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1

Архангай аймгийн Тариат сумын Тэрхийн голын

217.25 у/м төмөрбетон гүүрийн их засварын ажлын

төсөв

217 у/м "ГБЭТ" ХХК 2017.01.03 112/2017

2

Улаанбаатар-Хөшигийн хөндий Олон улсын нисэх

онгоцны буудал чиглэлийн хурдны авто замын 3-р

хэсгийн 9.7 км хатуу хучилттай авто замын зураг

төсөл

9.7 км
"Ай Си Ти Сайн 

Консалтинг" ХХК
2017.01.06 113/2017

3
Хэнтий амйгийн "Өндөрхаан" нисэх буудлын

аэродромын барилгын ажлын зураг төсөл
2 км "Ростов" ХХК 2017.01.31 03/2017

4

Улаанбаатар хот, Баянгол дүүргийн 10, 11-р хороо,

Бичил 7 орон сууцны хорооллын хэсэгчилсэн ерөнхий

төлөвлөгөөний гэр хорооллын дахин төлөвлөлтийн

авто зам, замын байгууламжийн зураг төсөл

8.718 км "Мөнхийн тод зам" ХХК 2017.02.14 04/2017

5

Улаанбаатар хот, Хан-Уул дүүрэг, 8-р хороо, Шинэ

Яармаг орон сууцны цогцолбор хорооллын доторх 2.4

км авто зам

2.4 км "ХЗТ-Авто зам" ХХК 2017.02.17 05/2017

6

1.р хэсэг. Орхон аймгийн Дулааны цахилгаан

станцаас "Зэс эрдэнийн хувь" үйлдвэр хүртэл хайрган

хучилттай 3.5 км авто зам, төмөрбетон гүүрийн

засвар шинэчлэлтийн зураг төсөл 2-р хэсэг. "Зэс

эрдэнийн хувь" үйлдвэрээс "Ачит ихт" үйлдвэр хүртэл

хайрган хучилттай 18 км авто зам барих зураг төсөл

3.5 км,   

18 км
"Ар Си Эс Си" ХХК 2017.03.10 06/2017

7
Болд Ерөөгийн төмөр замын гармаас-Ерөө сум

чиглэлийн 3.78 км авто замын зураг төсөл
3.78 км "Арвай нутгийн зам" ХХК 2017.03.14 07/2017

8 Дархан уул аймаг, 2.488 км авто замын төсөв 2.4 км "Гео зураглал" ХХК 2017.03.20 08/2017

9

Улаанбаатар-Хөшигийн хөндий Олон улсын нисэх

онгоцны буудал чиглэлийн 32.2 км хатуу хучилттай

авто замынхөдөлгөөн зохион байгуулалтын зураг

төсөл

32.2 км
"Ай Си Ти Сайн 

Консалтинг" ХХК
2017.03.20 09/2017

10
Өмнөговь аймаг, даланзадгад сумын төвийн хэсэгт

баригдах 4.367 км дугуйн замын зураг төсөл
4.367 км "Гео зураглал" ХХК 2017.03.24 10/2017

11

Баруун босоо тэнхлэгийн авто зам хөгжүүлэх төслийн

1 болон 2-р хэсгүүдийг холбох 2.7 км авто замын

зураг төсөл

2.7 км
"Ай Си Ти Сайн 

Консалтинг" ХХК
2017.04.03 11/2017

12

Улаанбаатар хот, Чингэлтэй дүүрэг, 7, 10-р хорооны

хутаг дэвсгэрт баригдах 1.2 км хатуу хучилттай авто

замын зураг төсөл

0.55 км, 

0.57 км
"Жи Ар Си" ХХК 2017.04.06 12/2017

13
Ховд аймгийн төвд баригдах хатуу хучилттай авто

замуудын барилгын ажлын төсөв
4.924 км "Гарьд зам" ХХК 2017.04.06 13/2017

14

Улаанбаатар хот, Толгойт өртөөний "Б" паркийн

замуудтай гол замын 395 км дахь 8-р зуутад төмөр

зам доогуурх дулааны шугам гаргах төмөрбетон

хоолойн зураг төсөл

2.5х1.5 м

"УБЗТ-ын Техникийн 

бодлого, зураг төслийн 

төв"

