
Концессын зүйлийн нэр

Эрх олгосон 

Засгийн газрын 

тогтоол

Концессын төслийн 

ангилал
Концессын зүйлийн тодорхойлолт Концессын төрөл Гүйцэтгэх ажил,үзүүлэх үйлчилгээ

Төсвийн хөрөнгөөр 

санхүүгийн   дэмжлэг 

үзүүлэх, баталгаа 

гаргах эсэх

Уралдаант 

шалгаруулалт 

явуулах, шууд 

гэрээ байгуулах 

эсэх

Концессын төслийн 

хэрэгжилтийн явц 

/Сонголтоор/

Концессын гэрээний 

төлөв /Сонголтоор/

Төслийн 

гүйцэтгэлийн 

явц / Хувиар/

1 5
Уул уурхай, металлургийн 

цогцолбор байгуулах төсөл
2014.02.28/ 69

Дэд бүтэц, барилга 

байгууламжийн төслүүд

Дарханы Төмөрлөгийн Үйлдвэр ТӨХК-ийн үйл 

ажиллагаа, хүчин чадлыг жилийн 300 мянган тоннд 

хүргэх өргөтгөл, техник технологийн шинэчлэл 

хийж, үйлдвэрийн хүчин чадлыг нэмэгдүүлэх, 

төмрийн хүдэр боловсруулж, төмөрлөгийн 

цогцолбор байгуулж эцсийн бүтээгдэхүүн гаргах

Шинэчлэн сайжруулах- 

барих-ашиглах-

шилжүүлэх

Дархан-Сэлэнгийн бүсэд орших төрийн эзэмшлийн 

төмрийн хүдрийн орд газруудыг ашиглан, эдийн 

засгийн эргэлтэд оруулах, Дарханы Төмөрлөгийн 

Үйлдвэр ТӨХК-ийн үйл ажиллагааг өргөтгөн техник, 

технологийн шинэчлэл хийж, үйлдвэрийн хүчин чадлыг 

нэмэгдүүлэх.

Судлан шийдвэрлэх

/ЗГ-ын 2015 оны 87-р 

тогтоолоор нэмж, 2015 

оны 364-р тогтоолоор 

өөрчилсөн/

Шууд гэрээ 

байгуулах

Концессын гэрээ 

байгуулсан

Хүчин төгөлдөр болсон - 

Барилгын ажил эхэлсэн.

2 5
Уул уурхай, металлургийн 

цогцолбор байгуулах төсөл
2014.02.28/ 69

Дэд бүтэц, барилга 

байгууламжийн төслүүд

Хуст уул, Төмөртолгой, Төмөртэй ордуудыг эдийн 

засгийн эргэлтэнд оруулж, жилдээ 3.0 саяас 

доошгүй тонн төмрийн хүдэр олборлох, жилд 1.5 

саяас доошгүй тонн төмрийн хүдрийн хуурай болон 

нойтон аргын баяжмал үйлдвэрлэх үйлдвэр

Шинэчлэн сайжруулах- 

барих-ашиглах-

шилжүүлэх

Дархан-Сэлэнгийн бүсэд орших төрийн эзэмшлийн 

төмрийн хүдрийн орд газруудыг ашиглан, эдийн 

засгийн эргэлтэд оруулах, Дарханы Төмөрлөгийн 

Үйлдвэр ТӨХК-ийн үйл ажиллагааг өргөтгөн техник, 

технологийн шинэчлэл хийж, үйлдвэрийн хүчин чадлыг 

нэмэгдүүлэх.

Судлан шийдвэрлэх

/ЗГ-ын 2015 оны 87-р 

тогтоолоор нэмж, 2015 

оны 364-р тогтоолоор 

өөрчилсөн/

Шууд гэрээ 

байгуулах

Концессын гэрээ 

байгуулсан

3 5
Уул уурхай, металлургийн 

цогцолбор байгуулах төсөл
2014.02.28/ 69

Дэд бүтэц, барилга 

байгууламжийн төслүүд

Сэлэнгэ аймгийн Хүдэр суманд орших Төмөртэйн 

ордоос Ерөө суманд орших “Болд Төмөр Ерөө Гол” 

ХХК-ийн төмөр замын Хандгайт өртөө (Баянгол 

төмөр зам) хүртлэх 33.4 км 1520 мм царигтай төмөр 

зам, ачиж буулгах терминал

Барих-шилжүүлэх
/2015 оны 10 сарын 02-ны өдрийн концессын нэмэлт 

гэрээний дагуу өөрчлөлт оруулсан/

Судлан шийдвэрлэх

/ЗГ-ын 2015 оны 87-р 

тогтоолоор нэмж, 2015 

оны 364-р тогтоолоор 

өөрчилсөн/

Шууд гэрээ 

байгуулах

Концессын гэрээ 

байгуулсан

Барилгын ажил дуусч, 

улсын комисс хүлээн 

авсан.

100%

4 5
Уул уурхай, металлургийн 

цогцолбор байгуулах төсөл
2015.09.07/ 364

Дэд бүтэц, барилга 

байгууламжийн төслүүд

Сэлэнгэ аймгийн Хүдэр суманд орших Төмөртэйн 

ордоос Сэлэнгэ аймгийн Сүхбаатар сумаас 

Улаанбаатар чиглэлийн олон улсын авто замын 

Дулаанхааны дөрвөн замын уулзвар хүртэл 

95км хүнд даацын хатуу хучилттай авто зам барих. 

/ЗГ-ын 2015 оны 364-р тогтоолоор өөрчлөлт орсон/

Барих-шилжүүлэх
/2015 оны 10 сарын 02-ны өдрийн концессын нэмэлт 

гэрээний дагуу өөрчлөлт оруулсан/

Судлан шийдвэрлэх

/ЗГ-ын 2015 оны 87-р 

тогтоолоор нэмж, 2015 

оны 364-р тогтоолоор 

өөрчилсөн/

Шууд гэрээ 

байгуулах

Концессын гэрээ 

байгуулсан

Хүчин төгөлдөр болсон - 

Барилгын ажил эхэлсэн.
75%

5 5
Уул уурхай, металлургийн 

цогцолбор байгуулах төсөл
2014.02.28/ 69

Дэд бүтэц, барилга 

байгууламжийн төслүүд

Сэлэнгэ аймгийн Ерөө сумаас Хүдэр сумын 

Төмөртэй уурхай хүртэл 110 кВт-ын цахилгаан 

дамжуулах агаарын шугам (50км), өргөтгөл, дэд 

станцын хамт барих.

Барих-шилжүүлэх

Судлан шийдвэрлэх

/ЗГ-ын 2015 оны 87-р 

тогтоолоор нэмж, 2015 

оны 364-р тогтоолоор 

өөрчилсөн/

Шууд гэрээ 

байгуулах

Концессын гэрээ 

байгуулсан

Хүчин төгөлдөр болсон - 

Барилгын ажил дууссан
100%

6 6
Хүний хөгжлийн төв цогцолбор 

төсөл
2014.08.20/ 267

Дэд бүтэц, барилга 

байгууламжийн төслүүд

Хүний хөгжлийн төв цогцолборыг Баянгол дүүрэг, 

Архангай аймагт барьж байгуулах.

Барих-ашиглах -

шилжүүлэх

Хүний хөгжлийн төв цогцолборын барилгыг барьж 

бүрэн тохижуулах.
Судлан шийдвэрлэх

Шууд гэрээ 

байгуулах

Концессын гэрээ 

байгуулсан

Хүчин төгөлдөр болоогүй 

- Барилгын ажил 

эхлээгүй.

0%

7 7.1

Рашаант дахь улсын нөөцийн 

агуулах төсөл /ЗГ-ын 2014 оны 321-

р тогтоолоор нэмсэн/

2015.03.30/ 119
Дэд бүтэц, барилга 

байгууламжийн төслүүд

Газрын тосны бүтээгдэхүүний улсын нөөцийн 

агуулахын барилга барих
Барих-өмчлөх-ашиглах Улсын нөөцийн агуулах барих, өмчлөх, ашиглах Шаардлагагүй

Шууд гэрээ 

байгуулах

Концессын гэрээ 

байгуулсан

Хүчин төгөлдөр болоогүй 

- Барилгын ажил 

эхлээгүй.

0%

8 7.7

Дорноговь аймгийн Замын-Үүд 

суманд нийтийн тээврийн авто 

буудлыг шинэчлэн байгуулах 

төсөл /ЗГ-ын 2015 оны 306-р 

тогтоолоор нэмсэн/

2016.01.25/ 61
Дэд бүтэц, барилга 

байгууламжийн төслүүд

Замын-Үүд суманд баригдаж байгаа нийтийн 

тээврийн авто буудлын барилгын ажлыг гүйцээж 

барих

Барих-ашиглах-

шилжүүлэх

Барилгын ажлыг гүйцэтгэх, санхүүжүүлэх, өмчлөх 

ашиглах
Шаардлагагүй

Шууд гэрээ 

байгуулах

Концессын гэрээ 

байгуулсан

Хүчин төгөлдөр болоогүй 

- Барилгын ажил 

эхлээгүй.

0%

9 7.16

Алтанбулаг сумыг цэвэр усны эх 

үүсвэртэй холбох /ЗГ-ын 2015 оны 

306-р тогтоолоор нэмсэн. ЗГ-ын 

2015 оны 334-р тогтоолоор 

нэмэлт, өөрчлөлт орсон/

2015.09.14/ 370
Дэд бүтэц, барилга 

байгууламжийн төслүүд

Сэлэнгэ аймгийн Алтанбулаг сумын төвийн төв 

шугамыг цэвэр усны шугам хоолойтой холбох ажил
Барих-шилжүүлэх Шугамын хоолойны холболтын ажлыг гүйцэтгэх Судлан шийдвэрлэх

Шууд гэрээ 

байгуулах

Концессын гэрээ 

байгуулсан

Барилгын ажил дуусч, 

улсын комисс хүлээн 

авсан.

