхан дүүрэг, Овввотын

70-р гудамжнаас усны 733-р худаг хүртэлх авто

замын зураг төсөл

1.8 км "Классик роуд" ХХК 2019.10.25 153/2019

154

Гол замын Ерөө-орохн хоорондын 72-р км-ийн 9-р

зуутад байрлах Шарын гол дээр баригдах 57.24 у/м

төмөрбетон гүүрийн зураг  төсөл

57.24 у/м "ГБЭТ" ХХК 2019.10.25 154/2019

155
Дорнод аймгийн Чулуут сум, Улз голын 127 у/м

төмөрбетон гүүрийн зураг төсөл
127 у/м "ГБЭТ" ХХК 2019.10.25 155/2019



156
Тавантолгой-Зүүхбаян чиглэлийн 414 км төмөр зам

дагуу хийгдсэн ус зүйн судалгааны тайлан
414 км "Таван үндэс" ХХК 2019.11.01 156/2019

157

Улаанбаатар хот, Баянзүрх дүүрэг, 22-р хороо,

гачууртын авто замаас Хар усан тохойн ногооны

талбайн зүүн талаар Туул гол хүртэлх авто замын

зураг төсөл

1.1 км "Гео зураглал" ХХК 2019.11.04 157/2019

158
Улаанбаатар хот, Сонгинохайрхан дүүрэг, 30, 31-р

хороо, гэр хороолол доторх авто замын зураг төсөл
3.6 км "Дөрвөн тэнхлэг" ХХК 2019.11.04 158/2019

159

Улаанбаатар хот, Хан-Уул дүүрэг, 9-р хороо,

Нисэхийн эцсийн буудлаас Буянт ухаа 21-р гудамж

хүртэлх авто замын зураг төсөл

2.8 км "Мөнхөд ашдын зам" ХХК 2019.11.04 159/2019

160

Тавантолгой-Зүүнбаян чиглэлийн төмөр замын 307.5

км-т баригдах 226.28 у/м, 249.32 км-т баригдах 76.10

у/м, 334.5 км-т баригдах 57.3 у/м, төмөрбетон гүүрийн

зураг төсөл

226.18 

у/м, 57.3 

у/м, 

76.10 у/м

"ГБЭТ" ХХК 2019.11.05 160/2019

161

Өмнөговь аймгийн Даланзадгад сумын төвийн авто

зам, зогсоолын гэрэлтүүлэг, болон холбооны шугам

шилжүүлэх зураг төсөл

0.4 км, 

0.45 км, 

0.6 км, 8 

авто 

зогсоол

"Аварга зам" ХХК 2019.11.08 161/2019

162

Сүхбаатар амйгийн Баруу-урт хотын 1-р баг, Цэргийн

анги Ахмадын амралт, сувилал орчмын хэсэгчилсэн

3.03 км авто замын зураг төсөл

3.03 км "Ростов" ХХК 2019.11.08 162/2019

163

Улаанбаатар хот, Хан-Уул дүүргийн 15-р хороолол,

Сүхбаатар дүүргийн 1-р хороо, Баянзүрх дүүргийн 25,

26-р хорооны уулзвар, Замын цагдаагийн газрын

ойролцоо баригдах үндсэн гүүрийн зураг төсөл

477 у/м 

"Хятадын төмөр замын 20-

р товчоо групп" ХХК, ГБЭТ 

ХХК

2019.11.12 163/2019

164

Орхон аймгийн Баян-Өндөр сум, Баянцагаан баг,

Чингэлийн гол болон Цагаанчулуутын гол дээрх

төмөрбетон гүүрийн зураг төсөл

24.7 у/м, 

24:7 у/м
"Ростов" ХХК 2019.11.18 164/2019

165

Улаанбаатар хот, Чингэлтэй дүүрэг, 7-р хороо,

Дундын бүсийн гэр хорооллын доторх хатуу

хучилттай авто замын зураг төсөл

1.4 км "Кадсүрвэй" ХХК 2019.11.20 165/2019

166
Завхан аймаг, Улиастай сумын Политехникийн

коллежийн зам талбайн авто замын зураг төсөл

0.273 км, 

0.062 км
"Жи Ар Си" ХХК 2019.11.20 166/2019

167
Архангай аймаг, Цэцэрлэг сумын Чулуутын хавцлын

хайрган замын засварын ажлын зураг төсөл
6.958 км "Классик роуд" ХХК 2019.11.20 167/2019