2017.04.10 14/2017

15
Улаанбаатар хот, Хан-Уул дүүргийн 4-р хороо,

Яармагийн шинэ гүүр барих инженерийн зураг төсөл
244.26 у/м

"Хятадын төмөр замын 20-

р товчоо групп" ХХК, ГБЭТ 

ХХК

2017.05.03 15/2017

16

Дорнод аймгийн Сайншанд сумын төвийн 7.6 км хатуу

хучилттай авто замын засвар шинэчлэлтийн ажлын

зураг төсөл

7.6 км "Кадсүрвэй" ХХК 2017.05.08 16/2017

17
Дулаанхааны 4 замын уулзвараас Хүдэр чиглэлийн

104.4 км хатуу хучилттай авто замын төсөв
104.4 км "Арвай нутгийн зам" ХХК 2017.05.11 17/2018

18

Улаанбаатар хот, Баянзүрх дүүрэг, 14 дүгээр хороо,

Халдвартын автобусны эцсийн зогсоолоос зүүн тийш

үерийн далан хүртэл 1.8 км хэсэгчилсэнхатуу

хучилттай авто замын зураг төсөл

1.8 км "Миллениум роуд" ХХК 2017.05.15 18/2017

19

Өмнөговь аймгийн төвөөс нийслэлтэй холбогдсон

авто замын "Шар тээг"-ийн уулзвараас Цогтцэций

сумын төв хүртэл 59.6 км хатуу хучилттай авто замын

барилгын ажлын төсөв

59.6 км "Эйч Ай Би" ХХК 2017.05.25 19/2017

2017 ОНД МАГАДЛАН ХЯНАГДАЖ БАТЛАГДСАН

ЗАМ, ЗАМЫН БАЙГУУЛАМЖИЙН ЗУРАГ ТӨСЛИЙН БАРИМТ БИЧГИЙН ЖАГСААЛТ 

2022.01.13



20

Улаанбаатар хот, Баянгол дүүргийн 9, 10-р хорооны

гэр хорооллын дундах 0.86 км сайжруулсан шороон

замыг хатуу хучилттай авто зам болгох зураг төсөл

0.86 км "Ар Си Эс Си" ХХК 2017.05.25 20/2017

21

Төв аймгийн Зуунмод сумын төвийн Баруун Зуунмод

багийн 3.5 км, Баянхошуу багийн 2.5 км авто

замуудын өргөтгөл, шинэчлэлтийн ажлын төсөв

3.5 км, 

2.5 км
"Ар Си Эс Си" ХХК 2017.06.05 21/2017

22

Улаанбаатар хот, Чингэлтэй дүүрэг, 7-р хороо,

Зурагтын шинэ эцсээс Далан давхрын замтай

холбогдох авто зам

0.58 км "Жи Ар Си" ХХК 2017.06.08 22/2017

23

Улаанбаатар хот, СХД-ийн 5, 6, 7-р хороо, гэр

хорооллын хэсэгчилсэн ерөнхий төлөвлөгөөнд

тусгагдсан 1.8 км авто замын гэрэлтүүлгийн зураг

төсөл

1.8 км "Хайтал мегават" ХХК 2017.06.08 23/2017

24
Сэлэнгэ аймаг, мандал сум, төмөр зам доогуурх иргэд

явган зорчих зориулалтын нүхэн гарцын зураг төсөл
3.0х2.5 м

"Улаанбаатар төмөр зам" 

ХНН-ийн техникийн 

бодлого, зураг төсөл, 

инженерийн алба

2017.06.12 24/2017

25

"Эрдэнэс таван толгой" ХК-ийн уурхайгаас Ухаа худаг-

гашуун сухайтын авто зам хүртэлх 8.2 км холбоос

авто замын инженерийн нарийвчилсан зураг төсөл

8.2 км "Ар Си Эс Си" ХХК 2017.06.12 25/2017

26

Хөвсгөл аймгийн Мөрөн сум, Хилийн цэргийн 0257-р

ангийн зүүн хойд талын 4 замын уулзвар, 5-р баг

Байгаль-Ээж хүнсний захын урд талын 3 замын

уулзварын гэрлэн дохионы зураг төсөл

21 ш "Гэрэл дохио" ХХК 2017.06.13 26/2017

27
Дундговь аймгийн Өлзийт сумын төвд баригдах 1.5 км

авто замын зураг төсөл
1.5 км "Классик роуд" ХХК 2017.06.13 27/2017

28
Булган аймгийн Булган сумын төвийн авто замын

өргөтгөл шинэчлэлтийн ажлын зураг төсөл
6 км "Тарваченбүүлэн" ХХК 2017.06.15 28/2017