100%

10 7.19

Сэлэнгэ аймгийн Мандал сумын 

дулааны төв шугам, дулааны дэд 

станц, бохирын шугам барих /ЗГ-

ын 2015 оны 306-р тогтоолоор 

нэмсэн. ЗГ-ын 2015 оны 334-р 

тогтоолоор өөрчлөлт орсон/

2016.03.28/ 182
Дэд бүтэц, барилга 

байгууламжийн төслүүд

Сэлэнгэ аймгийн Мандал сумын дулааны төв шугам, 

дулааны дэд станц, бохирын шугам барих барилгын 

ажил

Барих-шилжүүлэх Дэд бүтцийн ажлыг гүйцэтгэх Шаардлагагүй
Шууд гэрээ 

байгуулах

Концессын гэрээ 

байгуулсан

Хүчин төгөлдөр болоогүй 

- Барилгын ажил 

эхлээгүй.

0%

Засгийн газрын 2013 оны 317 дугаар тогтоолын хавсралт

Концессын төслийн хэрэгжилтийн мэдээлэлКонцессын төслийн ерөнхий мэдээлэл

№

ТӨРИЙН ӨМЧИЙН КОНЦЕССЫН ЗҮЙЛИЙН ЖАГСААЛТ

Page 1 of 18 Концессын зүйлийн жагсаалт 2017 оны 03 дугаар сарын 13-ны байдлаар



Концессын зүйлийн нэр

Эрх олгосон 

Засгийн газрын 

тогтоол

Концессын төслийн 

ангилал
Концессын зүйлийн тодорхойлолт Концессын төрөл Гүйцэтгэх ажил,үзүүлэх үйлчилгээ

Төсвийн хөрөнгөөр 

санхүүгийн   дэмжлэг 

үзүүлэх, баталгаа 

гаргах эсэх

Уралдаант 

шалгаруулалт 

явуулах, шууд 

гэрээ байгуулах 

эсэх

Концессын төслийн 

хэрэгжилтийн явц 

/Сонголтоор/

Концессын гэрээний 

төлөв /Сонголтоор/

Төслийн 

гүйцэтгэлийн 

явц / Хувиар/

11 9

Баянхонгор-Алтай чиглэлийн 

126.7 км хатуу хучилттай авто 

зам төсөл: /ЗГ-ын 2015 оны 231-р 

тогтоолоор нэрийг өөрчилсөн/

9.1.  2.9 км гүүр 

/ЗГ-ын 2015 оны 231-р тогтоолоор 

хассан/

9.2.  63.0 км авто зам

/ЗГ-ын 2015 оны 231-р тогтоолоор 

хассан/

9.4.  78.9 км авто зам

9.5.  47.8 км авто зам

2015.03.09 / 87 Авто замын төслүүд
Говь-Алтай аймгийг нийслэлтэй холбох авто зам 

барих.
Барих-шилжүүлэх

Авто замын барилгын ажлыг гүйцэтгэх, санхүүжүүлэх, 

шилжүүлэх.
Судлан шийдвэрлэх

Уралдаант 

шалгаруулалт 

явуулах

Концессын гэрээ 

байгуулсан

Хүчин төгөлдөр болоогүй 

- Барилгын ажил эхэлсэн.
10%

12 10
Алтай-Дарви чиглэлийн 165 км 

хатуу хучилттай авто зам төсөл
2015.02.25/ 70 Авто замын төслүүд

Говь-Алтай аймгийг Ховд аймагтай холбох авто 

замын сүлжээний хэсэг бөгөөд аймгийн төвийг 

нийслэл хоттой хатуу хучилттай авто замаар холбох.

Барих-шилжүүлэх
Авто замын барилгын ажлыг гүйцэтгэх, санхүүжүүлэх, 

шилжүүлэх.
Судлан шийдвэрлэх

Уралдаант 

шалгаруулалт 

явуулах

Концессын гэрээ 

байгуулсан

Хүчин төгөлдөр болсон - 

Барилгын ажил дууссан
100%

13 10
Алтай-Дарви чиглэлийн 98км 

хатуу хучилттай авто зам төсөл
2015.03.09 /87 Авто замын төслүүд

Говь-Алтай аймгийг Ховд аймагтай холбох авто 

замын сүлжээний хэсэг бөгөөд аймгийн төвийг 

нийслэл хоттой хатуу хучилттай авто замаар холбох.

Барих-шилжүүлэх
Авто замын барилгын ажлыг гүйцэтгэх, санхүүжүүлэх, 

шилжүүлэх.
Судлан шийдвэрлэх

Уралдаант 

шалгаруулалт 

явуулах

Концессын гэрээ 

байгуулсан

Хүчин төгөлдөр болсон - 

Барилгын ажил дууссан
100%

14 11

Тосонцэнгэлийн 4 замын уулзвар-

Нөмрөг-Сонгино чиглэлийн 167 км 

хатуу хучилттай авто зам төсөл

11.1.  50 км авто зам

11.2.  50 км авто зам

11.3.  67 км авто зам

2016.04.25/ 226 Авто замын төслүүд

Завхан аймгийг Увс аймагтай холбох авто замын 

сүлжээний хэсэг бөгөөд аймгийн төвийг нийслэл 

хоттой хатуу хучилттай авто замаар холбох.

Барих-шилжүүлэх
Авто замын барилгын ажлыг гүйцэтгэх, санхүүжүүлэх, 

шилжүүлэх.
Судлан шийдвэрлэх

Уралдаант 

шалгаруулалт 

явуулах

Концессын гэрээ 

байгуулсан

Хүчин төгөлдөр болоогүй 

- Барилгын ажил 

эхлээгүй.

0%

15 12

Сонгино сум-Хяргас нуурын зүүн 

хаяа чиглэлийн 135.5 км хатуу 

хучилттай авто зам төсөл

12.1 65.5 км авто зам

12.2 70 км авто зам

2016.12.28/63 Авто замын төслүүд

Завхан аймгийг Увс аймагтай холбох авто замын 

сүлжээний хэсэг бөгөөд аймгийн төвийг нийслэл 

хоттой хатуу хучилттай авто замаар холбох.

Барих-шилжүүлэх
Авто замын барилгын ажлыг гүйцэтгэх, санхүүжүүлэх, 

шилжүүлэх.
Судлан шийдвэрлэх

Уралдаант 

шалгаруулалт 

явуулах

Концессын гэрээ 

байгуулсан

Хүчин төгөлдөр болоогүй 

- Барилгын ажил эхэлсэн.
70%

16 13

Дашинчилэн-Орхоны гүүр 

чиглэлийн замын төгсгөлөөс 

Мөрөн- Тариалан чиглэлийн 

замын төгсгөлийг холбох 120 км 

хатуу хучилттай авто зам төсөл:

13.1. Дашинчилэн-Орхоны гүүр 

чиглэлийн замын төгсгөлөөс 

Могойн гол хүртэлх 70.0 км авто 

зам

13.2. Могойн голоос Шарбулаг 

хүртэлх 60 км авто зам

13.3. Шарбулагаас Рашаант 

хүртэлх 55 км авто зам

13.4. Рашаантаас Мөрөн-Тариалан 

чиглэлийн замын төгсгөлийг 

холбох 47 км авто зам

2015.12.03/ 471 Авто замын төслүүд
Нийслэлтэй холбох авто замыг 3 гүүрийн хамт 

барих.
Барих-шилжүүлэх

Авто замын барилгын ажлыг гүйцэтгэх, санхүүжүүлэх, 

шилжүүлэх.
Судлан шийдвэрлэх

Уралдаант 

шалгаруулалт 

явуулах

Концессын гэрээ 

байгуулсан

Хүчин төгөлдөр болоогүй 

- Барилгын ажил 

эхлээгүй.

0%

17 18

Мандал сум Зүүн Хараа чиглэлийн 

15.8 км хатуу хучилттай авто зам 

төсөл

2015.03.09/ 87 Авто замын төслүүд
Бороогоос Мандал сум Зүүн Хараа хүртэлх хатуу 

хучилттай авто зам барих.
Барих-шилжүүлэх

Авто замын барилгын ажлыг гүйцэтгэх, санхүүжүүлэх, 

шилжүүлэх.
Судлан шийдвэрлэх

Уралдаант 

шалгаруулалт 

явуулах

Концессын гэрээ 

байгуулсан

Барилгын ажил дуусч, 

улсын комисс хүлээн 

авсан.

100%

18 21
Нарийнсухайт-Шивээхүрэн 

чиглэлийн авто зам төсөл
2010.07.21/ 198 Авто замын төслүүд

Ашигт малтмалын болон нийтийн хэрэгцээний 

тээвэрлэлтэд ашиглах 50 км авто зам барих

Барих-ашиглах -

шилжүүлэх

Хатуу хучилттай авто замын зураг төсөл боловсруулах, 

санхүүжүүлэх, барих, ашиглах, шилжүүлэх
Шаардлагагүй

Уралдаант 

шалгаруулалт 

явуулах

Концессын гэрээ 

байгуулсан

Барилгын ажил дуусч, 

улсын комисс хүлээн 

авсан.