168
Увс аймаг, Улаангом сум, 7-р багийн 2.1 км хатуу

хучилттай авто замын зураг төсөл
2.1 км "Ихэр мөнх" ХХК 2019.11.20 168/2019

169

Улаанбаатар хот, Баянзүрх дүүрэг, 25-р хороо,

Дамдинэсүрэнгийн гудамжны авто замын

шинэчлэлтийн зураг төсөл

0.1 км "Эм Эн Эс Жи" ХХК 2019.11.22 169/2019

170

Улаанбаатар хот, Хан-Уул дүүрэг, 15-р хороо,

Гандигийн гудамжнаас Хурд хороолол руу орох 0.5 км

авто замын засварын ажил болон Борооны ус

зайлуулах байгууламжийн төсөв

0.5 км "Кадсүрвэй" ХХК 2019.11.25 170/2019

171

Улаанбаатар хот, Чингэлтэй дүүрэг, Сурагчийн 49-р

гудамжнаас 534-р худаг хүртэлх авто замын зураг

төслийн өөрчлөлт

0.548 км "Ростов" ХХК 2019.11.28 171/2019

172
Улаанбаатар хот, Хан-Уул дүүрэг, 11-р хороо, 32-р

сургуулийн баруун талын авто замын зураг төсөл
0.138 "Эм Эн Эс Жи" ХХК 2019.11.28 172/2019

173

Тавантолгой-Зүүнбаян чиглэлийн 416 км төмөр

замын Км290+000-Км345+000 хооронд баригдах

төмөр замын зураг төсөл

55 км

"Улаанбаатар төмөр зам" 

ХНН-ийн Зураг төслийн 

төв

2019.11.28 173/2019

174

Увс айаймаг, Улаан гом сум, 7-р багийн 2.1 км хатуу

хучилттай авто замын гэрлэн дохио болон хашаа

барих ажлын төсөв 

2.1 км "Ихэр мөнх" ХХК 2019.12.03 174/2019

175

 Улаанбаатар хот, Хан-Уул дүүргийн 15-р хороолол,

Сүхбаатар дүүргийн 1-р хороо, Баянзүрх дүүргийн 25,

26-р хорооны уулзвар, Замын цагдаагийн газрын

ойролцоо баригдах гүүрэн гарцны авто замын зураг

төсөл

0.84 км, 

0.82 км, 

0.506 км, 

0.337 км, 

0.259 км, 

0.16 км

"Хятадын төмөр замын 20-

р товчоо групп" ХХК, ГБЭТ 

ХХК

2019.12.03 175/2019

176

Тавантолгой-Гашуунсухайт чиглэлийн одоо

ашиглагдаж буй авто замтай зэрэгцүүлэн барих хүнд

даацын авто замын 2-р хэсгийн зураг төсөл

/ПК138+610-ПК189+990/ 

51.3 км "Ти Ай Би" ХХК 2019.12.03 176/2019



177

Тавантолгой-Зүүнбаян чиглэлийн төмөр замын

195.56 км-т баригдах 94.86 у/м, 54.21 км-т баригдах

76.10 у/м, 361.04 км-т баригдах 76.1 у/м, 196.92 км-т

баригдах 94.86 у/м, 143.86 км-т баригдах 57.34 у/м,

327.28 км-т баригдах 57.34 у/м, 228.99 км-т баригдах

151.14 у/м төмөрбетон гүүрийн зураг төсөл 

94.86 

у/м, 76.1 

у/м, 

57.34 

у/м, 

76.10 

у/м, 

94.86 

у/м, 

57.34 

у/м, 151 

у/м

"ГБЭТ" ХХК 2019.12.03 177/2019

178
Багануур-Мөнгөнморьт чиглэлийн 60 км авто замын

зураг төсөл
60 км "Кадсүрвэй" ХХК 2019.12.03 178/2019

179
Тавантолгой-Зүүнбаян чиглэлийн төмөр замын шилэн

кабель суурилуулах ажлын зураг төсөл
416 км "Арбэль Алтай" ХХК 2019.12.06 179/2019

180
Хангай, Үнэгт, Цайдам зөрлөгүүдэд баригдах

зорчигчийн нам тавцангийн зураг төсөл
3 зөрлөг

"Улаанбаатар төмөр зам" 