29

Улаанбаатар хот, Налайх дүүрэг, 2-р хороо,

Даваажав, Дамдин, Найрамдлын гудамжны авто

замын өргөтгөл, шинэчлэлтийн ажил

0.754 км, 

0.645 км
"Ростов" ХХК 2017.06.19 29/2017

30

Улаанбаатар хот, СХД-ийн Хувьсгалчдын авто

замаас-Хайлаастын авто замын эцэс хүртэл 3.6 км

авто замын гэрэлтүүлгийн зураг төсөл

3.6 км "Хайтал мегават" ХХК 2017.06.22 30/2017

31

Улаанбаатар хот, Сонгинохайрхан дүүрэг, Өвөр гүнт

11.6 км авто замын нарийвчилсан зураг төслийн

өөрчлөлт

11.6 км "Ти Ай Би" ХХК 2017.06.27 31/2017

32
Сэлэнгэ аймгийн Хүдэр сумын төвийн 1.7 км хатуу

хучилттай авто замын зураг төсөл
1.7 км "Арвай нутгийн зам" ХХК 2017.06.30 32/2017

33
Говь-Алтай аймгийн Алтай хотын төв доторх 4.3 км

авто замын зураг төсөл
4.3 км "Классик роуд" ХХК 2017.07.03 33/2017

34
Завхан аймаг, Улиастай сумын Жинст багт баригдах 1

км хатуу хучилттай авто замын зураг төсөл
1 км "Тэрмэн зам" ХХК 2017.07.06 34/2017

35

Улаанбаатар-Хөшигийн хөндийн Олон улсын нисэх

онгоцны буудал чиглэлийн 32 км хурдны авто замын

барилгын ажлын төсөв

32 км
"Ай Си Ти Сайн 

Консалтинг" ХХК
2017.08.01 35/2017

36
Улаанбаатар-Дархан чиглэлийн 204 км авто замын

шинэчлэлтийн зураг төсөл
204 км "Эм Си Пи Си Жи Ар" ХХК 2017.08.08 36/2017

37
Сүхбаатар аймгийн Сүхбаатар сумын төвд баригдах

1.6 км авто замын барилгын ажлын зураг төсөл
1.6 км "Ар Си Эс Си" ХХК 2017.08.11 37/2017

38

Жаргалтхаан-Чингис хот чиглэлийн 100 км авто

замын их засварын ажлын 17 км замын хэсгийн

өөрчлөлтийн зураг төсөл

17 км "Эм Си Пи Си Жи Ар" ХХК 2017.08.18 38/2017

39

Улаанбаатар хот, Баянзүрх дүүрэг, 1, 4-р хороо, их

тойруу, Бусаны гудамжны явган хүний гүүрэн гарцын

зураг төсөл

21 у/м, "ГБЭТ" ХХК 2017.09.07 39/2017

40

Дорноговь аймаг, Даланжаргалан сум, МАК-ын

цементийн үйлдвэрийн орчмын авто замын гарцын

зураг төсөл

0.1 км "Дөрвөн тэнхлэг" ХХК 2017.09.14 40/2017

41

Өмнөговь аймгийн төв Даланзадгад сумын төвийн

хэсгийн авто зам, авто замын зогсоолын инженерийн

зураг төсөл

- "Ар Си Эс Си" ХХК 2017.09.25 41/2017

42

Улаанбаатар хот, Баянгол дүүрэг, Ард Аюушийн

өргөн чөлөө, Хорооллын эцсийн уулзвараас Гэмтлийн

эмнэлэг хүртэл 0.9 км хатуу хучилттай авто замын

шинэчлэлийн ажлын өөрчлөлтийн зураг төсөл

0.9 км "Танил санаа" ХХК 2017.10.02 42/2017

43

Дорнод аймгийн Халх гол сумын нутагт орших Ширэн-

Овоогийн төмрийн хүдрийн уурхайгаас Сүмбэрийн

боомт хүртэлх 8 км авто замын зураг төсөл

8 км, 

73.24 у/м
"ХЗТ-Авто зам" ХХК 2017.10.02 43/2017



44

Архангай аймаг, Эрдэнэбулган сум, 2-р баг, 1-48

айлын орон сууцны арын уулзвараас Цагаан давааны

зам хүртэлх 1.4 км авто замын зураг төсөл

1.4 км "Ар Си Эс Си" ХХК 2017.10.03 44/2017

45

Өвөрхангай аймаг, Улаанбаатар-Арвайхээр А0301

чиглэлийн авто замын Тарнын голын 48.75 у/м

төмөрбетон гүүрийн засварын ажлын зураг төсөл

48.75 у/м "ГБЭТ" ХХК 2017.10.03 45/2017

46
Төв аймаг, Хустайн цогцолбор газрын хөнгөвчилсөн

хучилттай 18.6 км авто замын зураг төсөл
18.6 км "Эм Си Пи Си Жи Ар" ХХК 2017.10.03 46/2017