100%

19 24.1

Хөвсгөл аймгийн Галт сумын 

Идэрийн голын хөвдөг гүүрний 

барилгын ажил /ЗГ-ын 2015 оны 

306-р тогтоолоор нэмсэн. ЗГ-ын 

2015 оны 334-р тогтоолоор 

өөрчлөлт орсон/

2016.02.22/ 121 Авто замын төслүүд
Хөвсгөл аймгийн Галт сумын Идэрийн голын хөвдөг 

гүүрний барилгын ажил

Зураг төсөл боловсруулах-

барих-шилжүүлэх
Идэрийн голын хөвдөг гүүрийг барих Судлан шийдвэрлэх

Уралдаант 

шалгаруулалт 

явуулах

Концессын гэрээ 

байгуулсан

Хүчин төгөлдөр болсон - 

Барилгын ажил эхэлсэн.
70%

20 24.2

Аглаг бүтээлийн хийд хүртэлх 6.2 

км авто замын ажил /ЗГ-ын 2015 

оны 306-р тогтоолоор нэмсэн. ЗГ-

ын 2015 оны 334-р тогтоолоор 

өөрчлөлт орсон/

2015.09.21/ 379 Авто замын төслүүд
Улаанбаатар-Дарханы авто замын 92 дахь км-ээс 

Аглаг бүтээлийн хийд хүртэлх авто замын ажил
Барих-шилжүүлэх Авто замын ажлыг гүйцэтгэх Судлан шийдвэрлэх

Шууд гэрээ 

байгуулах

Концессын гэрээ 

байгуулсан

Хүчин төгөлдөр болсон - 

Барилгын ажил эхэлсэн.
70%

№

Концессын төслийн ерөнхий мэдээлэл Концессын төслийн хэрэгжилтийн мэдээлэл
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Концессын зүйлийн нэр

Эрх олгосон 

Засгийн газрын 

тогтоол

Концессын төслийн 

ангилал
Концессын зүйлийн тодорхойлолт Концессын төрөл Гүйцэтгэх ажил,үзүүлэх үйлчилгээ

Төсвийн хөрөнгөөр 

санхүүгийн   дэмжлэг 

үзүүлэх, баталгаа 

гаргах эсэх

Уралдаант 

шалгаруулалт 

явуулах, шууд 

гэрээ байгуулах 

эсэх

Концессын төслийн 

хэрэгжилтийн явц 

/Сонголтоор/

Концессын гэрээний 

төлөв /Сонголтоор/

Төслийн 

гүйцэтгэлийн 

явц / Хувиар/

21 24.3

Дархан-Сэлэнгийн авто замаас 

Шаамар-Зүүнбүрэн-Цагааннуур-

Түшиг-Зэлтэрийн боомт чиглэлийн 

120.85 км хатуу хучилттай авто зам 

төсөл /ЗГ-ын 2015 оны 306-р 

тогтоолоор нэмсэн. ЗГ-ын 2016 

оны 226-р тогтоолоор өөрчлөн 

найруулсан/

2016.04.25/ 226 Авто замын төслүүд

Дархан-Сэлэнгийн авто замаас Шаамар-Зүүнбүрэн-

Цагааннуур-Түшиг-Зэлтэрийн боомт чиглэлийн 

120.85 км хатуу хучилттай авто зам барих

Барих-шилжүүлэх Авто замын зураг төсөл боловсруулах, барих Судлан шийдвэрлэх

Уралдаант 

шалгаруулалт 

явуулах

Концессын гэрээ 

байгуулсан

Хүчин төгөлдөр болоогүй 

- Барилгын ажил 

эхлээгүй.

0%

22 24.4

Дархан-Эрдэнэтийн авто замаас 

Амарбаясгалантын хийд 

чиглэлийн 63 км хатуу хучилттай 

авто зам /ЗГ-ын 2015 оны 306-р 

тогтоолоор нэмсэн. ЗГ-ын 2015 

оны 334-р тогтоолоор өөрчлөлт 

орсон/

2016.05.31 / 296 Авто замын төслүүд

Дархан-Эрдэнэтийн авто замаас Амарбаясга-лантын 

хийд чиглэлийн 63 км хатуу хучилттай авто замын 

ажил

Зураг төсөл боловсруулах-

барих-шилжүүлэх / DBT/
Авто замын зураг төсөл боловсруулах, барих Шаардлагагүй

Уралдаант 

шалгаруулалт 

явуулах

Концессын гэрээ 

байгуулсан

Хүчин төгөлдөр болоогүй 

- Барилгын ажил эхэлсэн.
87%

23 24.5

Сэлэнгэ аймгийн Түнхэл тосгон 

дахь гүүрийн барилгын ажил /ЗГ-

ын 2015 оны 306-р тогтоолоор 

нэмсэн. ЗГ-ын 2015 оны 334-р 

тогтоолоор өөрчлөлт орсон/

2016.02.22/ 121 Авто замын төслүүд
Сэлэнгэ аймгийн Түнхэл тосгон дахь гүүрийн 

барилгын ажил

Зураг төсөл боловсруулах-

барих-шилжүүлэх
Гүүрийн барилгын зураг төсөл боловсруулах, барих Шаардлагагүй

Уралдаант 

шалгаруулалт 

явуулах

Концессын гэрээ 

байгуулсан

Барилгын ажил дуусч, 

улсын комисс хүлээн 

авсан.

100%

24 24.10

Яармагийн товчооноос 

Жаргалантын ам хүртэлх 3.4 км 

хатуу хучилттай авто зам, 

Чингисийн хүрээ жуулчны баазад 

байрлах    400 автомашины 

зогсоол барих төсөл /ЗГ-ын 2016 

оны 273-р тогтоолоор нэмсэн/

2016.06.20/ 343 Авто замын төслүүд

Улаанбаатар хотын Яармагийн товчооноос 

Жаргалантын ам хүртэлх 3.1 км сайжруулсан 

шороон зам, 0.3 км хатуу хучилттай авто зам, нийт 

3.4 км авто замыг хатуу хучилттай болгон шинэчлэн 

сайжруулах, Чингисийн хүрээ жуулчны баазад 

байрлах 400 автомашины зогсоол барих /ЗГ-ын 

2016 оны 340-р тогтоолоор нэмэлт орсон/

Барих-шилжүүлэх
Авто замын барилгын ажлыг гүйцэтгэх, санхүүжүүлэх, 

шилжүүлэх
Судлан шийдвэрлэх

Шууд гэрээ 

байгуулах

Концессын гэрээ 

байгуулсан

Барилгын ажил дуусч, 

улсын комисс хүлээн 

авсан.

100%

25 29 Багануурын цахилгаан станц төсөл 2015.03.09/ 88 Эрчим хүчний төслүүд
Багануурын нүүрсний уурхайг түшиглэн цахилгаан 

станц барих.

Барих-ашиглах-

шилжүүлэх
700 МВт-ын хүчин чадалтай цахилгаан станц барих. Судлан шийдвэрлэх

Уралдаант 

шалгаруулалт 

явуулах

Концессын гэрээ 

байгуулсан

Хүчин төгөлдөр болсон - 

Барилгын ажил эхлээгүй.
0%

26 32

Оюутолгой-Цагаан суварга 

чиглэлийн агаарын шугам, дэд 

станц төсөл

2016/148 Эрчим хүчний төслүүд
Цахилгаан дамжуулах агаарын шугам, дэд станц 

барих.
Барих-шилжүүлэх 220 КВт-ын 2 хэлхээт агаарын шугам, дэд станц барих. Судлан шийдвэрлэх

Шууд гэрээ 

байгуулах

/ЗГ-ын 2015 оны 87-

р тогтоолоор 

өөрчилсөн/

Концессын гэрээ 

байгуулсан

Хүчин төгөлдөр болсон - 

Барилгын ажил эхэлсэн.
45%

27 37 Дулааны Y цахилгаан станц 2014.06.12/ 187 Эрчим хүчний төслүүд

Улаанбаатар хотын цахилгаан болон дулааны 

хэрэгцээг хангах зорилго бүхий 450 МВт дулааны 

цахилгаан станц барих

Барих-ашиглах-

шилжүүлэх

Эрчим хүчний барилга байгууламж барих, цахилгаан, 

дулаан үйлдвэрлэх, эзэмших
Шаардлагагүй

Уралдаант 

шалгаруулалт 

явуулах

Концессын гэрээ 

байгуулсан

Хүчин төгөлдөр болоогүй 

- Барилгын ажил 

эхлээгүй.

0%

28 39
"Туул-Сонгино" усны нөөцийн 

цогцолбор
2013.12.07/ 403 Эрчим хүчний төслүүд

Төв цэвэрлэх байгууламжийн усанд гүн 

цэвэршүүлэлт хийх, цэвэршүүлсэн усаа эрчим 

хүчний үйлдвэрүүд болон эрчим хүч гаргах 

хэрэгцээнд ашиглах

Барих-өмчлөх -ашиглах

Бохир ус цэвэрлэх, ундны ус ханган нийлүүлэх, ус 

хоолойгоор дамжуулан нийлүүлэх, эрчим хүчний 

барилга байгууламж барих, цахилгаан үйлдвэрлэх, 

ашиглах, эзэмших

Шаардлагагүй
Шууд гэрээ 

байгуулах

Концессын гэрээ 

байгуулсан

Хүчин төгөлдөр болоогүй 

- Барилгын ажил 

эхлээгүй.

0%

29 40
Тэлмэний дулааны цахилгаан 

станц
2013.04.27/ 156 Эрчим хүчний төслүүд 100 МВт хүчин чадалтай цахилгаан станц барих

Барих-ашиглах -

шилжүүлэх

Эрчим хүчний барилга байгууламж барих, цахилгаан 

үйлдвэрлэх, ашиглах, шилжүүлэх
Шаардлагагүй

Шууд гэрээ 

байгуулах

Концессын гэрээ 

байгуулсан

Хүчин төгөлдөр болоогүй 

- Барилгын ажил 

эхлээгүй.

0%

30 40.1

Увс аймгийн цахилгаан станц, 

цахилгаан дамжуулах шугам 

барих төсөл /ЗГ-ын 2015 оны 133-р 

тогтоолоор нэмсэн/

2016.03.07/ 148 Эрчим хүчний төслүүд

Баруун бүсийн  нүүрсний уурхайнуудын нүүрсээр 

ажиллах 60 МВт хүчин чадалтай цахилгаан станц, 

цахилгаан станцыг сүлжээнд холбох  цахилгаан 

дамжуулах шугам  барих ажил

Зураг    төсөл 

боловсруулах- 

санхүүжүүлэх-барих- 

ашиглах-шилжүүлэх

Цахилгаан станц,  цахилгаан дамжуулах шугам  барих, 

ашиглах,  шилжүүлэх
Шаардлагагүй

Шууд гэрээ 

байгуулах

Концессын гэрээ 

байгуулсан

Хүчин төгөлдөр болоогүй 

- Барилгын ажил 

эхлээгүй.