ХНН-ийн Зураг төслийн 

төв

2019.12.06 180/2019

181

Улаанбаатар хот, Баянзүрх дүүрэг, 19-р хороо, Цайз

захын баруун хойноос газарчингийн гудамжтай

холбох авто замын зураг төсөл

0.4 км "Дөрвөн тэнхлэг" ХХК 2019.12.06 181/2019

182

Тавантолгой-Зүүнбаян чиглэлийн 416 км төмөр

замын ажлын хүрээнд хийгдэх төмөрбетон угсармал

хоолойн их биеийн нэг маягийн зураг төсөл

1.5 м 

дугуй 

хоолой, 

1.5х1.5 

м, 2х2 м, 

3х3 м

"Пи Си Ди Пи" ХХК 2019.12.06 182/2019

183

183-р км-т барих зөрлөг, Уайдам, Шатан, Үнэгт

Ногоон толгой, Эмээлт 36-р зөрлөгүүдийн дохиолол

төвлөрүүлэлт, хориглолын байгууламжийн зураг

төсөл

7 зөрлөг

"Улаанбаатар төмөр зам" 

ХНН-ийн Зураг төслийн 

төв

2019.12.06 183/2019

184

Улаанбаатар хот, Чингэлтэй дүүргэ, 19-р хороо,

Санзайн гудамжнаас Тахилтын эх хүртэлх авто

замын зураг  төсөл

1.158 км "Жи Ар Си" ХХК 2019.12.09 184/2019

185

Төв аймаг, Батсүмбэр сум, Хүйн гол дээрх Мандалын

төмөрбетон гүүрийн шинэчлэлтийн ажлын зураг

төсөл

48.75 у/м "Тарваченбүүлэн" ХХК 2019.12.12 185/2019

186

Тавантолгой-Зүүнбаян чиглэлийн төмөр замын

253.85 км-т 94.86 у/м, 347.35 км-т 132.38 у/м, 246.775

км-т 76.1 у/м, 210 км-т 38.58 у/м, 239.3 км-т 76.1 у/м,

344.6 км-т 38.58 у/м, 340.4 км-т 57.34 у/м, 323.5 км-т

113.62 у/м, 318.46 км-т 38.58 у/м, 308.6 км-т 38.58 у/м

төмөрбетон гүүрийн зураг төсөл

94.86 

у/м, 

132.38 

у/м, 76.1 

у/м, 

38.58 

у/м, 76.1 

у/м, 

38.58 

у/м, 

57.34 

у/м, 

113.62 

у/м, 

38.58 

у/м, 

38.58 у/м 

"ГБЭТ" ХХК 2019.12.12 186/2019

187

Тавантолгой-Зүүнбаян чиглэлийн төмөр замын 4.84

км-т баригдах 15.44 у/м, 38.81 км-т баригдах 22 у/м

төмөрбетон гүүрийн зураг төсөл

22 у/м, 

15.44 у/м
"ГБЭТ" ХХК 2019.12.12 187/2019

188

Дорноговь аймгийн Эрдэнэ сум, босоо тэнхлэгийн

авто замаас "Бүрдэнэ булаг" бөөрний сувилал

хүртэлх хайрган замын зураг төсөл

14.5 км "Кадсүрвэй" ХХК 2019.12.17 188/2019

189

Дорноговь аймгийн Сайншанд сумын төвд шинээр

баригдах болон засвар шинэчлэлт хийгдэх авто

замуудын зураг төсөл

0.935 км, 

0.3 км, 

0.526 км, 

0.073 км, 

1 зогсоол

"Кадсүрвэй" ХХК 2019.12.17 189/2019

190

Улаанбаатар хот, Сонгинохайрхан дүүрэг, 18, 19, 23,

27, 29-р хорооны авто замын засвар, явган хүний

замын барилгын ажлын төсөв

2.25 км
"Гео урбан консалтинг" 

ХХК
2019.12.17 190/2019

191
Булган аймгийн Баян-Агт сум, Хануйн голын гүүрний

хоёр талын 1.2 км хайрган замын төсөв
1.2 км "Тарваченбүүлэн" ХХК 2019.12.17 191/2019

192

Тавантолгой нүүрсний ордоос Зүүнбаян өртөө

хүртэлх 416 км төмөр замын 345-416 км хооронд

хийгдэх газар шорооны ажлын төсөв

25 км, 16 

км, 15 км, 

15.165 

км,

"Монголын төмөр зам" 