47

Тавантолгой-Гашуунсухайт чиглэлийн замын дагуу

баригдах авто зогсоолын талбайн барилгын ажлын

зураг төсөл

1800х250 м "Аварга зам" ХХК 2017.10.05 47/2017

48

Дорноговь аймаг, Замын-Үүд сумын "Бүс нутгийн

ложистикийн төвийг хөгжүүлэх МОН-2719/0240 төсөл"-

ийн хүрээнд баригдах Ложистикийн төвийн төмөр

замын зураг төсөл

11.6 км

"Сү Сон Инженеринг ХХК, 

"Эн Би Си Си" ХХК, "Гео 

зураглал" ХХК-ийн 

түншлэл

2017.10.06 48/2017

49

Говь-Алтай аймаг, Шарга сумын А0304 Алтай -Ховд

чиглэлийн авто замын 90 км-т байрлах Ээвийн голын

65.24 у/м төмөр бетон гүүрийн зураг төсөл

65.24 у/м "ГБЭТ" ХХК 2017.10.10 49/2017

50

Улаанбаатар хот, Баянгол дүүрэг, 2-р хороо, 32-ын

уулзвараас Дарь эхийн замтай холбох авто зам дахь

Сэлбэ голын 54.7 у/м төмөрбетон гүүрийн зураг төсөл

54.7 у/м "ГБЭТ" ХХК 2017.10.12 50/2017

51
Архангай аймаг, Цэнхэр сумын Цэцэрлэг голын 24

у/м, 6 у/м модон гүүрийн зураг төсөл

24 у/м, 6 

у/м
"Ар Си Эс Си" ХХК 2017.10.12 51/2017

52

Төв аймаг. Улаанбаатар-Өндөрхаан чиглэлийн

АО501 дугаартай авто замаас Баяндэлгэр сум

хүртэлх болон сум доторх 2.4 км авто замын зураг

төсөл

2.4 км "Ар Си Эс Си" ХХК 2017.10.23 52/2017

53
Дорноговь аймаг. Сайншанд сумын салхин парк

төслийн авто замын зураг төсөл
10.874 км "Ростов" ХХК 2017.10.23 53/2017

54

Улаанбаатар хот, Баянзүрх дүүрэг, 1, 4-р хороо, их

тойруу, Бусаны гудамжны явган хүний гүүрэн гарцын

төсөв

21 у/м, "ГБЭТ" ХХК 2017.10.25 54/2017

55

Улаанбаатар төмөр замын гол замын өртөө, зөрлөгт

СИРДП-Е систем нэвтрүүлэх төсөл" -ийн СЦБ 1-р үе

шатны зураг төсөл, шатан зөрлөг-Агуйт зөрлөг

хүртэлх 22 өртөө зөрлөгт Дохиолол, төвлөрүүлэлт,

хориглолын 1-р хэсэг.

22 өртөө, 

зөрлөгт

"Улаанбаатар төмөр зам" 

ХНН
2017.10.25 55/2017

56
Улаанбаатар хот, Хан-Уул, 11-р хороо, ХААИС-ын

уулзварын өргөтгөл , шинэчлэлтийн зураг төсөл
- "Даваа зам" ХХК 2017.10.25 56/2017

57

Улаанбаатар хот, Сүхбаатар дүүрэг, 1-р хороо,

Замын цагдаагийн гүүрэн гарцын трасст орсон

дулаан, цэвэр бохир ус, борооны ус зайлуулах шугам

сүлжээний зураг төсөл

-
"Их мянган инженерчлэл" 