0%

31 40.4

Эгийн голын усан цахилгаан 

станцын урьдчилсан шатны дэд 

бүтцийн ажил /ЗГ-ын 2015 оны 215-

р тогтоолоор нэмсэн. ЗГ-ын 2015 

оны 397-р тогтоолоор өөрчлөлт 

орсон/

2015/ 397 Эрчим хүчний төслүүд
Станцын үндсэн барилгын ажлыг гүйцэтгэх дэд 

бүтцийг бүрдүүлэх
Барих-шилжүүлэх

220 кВ-ын 2 хэлхээт 72.3 км цахилгаан дамжуулах 

агаарын шугам; -Төслийн талбар дээрх 110/10кВ-ын түр 

дэд станц; -Эрдэнэт дэд станцын 110кВ хүчдэлийн 

түвшин талын нэг гаргалгааны өргөтгөл; -Эрдэнэтийн 

Говил тосгоноос төслийн талбай хүртэлх 71.9 км авто 

зам; -Сэлэнгэ мөрөн дээгүүр гарах гүүр

Судлан шийдвэрлэх
Шууд гэрээ 

байгуулах

Концессын гэрээ 

байгуулсан

Хүчин төгөлдөр болсон - 

Барилгын ажил эхлээгүй.
0%

32 46.1
Нийслэлийн Баянгол дүүрэг, 38 

дугаар дунд сургууль  төсөл
2015.09.28/ 393 Боловсролын төслүүд

960 хүүхдийн хүчин чадалтай дунд сургуулийн 

барилга барих

Зураг төсөл боловсруулах-

буулгах-барих-

шилжүүлэх

Хуучин барилга буулгаж, шинээр барих, санхүүжүүлэх, 

шилжүүлэх барих.

Судлан шийдвэрлэх.

Орон нутгийн төсөв

Шууд гэрээ

байгуулах
Концессын гэрээ 

байгуулсан

Хүчин төгөлдөр болсон - 

Барилгын ажил эхэлсэн.
40%

33 46.2
Нийслэлийн Баянгол дүүргийн 73 

дугаар  дунд сургууль  төсөл
2015.09.28/ 393 Боловсролын төслүүд

920 хүүхдийн хүчин чадалтай дунд сургуулийн 

барилга барих

Зураг төсөл боловсруулах-

буулгах-барих-

шилжүүлэх

Хуучин барилга буулгаж, шинээр барих, санхүүжүүлэх, 

шилжүүлэх

Судлан шийдвэрлэх.

Орон нутгийн төсөв

Шууд гэрээ

байгуулах
Концессын гэрээ 

байгуулсан

Хүчин төгөлдөр болсон - 

Барилгын ажил эхэлсэн.
40%

34 46.3
Нийслэлийн Хан-Уул дүүрэг, 32 

дугаар дунд сургууль төсөл
2016/243 Боловсролын төслүүд

640 хүүхдийн хүчин чадалтай дунд сургуулийн 

барилга барих

Зураг төсөл боловсруулах-

буулгах-барих-

шилжүүлэх

Хуучин барилга буулгаж, шинээр барих, санхүүжүүлэх, 

шилжүүлэх

Судлан шийдвэрлэх. 

Орон нутгийн төсөв

Шууд гэрээ

байгуулах
Концессын гэрээ 

байгуулсан

Хүчин төгөлдөр болоогүй 

- Барилгын ажил эхэлсэн.
55%

35 46.4
Баянзүрх дүүрэг, 14-р дунд 

сургууль төсөл
2016/259 Боловсролын төслүүд 1500 хүүхдийн хүчин чадалтай дунд сургууль барих.

Буулгах-барих -

шилжүүлэх

Хуучин барилга буулгаж, шинээр барих, санхүүжүүлэх, 

шилжүүлэх

Судлан шийдвэрлэх.

Орон нутгийн төсөв

Шууд гэрээ

байгуулах
Концессын гэрээ 

байгуулсан

Хүчин төгөлдөр болоогүй 

- Барилгын ажил эхэлсэн.
30%

№

Концессын төслийн ерөнхий мэдээлэл Концессын төслийн хэрэгжилтийн мэдээлэл
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Концессын зүйлийн нэр

Эрх олгосон 

Засгийн газрын 

тогтоол

Концессын төслийн 

ангилал
Концессын зүйлийн тодорхойлолт Концессын төрөл Гүйцэтгэх ажил,үзүүлэх үйлчилгээ

Төсвийн хөрөнгөөр 

санхүүгийн   дэмжлэг 

үзүүлэх, баталгаа 

гаргах эсэх

Уралдаант 

шалгаруулалт 

явуулах, шууд 

гэрээ байгуулах 

эсэх

Концессын төслийн 

хэрэгжилтийн явц 

/Сонголтоор/

Концессын гэрээний 

төлөв /Сонголтоор/

Төслийн 

гүйцэтгэлийн 

явц / Хувиар/

36 46.15

Дундговь, Сайнцагаан сум, 

Цэцэрлэгийн барилга барих 

төсөл /ЗГ-ын 2016 оны 73-р 

тогтоолоор нэмсэн/

2016.06.06/308 Боловсролын төслүүд
Дундговь, Сайнцагаан сум, 150 ортой цэцэрлэгийн 

барилга
Барих-шилжүүлэх

Дундговь аймгийн Сайнцагаан суманд 150 ортой 

цэцэрлэгийн барилга барих, шилжүүлэх
Улсын төсөв

Уралдаант 

шалгаруулалт 

явуулах

Концессын гэрээ 

байгуулсан

Хүчин төгөлдөр болоогүй 

- Барилгын ажил 

эхлээгүй.

0%

37 46.21

Хөвсгөл, Цагаан-Уул сум, 

Цэцэрлэгийн барилга барих төсөл 

/ЗГ-ын 2016 оны 73-р тогтоолоор 

нэмсэн/

2016.06.06/308 Боловсролын төслүүд
Хөвсгөл, Цагаан-Уул сум 150 ортой  цэцэрлэгийн 

барилга барих
Барих-шилжүүлэх

Хөвсгөл аймгийн Цагаан-Уул суманд 150 ортой 

цэцэрлэгийн барилга барих, шилжүүлэх
Улсын төсөв

Уралдаант 

шалгаруулалт 

явуулах

Концессын гэрээ 

байгуулсан

Хүчин төгөлдөр болоогүй 

- Барилгын ажил эхэлсэн.
30%

38 46.24

Ховд, Жаргалант, 1 дүгээр 

цэцэрлэгийн барилга барих 

төсөл /ЗГ-ын 2016 оны 73-р 

тогтоолоор нэмсэн/

2016.06.06/308 Боловсролын төслүүд
Ховд, Жаргалант, 180 ортой 1 дүгээр цэцэрлэгийн 