ТӨХК
2019.12.17 192/2019



193
Архангай аймаг, Өгийнуур-Батцэнгэл чигэлэлийн 63

км авто замын төсөв
63 км "Ти Ай Би" ХХК 2019.12.19 193/2019

194

Гол замын 183-р км-т барих шинэ зөрлөг, Шатан,

Хангай, үнэгт, Бумбат, Цайдам, Эмээлт, Ногоон

толгой, 36-р км-ийн зөрлөгүүдийн өргөтгөлийн ажлын

хүрээнд хийгдэх гадна цахилгаан хангамжийн зураг

төсөл

9 зөрлөг

"Улаанбаатар төмөр зам" 

ХНН-ийн Зураг төслийн 

төв

2019.12.24 194/2019

195

Улаанбаатар-дархан чиглэлийн авто замын

өргөтгөлийн ажилтай холбогдуулан гол замын 384-р,

361-р, 202-р, 11-р км-т баригдах гармын жижүүрийн

байрны зураг төсөл

4 гарам

"Улаанбаатар төмөр зам" 

ХНН-ийн Зураг төслийн 

төв

2019.12.24 195/2019

196

тавантолгой-зүүнбаян чиглэлийн 416 км төмөр замын

төслийн хүрээнд хийгдэх төмөрбетон хоолойн

угсармал бүтээц үйлдвэрлэх ажлын төсөв

Төмөр 

зам
"Пи Си Ди Пи" ХХК 2019.12.24 196/2019

197
Хөвсгөл аймаг, мөрөн нисэх буудлын аэродромын

хүчитгэл, өргөтгөлийн ажлын төсөв
- "ЭЗТ" ХХК 2019.12.24 197/2019

198
орхон аймаг, Баян-Өндөр сумын даваат багийн нутаг

дэвсгэрт баригдах 2.1 км авто замын зураг төсөл
2.1 км

"Эс Ар Пи Инженер 

Консалтинг Монголиа" ХХК
2019.12.24 198/2019

199

Өмнөговь аймгийн цогтцэций сумын нутагт орших

Тавантолгой нүүрсний ордоос Говьсүмбэр аймгийн

Шивээ-Овоо уурхай хүртэлх авто замын зураг төсөл

176 км "Ар Си Эс Си" ХХК 2019.12.25 199/2019

200

Улаанбаатар хот, Сонгинохайрхан дүүрэг, 25-р хороо,

170-р цэцэрлэг хүртэл шинээр баригдах хатуу

хучилттай  авто замын зураг төсөл

0.513 км "Ар Си Эс Си" ХХК 2019.12.25 200/2019

201

Өмнөговь аймаг, Ханбогд сум, Цагаан ходны нүүрс

ачих буулгах талбайгаас гашуунсухайт хилийн боомт

хүртэлх нүүрс тээврийн 21 км авто замын даац

нэмэгдүүлэх зураг төсөл

21 км "Эн Би Си Си" ХХК 2019.12.27 201/2019

202

тавантолгой-Манлай-Ханги чиглэлиын авто замын

техник эдийн засгийн үндэслэлийн судалгааны ажлын

тайлан

475 км
"Эй Энд Би Инженеринг" 

ХХК
2019.12.27 202/2019

203

Хангай, бумбат зөрлөгүүдийн өргтөглийн ажлын

хүрээнд хийгдэх Дохиолол, төвлөрүүлэлт,

хориглолын байгууламжийн зураг төсөл

2 зөрлөг

"Улаанбаатар төмөр зам" 

ХНН-ийн Зураг төслийн 

төв

2019.12.27 203/2019

204

Улаанбаатар-Дархан чиглэлийн авто

замыншинэчлэлийн ажилтай холбогдуулан гармуудыг

шинэчлэн өргөтгөх ажлын төсөв

7 гарам

"Улаанбаатар төмөр зам" 

ХНН-ийн Зураг төслийн 

төв

2019.12.27 204/2019

205

Нартын хошуу-Шаргын Овоо-Замын-Үүд өртөө

хоорондын 1068- 1100 км-т хийгдэх төмөр замын их

засварын ажлын зураг төсөл

31.5 км

"Улаанбаатар төмөр зам" 

ХНН-ийн Зураг төслийн 

төв

2019.12.27 205/2019

206

Түнх, Баян, Чулуут, Агуйт, Давааны зөрлөгүүдйн

өргөтгөл, шинэчлэлтийн ажил болон Багахангай-

Оорцог энгэр хоорондын 508-596 км-т хийгдэх төмөр

замын  их засьарын ажлын зураг төсөл

5 зөрлөг, 

88.5 км

"Улаанбаатар төмөр зам" 

ХНН-ийн Зураг төслийн 

төв

2019.12.27 206/2019