ХХК, "Инж кад" ХХК
2017.11.01 57/2017

58

Улаанбаатар-дархан чиглэлийн авто замын

шинэчлэлтийн ажлын хүрээнд хийгдэх авто зам,

төмөр замын огтлолцлын зураг төсөл

7 цэгт 

огтлолцо

л

"Эм Си Пи Си Жи Ар" ХХК, 

"УБТЗ" ХНН-ийн Техникийн 

бодлого, зураг төсөл, 

инженерийн алба

2017.11.03 58/2017

59

Улаанбаатар хотын олон улсын нисэх онгоцны

буудал барих төслийн хүрээнд хийгдэх Ангарын

баирлга барих талбай бэлтгэх хөрс хуулах ажлын

зураг

366 м х 

228 м
"Эм Си Пи Си Жи Ар" ХХК 2017.11.03 59/2017

60

Улаанбаатар-Дархан чиглэлийн /А0401/ авто замаас

Сэлэнгэ аймгийн Мандал сум хүртэлх 30 км авто зам,

Сумын төвийн хэсгийн 18 км гол гудамж, замын

шинэчлэлтийн зураг төсөл

30 км, 18 

км
"Ар Си Эс Си" ХХК 2017.11.03 60/2017

61
Нарийн Сухайт-Шивээ хүрэн чиглэлийн төмөр зам

барих Техник эдийн засгийн үндэслэлийн судалгаа

46.21 км 

/1435 мм/
"Мөнгөн зөрлөг" ХХК 2017.11.16 61/2017

62

Улаанбаатар хот, Баянзүрх дүүрэг, Улиастайн

гүүрнээс Налайх-Чойрын уулзвар хүртэлх 20.9 км

авто замын өөрчлөлтийн зураг

20.9 км "Эм Си Пи Си Жи Ар" ХХК 2017.11.10 62/2017

63
Улаанбаатар-Дархан чиглэлийн авто замын 7 цэгт

огтлолцох хэсгийн барилгын ажлын төсөв

7 цэгийн 

огтлолцо

л

"Эм Си Пи Си Жи Ар" ХХК 2017.11.21 63/2017

64
Эмээлтийн хөнгөн үйлдвэрийн техниологийн паркийн

16.92 км авто замын барилгын ажлын зураг төсөл
16.92 км "Ай Ай Ти Эс" ХХК 2017.11.24 64/2017



65

Улаанбаатар төмөр замын гол замын өртөө, зөрлөгт

СИРДП-Е систем нэвтрүүлэх төсөл" -ийн хүрээнд

хийгдэх Хойт зөрлөг-Түнх өртөө хүртэлх хэсэг ба

Наран-Элгэн зөрлөгөөс Замын-Үүд-1 өртөө хүртэлх

43 өртөө зөрлөгт Дохиолол, төвлөрүүлэлт,

хориглолын зураг төсөл /2 ба 3-р хэсэг/

43 өртөө, 

зөрлөгт

"Улаанбаатар төмөр зам" 

ХНН
2017.11.30 65/2017

66

Улаанбаатар төмөр замын гол замын өртөө, зөрлөгт

СИРДП-Е систем нэвтрүүлэх төсөл" -ийн хүрээнд

хийгдэх Дохиолол, төвлөрүүлэлт, хориглолын

угсралтын ажлын төсөв

67 өртөө, 

зөрлөгт

"Улаанбаатар төмөр зам" 

ХНН
2017.12.08 66/2017

67

ХААИС, ЗАйсангийн уулзвараас Ар Зайсангийн

гудамж, чиглэлийн авто замын шинэчлэл, 264 авто

машины болон 64 дугуйн зогсоолын нарийвчилсан

зураг төсөл

Зогсоол "Ихэр мөнх" ХХК 2017.12.11 67/2017

68
Орхон аймгийн Баян-Өндөр сумын төвд баригдах 10

хэсэгт хатуу хучилттай авто замын зураг төсөл
2.1 км "Гарьд зам" ХХК 2017.12.11 68/2017

69
Ховд аймгийн Жаргалант сумын төсвийн7 хэсэг

замын зураг төсөл

4.5 км, 

3.2 км, 

0.808 км, 

1.071 км, 

0.863 км, 

0.693 км, 

0.87 км

"Гео зураглал" ХХК 2017.12.20 69/2017

70
Сэлэнгэ аймаг, Хушаат сумын төвийн хэсгийн 2 км

хайрган замын зураг төсөл
2 км "Соёмбот зам" ХХК 2017.12.21 70/2017

71

Орхон аймгийн Баян-Өндөр сум, Цагаан чулуут баг,

7А хорооллын 1.82 км хатуу хучилттай авто замын

инженерийн нарийвчилсан зураг төсөл

1.82 км "Эйч Ай Би" ХХК 2017.12.28 71/2017