барилга барих
Барих-шилжүүлэх

Ховд аймгийн Жаргалант суманд 180 ортой 

цэцэрлэгийн барилга барих,  шилжүүлэх
Улсын төсөв

Уралдаант 

шалгаруулалт 

явуулах

Концессын гэрээ 

байгуулсан

Хүчин төгөлдөр болсон - 

Барилгын ажил эхэлсэн.
25%

39 46.25

Баянхонгор аймаг, Баянхонгор 

сумын Баян-Ойт 1-р цэцэрлэгийн 

100 ортой өргөтгөлийн барилга 

барих төсөл 

2016.06.06/308 Боловсролын төслүүд

Баянхонгор, 6 суманд цэцэрлэгийн барилгын 

өргөтгөл барих

Барих-шилжүүлэх
Баянхонгор, 6 суманд цэцэрлэгийн барилгын өргөтгөл 

барих, шилжүүлэх
Улсын төсөв

Уралдаант 

шалгаруулалт 

явуулах

Концессын гэрээ 

байгуулсан

Хүчин төгөлдөр болоогүй 

- Барилгын ажил эхэлсэн.
2%

40 46.25

Баянхонгор аймгийн Баянхонгор 

сумын 6-р цэцэрлэгийн 100 

хүүхдийн өргөтгөлийн барилга 

барих төсөл

2016.06.06/308 Боловсролын төслүүд

Баянхонгор, 6 суманд цэцэрлэгийн барилгын 

өргөтгөл барих

Барих-шилжүүлэх
Баянхонгор, 6 суманд цэцэрлэгийн барилгын өргөтгөл 

барих, шилжүүлэх
Улсын төсөв

Уралдаант 

шалгаруулалт 

явуулах

Концессын гэрээ 

байгуулсан

Хүчин төгөлдөр болоогүй 

- Барилгын ажил дууссан.
95%

41 46.25

Баянхонгор аймгийн Өлзийт 

суманд баригдах 100 хүүхдийн 

цэцэрлэгийн өргөтгөл барих төсөл

2016.06.06/308 Боловсролын төслүүд

Баянхонгор, 6 суманд цэцэрлэгийн барилгын 

өргөтгөл барих

Барих-шилжүүлэх
Баянхонгор, 6 суманд цэцэрлэгийн барилгын өргөтгөл 

барих, шилжүүлэх
Улсын төсөв

Уралдаант 

шалгаруулалт 

явуулах

Концессын гэрээ 

байгуулсан

Хүчин төгөлдөр болоогүй 

- Барилгын ажил эхэлсэн.
2%

42 46.25

Баянхонгор аймгийн Богд суманд 

баригдах 50 хүүхдийн 

цэцэрлэгийн өргөтгөл барих төсөл

2016.06.06/308 Боловсролын төслүүд

Баянхонгор, 6 суманд цэцэрлэгийн барилгын 

өргөтгөл барих

Барих-шилжүүлэх
Баянхонгор, 6 суманд цэцэрлэгийн барилгын өргөтгөл 

барих, шилжүүлэх
Улсын төсөв

Уралдаант 

шалгаруулалт 

явуулах

Концессын гэрээ 

байгуулсан

Хүчин төгөлдөр болоогүй 

- Барилгын ажил эхэлсэн.
23%

43 46.25

Баянхонгор аймгийн Шаргалжуут 

тосгонд баригдах 75  хүүхдийн 

цэцэрлэгийн өргөтгөл барих төсөл

2016/308 Боловсролын төслүүд

Баянхонгор, 6 суманд цэцэрлэгийн барилгын 

өргөтгөл барих

Барих-шилжүүлэх
Баянхонгор, 6 суманд цэцэрлэгийн барилгын өргөтгөл 

барих, шилжүүлэх
Улсын төсөв

Уралдаант 

шалгаруулалт 

явуулах

Концессын гэрээ 

байгуулсан

Хүчин төгөлдөр болоогүй 

- Барилгын ажил эхэлсэн.
31%

44 46.25

Баянхонгор аймгийн Баянговь 

суманд баригдах 100 хүүхдийн 

цэцэрлэгийн өргөтгөл барих төсөл

2016/308 Боловсролын төслүүд

Баянхонгор, 6 суманд цэцэрлэгийн барилгын 

өргөтгөл барих

Барих-шилжүүлэх
Баянхонгор, 6 суманд цэцэрлэгийн барилгын өргөтгөл 

барих, шилжүүлэх
Улсын төсөв

Уралдаант 

шалгаруулалт 

явуулах

Концессын гэрээ 

байгуулсан

Хүчин төгөлдөр болоогүй 

- Барилгын ажил 

эхлээгүй.

0%

45 46.27

Хөвсгөл, Жаргалант сум, 

Цэцэрлэгийн барилга барих 

төсөл /ЗГ-ын 2016 оны 73-р 

тогтоолоор нэмсэн/

2016.06.06/308 Боловсролын төслүүд
Хөвсгөл, Жаргалант сум, 150 ортой цэцэрлэгийн 

барилга барих
Барих-шилжүүлэх

Хөвсгөл аймгийн Жаргалант суманд 150 ортой 

цэцэрлэгийн барилга барих, шилжүүлэх
Улсын төсөв

Уралдаант 

шалгаруулалт 

явуулах

Концессын гэрээ 

байгуулсан

Хүчин төгөлдөр болоогүй 

- Барилгын ажил дууссан.
95%

46 46.34

Хөвсгөл, Цагаан-Уул сум, 

Сургуулийн барилга барих 

төсөл /ЗГ-ын 2016 оны 73-р 

тогтоолоор нэмсэн/

2016.06.06/308 Боловсролын төслүүд
Хөвсгөл, Цагаан-Уул сум 320 суудалтай сургуулийн 

барилга барих
Барих-шилжүүлэх

Хөвсгөл аймгийн Цагаан-Уул суманд 320 суудалтай 

сургуулийн барилга барих, шилжүүлэх
Улсын төсөв

Уралдаант 

шалгаруулалт 

явуулах

Концессын гэрээ 

байгуулсан

Хүчин төгөлдөр болоогүй 

- Барилгын ажил эхэлсэн.
30%

47 46.35

Дархан-Уул, Дархан сум, 5 дугаар 

баг, Жигүүр цогцолбор сургуулийн 

хашаанд Цэцэрлэгийн барилга 

барих төсөл /ЗГ-ын 2016 оны 73-р 

тогтоолоор нэмсэн/

2016.06.06/308 Боловсролын төслүүд

Дархан-Уул, Дархан сум,  5 дугаар баг, Жигүүр 

цогцолбор сургуулийн хашаанд 100 ортой 

цэцэрлэгийн барилга барих

Барих-шилжүүлэх
Дархан-Уул аймгийн Дархан сумын 5 дугаар багт 100 

ортой цэцэрлэгийн барилга барих, шилжүүлэх
Улсын төсөв

Уралдаант 

шалгаруулалт 

явуулах

Концессын гэрээ 

байгуулсан

Хүчин төгөлдөр болсон - 

Барилгын ажил эхэлсэн.
95%

48 46.36

Хөвсгөл, Шинэ-Идэр сум, 

Цэцэрлэгийн барилга барих 

төсөл /ЗГ-ын 2016 оны 74-р 

тогтоолоор нэмсэн/

2016.06.06/308 Боловсролын төслүүд
Хөвсгөл, Шинэ-Идэр сум, 150 ортой цэцэрлэгийн 

барилга барих
Барих-шилжүүлэх

Хөвсгөл аймгийн Шинэ-Идэр суманд 150 ортой 

цэцэрлэгийн барилга барих, шилжүүлэх
Улсын төсөв

Уралдаант 

шалгаруулалт

Концессын гэрээ 

байгуулсан

Хүчин төгөлдөр болоогүй 

- Барилгын ажил дууссан.
98%

49 46.47

Хөвсгөл, Тариалан сум, Соёл, 

спортын цогцолборын барилга 

барих төсөл  /ЗГ-ын 2016 оны 74-р 

тогтоолоор нэмсэн/

2016.06.06/308 Боловсролын төслүүд
Хөвсгөл, Тариалан сум, соёл, спортын цогцолборын 

барилга барих төсөл
Барих-шилжүүлэх

Хөвсгөл аймгийн Тариалан суманд 500 хүний 

суудалтай соёл, спортын цогцолборын барилга барих, 

шилжүүлэх

Улсын төсөв

Уралдаант 

шалгаруулалт 

явуулах

Концессын гэрээ 

байгуулсан

Хүчин төгөлдөр болоогүй 

- Барилгын ажил эхэлсэн.
10%

50 52

Монгол угсаатны үндэсний музейн 

цогцолбор байгуулах төсөл /ЗГ-ын 

2014 оны 321-р тогтоолоор 

нэмсэн/

2015.07.07/ 290 Эрүүл мэндийн төслүүд
Орчин үеийн стандартад нийцсэн музейн 

цогцолбор байгуулах

Зураг төсөл боловсруулах-

барих-өмчлөх-ашиглах

Монгол угсаатны үндэсний музейн цогцолборыг тоног 

төхөөрөмжийн хамт барих, өмчлөх, ашиглах

УБ хот, Налайх дүүрэгт харъяалагдах Чингис толгой 

нэртэй 40 га талбайд орчин үеийн стандартад нийцсэн 

музейн цогцолбор байгуулах.

Шаардлагагүй
Шууд гэрээ 

байгуулах

Концессын гэрээ 

байгуулсан

Хүчин төгөлдөр болоогүй 

- Барилгын ажил 

эхлээгүй.

0%

№

Концессын төслийн ерөнхий мэдээлэл Концессын төслийн хэрэгжилтийн мэдээлэл
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Концессын зүйлийн нэр

Эрх олгосон 

Засгийн газрын 

тогтоол

Концессын төслийн 

ангилал
Концессын зүйлийн тодорхойлолт Концессын төрөл Гүйцэтгэх ажил,үзүүлэх үйлчилгээ

Төсвийн хөрөнгөөр 

санхүүгийн   дэмжлэг 

үзүүлэх, баталгаа 

гаргах эсэх

Уралдаант 

шалгаруулалт 

явуулах, шууд 

гэрээ байгуулах 

эсэх

Концессын төслийн 

хэрэгжилтийн явц 

/Сонголтоор/

Концессын гэрээний 

төлөв /Сонголтоор/

Төслийн 

гүйцэтгэлийн 

явц / Хувиар/

51 53

Эрдэнэт хотоос Овоотын уурхай 

чиглэлийн төмөр зам төсөл /ЗГ-ын 

2014 оны 321-р тогтоолоор 

нэмсэн/

ЗГ-ын 2015 оны 87-р тогтоолоор 

нэмэлт орсон.

2015.08.10 / 327 Төмөр замын төслүүд
Эрдэнэт хотоос Хөвсгөл аймгийн Цэцэрлэг суманд 

байрлах Овоотын уурхай чиглэлд төмөр зам барих

Зураг төсөл боловсруулах-

барих-ашиглах-

шилжүүлэх

Эрдэнэт хотоос Овоотын уурхай чиглэлийн 547 км 

урттай төмөр зам барих
Шаардлагагүй

Шууд гэрээ 

байгуулах

/ЗГ-ын 2015 оны 111-

р тогтоолоор 

өөрчлөлт орсон/

Концессын гэрээ 

байгуулсан

Хүчин төгөлдөр болоогүй 

- Барилгын ажил 

эхлээгүй.

0%

52 55

Төрийн тусгай хамгаалалтын 

газарт материал илрүүлэгч 

рентген төхөөрөмж нийлүүлэх /ЗГ-

ын 2016 оны 183-р тогтоолоор 

нэмсэн/

2016.04.11 / 207
Мэдээлэл, харилцаа 

холбооны төслүүд

Олон улсын болон дотоодын стандарт, цацрагийн 

аюулгүй байдлын шаардлага хангасан 31 ширхэг 

50*65 тунел, 2 ширхэг 100*100 хэмжээ бүхий 

материал илрүүлэгч рентген төхөөрөмж нийлүүлэх, 

суурилуулах, сургалт явуулах

Тоног төхөөрөмж 

нийлүүлэх- суурилуулах -

шилжүүлэх

Материал илрүүлэгч рентген төхөөрөмж нийлүүлэх, 

суурилуулах, сургалт явуулах
Судлан шийдвэрлэх

Шууд гэрээ 

байгуулах

Концессын гэрээ 

байгуулсан

Барилгын ажил дуусч, 

улсын комисс хүлээн 

авсан.

100%

53 14

Өмнөговь аймгийн төвийг 

нийслэлтэй холбосон авто замын 

“Шар тээг”-ийн уулзвараас 

Цогтцэций сумын төв хүртэлх 59.6 

км хатуу хучилттай авто зам төсөл

/ЗГ-ын 2015 оны 87-р тогтоол, ЗГ-

ын 2016 оны 264-р тогтоолоор тус 

тус өөрчилсөн/

Авто замын төслүүд Хатуу хучилттай авто зам барих. Барих-шилжүүлэх
Авто замын барилгын ажлыг гүйцэтгэх, санхүүжүүлэх, 

шилжүүлэх.
Судлан шийдвэрлэх

Уралдаант 

шалгаруулалт 

явуулах

Концессын гэрээ 

байгуулах эрх олгосон

54 45
Бага сургууль, цэцэрлэгийн 

цогцолбор төсөл
Боловсролын төслүүд

Улаанбаатар хотод 72 бага сургууль, цэцэрлэг 

барих.
Барих-шилжүүлэх Улаанбаатар хотод 72 бага сургууль, цэцэрлэг барих.

Судлан шийдвэрлэх.

Орон нутгийн төсөв

Шууд гэрээ 

байгуулах

Концессын гэрээ 

байгуулах эрх олгосон

55 45.1
Бага сургууль, цэцэрлэгийн 

цогцолбор төсөл
Боловсролын төслүүд Улаанбаатар хотод бага сургууль, цэцэрлэг барих. Барих-шилжүүлэх

Бага сургууль, цэцэрлэгийн цогцолбор (Улаанбаатар, 

Сонгинохайрхан, 2-р хороо, Орбитын гудамжны 5 нэгж 

Талбар) барих.

Судлан шийдвэрлэх.

Орон нутгийн төсөв

Шууд гэрээ 

байгуулах

Концессын гэрээ 

байгуулах эрх олгосон

56 45.2
Бага сургууль, цэцэрлэгийн 

цогцолбор төсөл
Боловсролын төслүүд Улаанбаатар хотод бага сургууль, цэцэрлэг барих. Барих-шилжүүлэх

Бага сургууль, цэцэрлэгийн цогцолбор (Улаанбаатар, 

Сонгинохайрхан, 2-р хороо, Толгойтын гудамжны 5 

нэгж талбар) барих.

Судлан шийдвэрлэх.

Орон нутгийн төсөв

Шууд гэрээ 

байгуулах

Концессын гэрээ 

байгуулах эрх олгосон

57 45.3
Бага сургууль, цэцэрлэгийн 

цогцолбор төсөл
Боловсролын төслүүд Улаанбаатар хотод бага сургууль, цэцэрлэг барих. Барих-шилжүүлэх

Бага сургууль, цэцэрлэгийн цогцолбор (Улаанбаатар, 

Сонгинохайрхан, 4-р хороо, Их нарангийн 13-р 

гудамжны 7 нэгж талбар) барих.

Судлан шийдвэрлэх.

Орон нутгийн төсөв

Шууд гэрээ 

байгуулах

Концессын гэрээ 

байгуулах эрх олгосон

58 45.4
Бага сургууль, цэцэрлэгийн 

цогцолбор төсөл
Боловсролын төслүүд Улаанбаатар хотод бага сургууль, цэцэрлэг барих. Барих-шилжүүлэх

Бага сургууль, цэцэрлэгийн цогцолбор (Улаанбаатар, 

Сонгинохайрхан, 7-р хороо, Баянхошууны 9-р 

гудамжны 8 нэгж талбар) барих.

Судлан шийдвэрлэх.

Орон нутгийн төсөв

Шууд гэрээ 

байгуулах

Концессын гэрээ 

байгуулах эрх олгосон

59 45.5
Бага сургууль, цэцэрлэгийн 

цогцолбор төсөл
Боловсролын төслүүд Улаанбаатар хотод бага сургууль, цэцэрлэг барих. Барих-шилжүүлэх

Бага сургууль, цэцэрлэгийн цогцолбор (Улаанбаатар, 

Сонгинохайрхан, 7-р хороо, Баянхошууны 1-р 

гудамжны 6 нэгж талбар) барих.

Судлан шийдвэрлэх.

Орон нутгийн төсөв

Шууд гэрээ 

байгуулах

Концессын гэрээ 

байгуулах эрх олгосон

60 45.6
Бага сургууль, цэцэрлэгийн 

цогцолбор төсөл
Боловсролын төслүүд Улаанбаатар хотод бага сургууль, цэцэрлэг барих. Барих-шилжүүлэх

Бага сургууль, цэцэрлэгийн цогцолбор (Улаанбаатар, 

Сонгинохайрхан, 7-р хороо, Баянхошууны 32-р 

гудамжны 1 нэгж талбар) барих.

Судлан шийдвэрлэх.

Орон нутгийн төсөв

Шууд гэрээ 

байгуулах

Концессын гэрээ 

байгуулах эрх олгосон

61 45.7
Бага сургууль, цэцэрлэгийн 

цогцолбор төсөл
Боловсролын төслүүд Улаанбаатар хотод бага сургууль, цэцэрлэг барих. Барих-шилжүүлэх

Бага сургууль, цэцэрлэгийн цогцолбор (Улаанбаатар, 

Сонгинохайрхан, 8-р хороо, Нуурын 5-р гудамжны 3 

нэгж талбар) барих.

Судлан шийдвэрлэх.

Орон нутгийн төсөв

Шууд гэрээ 

байгуулах

Концессын гэрээ 

байгуулах эрх олгосон

62 45.8
Бага сургууль, цэцэрлэгийн 

цогцолбор төсөл
Боловсролын төслүүд Улаанбаатар хотод бага сургууль, цэцэрлэг барих. Барих-шилжүүлэх

Бага сургууль, цэцэрлэгийн цогцолбор (Улаанбаатар, 

Сонгинохайрхан, 9-р хороо, Малчны гудамжны 8 нэгж 

талбар) барих.

Судлан шийдвэрлэх.

Орон нутгийн төсөв

Шууд гэрээ 

байгуулах

Концессын гэрээ 

байгуулах эрх олгосон

63 45.9
Бага сургууль, цэцэрлэгийн 

цогцолбор төсөл
Боловсролын төслүүд Улаанбаатар хотод бага сургууль, цэцэрлэг барих. Барих-шилжүүлэх

Бага сургууль, цэцэрлэгийн цогцолбор (Улаанбаатар, 

Сонгинохайрхан, 10-р хороо, Зүүнбаян-Уул 16Б 

гудамжны 8 нэгж талбар) барих.

Судлан шийдвэрлэх.

Орон нутгийн төсөв

Шууд гэрээ 

байгуулах

Концессын гэрээ 

байгуулах эрх олгосон

64 45.10
Бага сургууль, цэцэрлэгийн 

цогцолбор төсөл
Боловсролын төслүүд Улаанбаатар хотод бага сургууль, цэцэрлэг барих. Барих-шилжүүлэх

Бага сургууль, цэцэрлэгийн цогцолбор (Улаанбаатар, 

Сонгинохайрхан, 22-р хороо, Хилчны 77-р гудамжны 6 

нэгж талбар) барих.

Судлан шийдвэрлэх.

Орон нутгийн төсөв

Шууд гэрээ 

байгуулах

Концессын гэрээ 

байгуулах эрх олгосон

65 45.11
Бага сургууль, цэцэрлэгийн 

цогцолбор төсөл
Боловсролын төслүүд Улаанбаатар хотод бага сургууль, цэцэрлэг барих. Барих-шилжүүлэх

Бага сургууль, цэцэрлэгийн цогцолбор (Улаанбаатар, 

Сонгинохайрхан, 22-р хороо, Хилчны 35-р гудамжны 5 

нэгж талбар) барих.

Судлан шийдвэрлэх.

Орон нутгийн төсөв

Шууд гэрээ 

байгуулах

Концессын гэрээ 

байгуулах эрх олгосон

66 45.12
Бага сургууль, цэцэрлэгийн 

цогцолбор төсөл
Боловсролын төслүүд Улаанбаатар хотод бага сургууль, цэцэрлэг барих. Барих-шилжүүлэх

Бага сургууль, цэцэрлэгийн цогцолбор (Улаанбаатар, 

Сонгинохайрхан, 22-р хороо, Хилчны 27-р гудамжны 6 

нэгж талбар) барих.

Судлан шийдвэрлэх.

Орон нутгийн төсөв

Шууд гэрээ 

байгуулах

Концессын гэрээ 

байгуулах эрх олгосон

67 45.13
Бага сургууль, цэцэрлэгийн 

цогцолбор төсөл
Боловсролын төслүүд Улаанбаатар хотод бага сургууль, цэцэрлэг барих. Барих-шилжүүлэх

Бага сургууль, цэцэрлэгийн цогцолбор (Улаанбаатар, 

Сонгинохайрхан, 23-р хороо, Хангайн 36-р гудамжны 8 

нэгж талбар) барих.

Судлан шийдвэрлэх. Орон 

нутгийн төсөв

Шууд гэрээ 

байгуулах

Концессын гэрээ 

байгуулах эрх олгосон

68 45.14
Бага сургууль, цэцэрлэгийн 

цогцолбор төсөл
Боловсролын төслүүд Улаанбаатар хотод бага сургууль, цэцэрлэг барих. Барих-шилжүүлэх

Бага сургууль, цэцэрлэгийн цогцолбор (Улаанбаатар, 

Сонгинохайрхан, 23-р хороо, Хангайн 40-р гудамжны 5 

нэгж талбар) барих.

Судлан шийдвэрлэх.

Орон нутгийн төсөв

Шууд гэрээ 

байгуулах

Концессын гэрээ 

байгуулах эрх олгосон

№
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Концессын зүйлийн нэр

Эрх олгосон 

Засгийн газрын 

тогтоол

Концессын төслийн 

ангилал
Концессын зүйлийн тодорхойлолт Концессын төрөл Гүйцэтгэх ажил,үзүүлэх үйлчилгээ

Төсвийн хөрөнгөөр 

санхүүгийн   дэмжлэг 

үзүүлэх, баталгаа 

гаргах эсэх

Уралдаант 

шалгаруулалт 

явуулах, шууд 

гэрээ байгуулах 

эсэх

Концессын төслийн 

хэрэгжилтийн явц 

/Сонголтоор/

Концессын гэрээний 

төлөв /Сонголтоор/

Төслийн 

гүйцэтгэлийн 

явц / Хувиар/

69 45.15
Бага сургууль, цэцэрлэгийн 

цогцолбор төсөл
Боловсролын төслүүд Улаанбаатар хотод бага сургууль, цэцэрлэг барих. Барих-шилжүүлэх

Бага сургууль, цэцэрлэгийн цогцолбор (Улаанбаатар, 

Сонгинохайрхан, 24-р хороо, Зээлийн гудамжны 6 нэгж 

талбар) барих.

Судлан шийдвэрлэх.

Орон нутгийн төсөв

Шууд гэрээ 

байгуулах

Концессын гэрээ 

байгуулах эрх олгосон

70 45.16
Бага сургууль, цэцэрлэгийн 

цогцолбор төсөл
Боловсролын төслүүд Улаанбаатар хотод бага сургууль, цэцэрлэг барих. Барих-шилжүүлэх

Бага сургууль, цэцэрлэгийн цогцолбор (Улаанбаатар, 

Сонгинохайрхан, 26-р хороо, Алтан- Овооны 9-р 

гудамжны 7 нэгж талбар) барих.

Судлан шийдвэрлэх.

Орон нутгийн төсөв

Шууд гэрээ 

байгуулах

Концессын гэрээ 

байгуулах эрх олгосон

71 45.17
Бага сургууль, цэцэрлэгийн 

цогцолбор төсөл
Боловсролын төслүүд Улаанбаатар хотод бага сургууль, цэцэрлэг барих. Барих-шилжүүлэх

Бага сургууль, цэцэрлэгийн цогцолбор (Улаанбаатар, 

Сонгинохайрхан, 26-р хороо, Мандал-Овооны 26-р 

гудамжны 6 нэгж талбар) барих.

Судлан шийдвэрлэх. Орон 

нутгийн төсөв

Шууд гэрээ 

байгуулах

Концессын гэрээ 

байгуулах эрх олгосон

72 45.18
Бага сургууль, цэцэрлэгийн 

цогцолбор төсөл
Боловсролын төслүүд Улаанбаатар хотод бага сургууль, цэцэрлэг барих. Барих-шилжүүлэх

Бага сургууль, цэцэрлэгийн цогцолбор (Улаанбаатар, 

Сонгинохайрхан, 30-р хороо, Хилчний 5-р гудамжны 8 

нэгж талбар) барих.

Судлан шийдвэрлэх.

Орон нутгийн төсөв

Шууд гэрээ 

байгуулах

Концессын гэрээ 

байгуулах эрх олгосон

73 45.19
Бага сургууль, цэцэрлэгийн 

цогцолбор төсөл
Боловсролын төслүүд Улаанбаатар хотод бага сургууль, цэцэрлэг барих. Барих-шилжүүлэх

Бага сургууль, цэцэрлэгийн цогцолбор (Улаанбаатар, 

Сонгинохайрхан, 31-р хороо, Дэнжийн задгайн 4-р 

хэсгийн 7-р гудамжны 6 нэгж талбар) барих.

Судлан шийдвэрлэх. Орон 

нутгийн төсөв

Шууд гэрээ 

байгуулах

Концессын гэрээ 

байгуулах эрх олгосон

74 45.20
Бага сургууль, цэцэрлэгийн 

цогцолбор төсөл
Боловсролын төслүүд Улаанбаатар хотод бага сургууль, цэцэрлэг барих. Барих-шилжүүлэх

Бага сургууль, цэцэрлэгийн цогцолбор (Улаанбаатар, 

Сонгинохайрхан, 32-р хороо, 384-н гарамд 2 нэгж 

талбар) барих.

Судлан шийдвэрлэх.

Орон нутгийн төсөв

Шууд гэрээ 

байгуулах

Концессын гэрээ 

байгуулах эрх олгосон

75 45.21
Бага сургууль, цэцэрлэгийн 

цогцолбор төсөл
Боловсролын төслүүд Улаанбаатар хотод бага сургууль, цэцэрлэг барих. Барих-шилжүүлэх

Бага сургууль, цэцэрлэгийн цогцолбор (Улаанбаатар, 

Хан-Уул, 12-р хороо, Био комбинатын гэр хорооллын 

замын урд талд) барих.

Судлан шийдвэрлэх.

Орон нутгийн төсөв

Шууд гэрээ 

байгуулах

Концессын гэрээ 

байгуулах эрх олгосон

76 45.22
Бага сургууль, цэцэрлэгийн 

цогцолбор төсөл
Боловсролын төслүүд Улаанбаатар хотод бага сургууль, цэцэрлэг барих. Барих-шилжүүлэх

Бага сургууль, цэцэрлэгийн цогцолбор (Улаанбаатар, 

Хан-Уул, 9-р хороо, Буянт- Ухаагийн 23-р гудамжны 

баруун талд) барих.

Судлан шийдвэрлэх.

Орон нутгийн төсөв

Шууд гэрээ 

байгуулах

Концессын гэрээ 

байгуулах эрх олгосон

77 45.23
Бага сургууль, цэцэрлэгийн 

цогцолбор төсөл
Боловсролын төслүүд Улаанбаатар хотод бага сургууль, цэцэрлэг барих. Барих-шилжүүлэх

Бага сургууль, цэцэрлэгийн цогцолбор (Улаанбаатар, 

Хан-Уул, 4-р хороо, Залуус хотхоны баруун талд) барих.

Судлан шийдвэрлэх.

Орон нутгийн төсөв

Шууд гэрээ 

байгуулах

Концессын гэрээ 

байгуулах эрх олгосон

78 45.24
Бага сургууль, цэцэрлэгийн 

цогцолбор төсөл
Боловсролын төслүүд Улаанбаатар хотод бага сургууль, цэцэрлэг барих. Барих-шилжүүлэх

Бага сургууль, цэцэрлэгийн цогцолбор (Улаанбаатар, 

Хан-Уул, 3-р хороо, 52-р сургуулийн эдэлбэр газарт) 

барих.

Судлан шийдвэрлэх.

Орон нутгийн төсөв

Шууд гэрээ 

байгуулах

Концессын гэрээ 

байгуулах эрх олгосон

79 45.25
Бага сургууль, цэцэрлэгийн 

цогцолбор төсөл
Боловсролын төслүүд Улаанбаатар хотод бага сургууль, цэцэрлэг барих. Барих-шилжүүлэх

Бага сургууль, цэцэрлэгийн цогцолбор (Улаанбаатар, 

Хан-Уул, 7-р хороо, Яармагийн дэнжийн гудамжинд 7 

нэгж талбар) барих.

Судлан шийдвэрлэх.

Орон нутгийн төсөв

Шууд гэрээ 

байгуулах

Концессын гэрээ 

байгуулах эрх олгосон

80 45.26
Бага сургууль, цэцэрлэгийн 

цогцолбор төсөл
Боловсролын төслүүд Улаанбаатар хотод бага сургууль, цэцэрлэг барих. Барих-шилжүүлэх

Бага сургууль, цэцэрлэгийн цогцолбор (Улаанбаатар, 

Хан-Уул, 12-р хороо, Юн Хабитат амины орон сууцны 

хорооллын баруун урд талд) барих.

Судлан шийдвэрлэх.

Орон нутгийн төсөв

Шууд гэрээ 

байгуулах

Концессын гэрээ 

байгуулах эрх олгосон

81 45.27
Бага сургууль, цэцэрлэгийн 

цогцолбор төсөл
Боловсролын төслүүд Улаанбаатар хотод бага сургууль, цэцэрлэг барих. Барих-шилжүүлэх

Бага сургууль, цэцэрлэгийн цогцолбор (Улаанбаатар, 

Хан-Уул, 13-р хороо, Туул тосгонд хэсэгчилсэн ерөнхий 

төлөвлөгөөний дагуу) барих.

Судлан шийдвэрлэх.

Орон нутгийн төсөв

Шууд гэрээ 

байгуулах

Концессын гэрээ 

байгуулах эрх олгосон

82 45.28
Бага сургууль, цэцэрлэгийн 

цогцолбор төсөл
Боловсролын төслүүд Улаанбаатар хотод бага сургууль, цэцэрлэг барих. Барих-шилжүүлэх

Бага сургууль, цэцэрлэгийн цогцолбор (Улаанбаатар, 

Хан-Уул, 13-р хороо, 7-р хэсгийн задгайд) барих.

Судлан шийдвэрлэх.

Орон нутгийн төсөв

Шууд гэрээ 

байгуулах

Концессын гэрээ 

байгуулах эрх олгосон

83 45.29
Бага сургууль, цэцэрлэгийн 

цогцолбор төсөл
Боловсролын төслүүд Улаанбаатар хотод бага сургууль, цэцэрлэг барих. Барих-шилжүүлэх

Бага сургууль, цэцэрлэгийн цогцолбор (Улаанбаатар, 

Хан-Уул, 16-р хороо, Нисэхийн цагаан хаалганы хойд 

талд) барих.

Судлан шийдвэрлэх.
Шууд гэрээ 

байгуулах

Концессын гэрээ 

байгуулах эрх олгосон

84 45.30
Бага сургууль, цэцэрлэгийн 

цогцолбор төсөл
Боловсролын төслүүд Улаанбаатар хотод бага сургууль, цэцэрлэг барих. Барих-шилжүүлэх

Бага сургууль, цэцэрлэгийн цогцолбор (Улаанбаатар, 

Хан-Уул, 14-р хороо, Өлзийт хороолол, 165-р 

цэцэрлэгийн хойд талд) барих.

Судлан шийдвэрлэх.

Орон нутгийн төсөв

Шууд гэрээ 

байгуулах

Концессын гэрээ 

байгуулах эрх олгосон

85 45.31
Бага сургууль, цэцэрлэгийн 

цогцолбор төсөл
Боловсролын төслүүд Улаанбаатар хотод бага сургууль, цэцэрлэг барих. Барих-шилжүүлэх

Бага сургууль, цэцэрлэгийн цогцолбор (Улаанбаатар, 

Хан-Уул, 14-р хороо, Өлзийт хороолол хэсэгчилсэн 

ерөнхий төлөвлөгөөний дагуу) барих.

Судлан шийдвэрлэх.

Орон нутгийн төсөв

Шууд гэрээ 

байгуулах

Концессын гэрээ 

байгуулах эрх олгосон

86 45.32
Бага сургууль, цэцэрлэгийн 

цогцолбор төсөл
Боловсролын төслүүд Улаанбаатар хотод бага сургууль, цэцэрлэг барих. Барих-шилжүүлэх

Бага сургууль, цэцэрлэгийн цогцолборын барилга 

(Улаанбаатар, Сүхбаатар дүүрэг, 12-р хороо, Хангайн 3-

р гудамжны 13 нэгж талбар) барих.

Судлан шийдвэрлэх. Орон 

нутгийн төсөв

Шууд гэрээ 

байгуулах

Концессын гэрээ 

байгуулах эрх олгосон

87 45.33
Бага сургууль, цэцэрлэгийн 

цогцолбор төсөл
Боловсролын төслүүд Улаанбаатар хотод бага сургууль, цэцэрлэг барих. Барих-шилжүүлэх

Бага сургууль, цэцэрлэгийн цогцолборын барилга 

(Улаанбаатар, Сүхбаатар дүүрэг, 16-р хороо, Бэлхийн 

11-р гудамжны 8 нэгж талбар) барих.

Судлан шийдвэрлэх.

Орон нутгийн төсөв

Шууд гэрээ 

байгуулах

Концессын гэрээ 

байгуулах эрх олгосон

88 45.34
Бага сургууль, цэцэрлэгийн 

цогцолбор төсөл
Боловсролын төслүүд Улаанбаатар хотод бага сургууль, цэцэрлэг барих. Барих-шилжүүлэх

Бага сургууль, цэцэрлэгийн цогцолборын барилга 

(Улаанбаатар, Сүхбаатар дүүрэг, 14-р хороо, 

Хандгайтын 18-р гудамжны 6 нэгж талбар) барих.

Судлан шийдвэрлэх.

Орон нутгийн төсөв

Шууд гэрээ 

байгуулах

Концессын гэрээ 

байгуулах эрх олгосон

№
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Концессын зүйлийн нэр

Эрх олгосон 

Засгийн газрын 

тогтоол

Концессын төслийн 

ангилал
Концессын зүйлийн тодорхойлолт Концессын төрөл Гүйцэтгэх ажил,үзүүлэх үйлчилгээ

Төсвийн хөрөнгөөр 

санхүүгийн   дэмжлэг 

үзүүлэх, баталгаа 

гаргах эсэх

Уралдаант 

шалгаруулалт 

явуулах, шууд 

гэрээ байгуулах 

эсэх

Концессын төслийн 

хэрэгжилтийн явц 

/Сонголтоор/

Концессын гэрээний 

төлөв /Сонголтоор/

Төслийн 

гүйцэтгэлийн 

явц / Хувиар/

89 45.35
Бага сургууль, цэцэрлэгийн 

цогцолбор төсөл
Боловсролын төслүүд Улаанбаатар хотод бага сургууль, цэцэрлэг барих. Барих-шилжүүлэх

Бага сургууль, цэцэрлэгийн цогцолборын барилга 

(Улаанбаатар, Сүхбаатар дүүрэг, 13-р хороо, Рашаатын 

15-р гудамжны 7 нэгж талбар) барих.

Судлан шийдвэрлэх.

Орон нутгийн төсөв

Шууд гэрээ 

байгуулах

Концессын гэрээ 

байгуулах эрх олгосон

90 45.36
Бага сургууль, цэцэрлэгийн 

цогцолбор төсөл
Боловсролын төслүүд Улаанбаатар хотод бага сургууль, цэцэрлэг барих. Барих-шилжүүлэх

Бага сургууль, цэцэрлэгийн цогцолборын барилга 

(Улаанбаатар, Сүхбаатар дүүрэг, 15-р хороо, 

Дамбадаржаагийн 15-р гудамжны 9 нэгж талбар) 

барих.

Судлан шийдвэрлэх.

Орон нутгийн төсөв

Шууд гэрээ 

байгуулах

Концессын гэрээ 

байгуулах эрх олгосон

91 45.37
Бага сургууль, цэцэрлэгийн 

цогцолбор төсөл
Боловсролын төслүүд Улаанбаатар хотод бага сургууль, цэцэрлэг барих. Барих-шилжүүлэх

Бага сургууль, цэцэрлэгийн цогцолборын барилга 

(Улаанбаатар, Сүхбаатар дүүрэг, 11-р хороо, Зүүн 

сэлбийн 8-р гудамжны 9 нэгж талбар) барих.

Судлан шийдвэрлэх. Орон 

нутгийн төсөв

Шууд гэрээ 

байгуулах

Концессын гэрээ 

байгуулах эрх олгосон

92 45.38
Бага сургууль, цэцэрлэгийн 

цогцолбор төсөл
Боловсролын төслүүд Улаанбаатар хотод бага сургууль, цэцэрлэг барих. Барих-шилжүүлэх

Бага сургууль, цэцэрлэгийн цогцолборын барилга 

(Улаанбаатар, Сүхбаатар дүүрэг, 16-р хороо, Бэлхийн 

33-1-р гудамжны 5 нэгж талбар) барих.

Судлан шийдвэрлэх. Орон 

нутгийн төсөв

Шууд гэрээ 

байгуулах

Концессын гэрээ 

байгуулах эрх олгосон

93 45.39
Бага сургууль, цэцэрлэгийн 

цогцолбор төсөл
Боловсролын төслүүд Улаанбаатар хотод бага сургууль, цэцэрлэг барих. Барих-шилжүүлэх

Бага сургууль, цэцэрлэгийн цогцолборын барилга 

(Улаанбаатар, Сүхбаатар дүүрэг, 16-р хороо, Бэлхийн 

Ойчдын 1-р гудамжны 5 нэгж талбар) барих.

Судлан шийдвэрлэх. Орон 

нутгийн төсөв

Шууд гэрээ 

байгуулах

Концессын гэрээ 

байгуулах эрх олгосон

94 45.40
Бага сургууль, цэцэрлэгийн 

цогцолбор төсөл
Боловсролын төслүүд Улаанбаатар хотод бага сургууль, цэцэрлэг барих. Барих-шилжүүлэх

Бага сургууль, цэцэрлэгийн цогцолбор (Улаанбаатар, 

Сүхбаатар дүүрэг 11-р хороо, Рашаантын 15-р гудамж 5 

нэгж талбар) барих.

Судлан шийдвэрлэх. Орон 

нутгийн төсөв

Шууд гэрээ 

байгуулах

Концессын гэрээ 

байгуулах эрх олгосон

95 45.41
Бага сургууль, цэцэрлэгийн 

цогцолбор төсөл
Боловсролын төслүүд Улаанбаатар хотод бага сургууль, цэцэрлэг барих. Барих-шилжүүлэх

Бага сургууль, цэцэрлэгийн цогцолбор (Улаанбаатар, 

Баянзүрх дүүрэг 1-р хороо РЦНК-ийн баруун талд) 

барих.

Судлан шийдвэрлэх.

Орон нутгийн төсөв

Шууд гэрээ 

байгуулах

Концессын гэрээ 

байгуулах эрх олгосон

96 45.42
Бага сургууль, цэцэрлэгийн 

цогцолбор төсөл
Боловсролын төслүүд Улаанбаатар хотод бага сургууль, цэцэрлэг барих. Барих-шилжүүлэх

Бага сургууль, цэцэрлэгийн цогцолбор (Улаанбаатар, 

Баянзүрх дүүрэг 3-р хороо) барих.

Судлан шийдвэрлэх. Орон 

нутгийн төсөв

Шууд гэрээ 

байгуулах

Концессын гэрээ 

байгуулах эрх олгосон

97 45.43
Бага сургууль, цэцэрлэгийн 

цогцолбор төсөл
Боловсролын төслүүд Улаанбаатар хотод бага сургууль, цэцэрлэг барих. Барих-шилжүүлэх

Бага сургууль, цэцэрлэгийн цогцолбор (Улаанбаатар, 

Баянзүрх, 28-р хороо, Хорооны цогцолборын байрны 

хойд талд) барих.

Судлан шийдвэрлэх. Орон 

нутгийн төсөв

Шууд гэрээ 

байгуулах

Концессын гэрээ 

байгуулах эрх олгосон

98 45.44
Бага сургууль, цэцэрлэгийн 

цогцолбор төсөл
Боловсролын төслүүд Улаанбаатар хотод бага сургууль, цэцэрлэг барих. Барих-шилжүүлэх

Бага сургууль, цэцэрлэгийн цогцолбор (Улаанбаатар, 

Баянзүрх, 11-р хороо, Хонхорын 88-р сургуулийн зүүн 

талд) барих.

Судлан шийдвэрлэх.

Орон нутгийн төсөв

Шууд гэрээ 

байгуулах

Концессын гэрээ 

байгуулах эрх олгосон

99 45.45
Бага сургууль, цэцэрлэгийн 

цогцолбор төсөл
Боловсролын төслүүд Улаанбаатар хотод бага сургууль, цэцэрлэг барих. Барих-шилжүүлэх

Бага сургууль, цэцэрлэгийн цогцолбор (Улаанбаатар, 

Баянзүрх, 11-р хороо, Ургах наран хорооллын баруун 

хойд талд) барих.

Судлан шийдвэрлэх.

Орон нутгийн төсөв

Шууд гэрээ 

байгуулах

Концессын гэрээ 

байгуулах эрх олгосон

100 45.46
Бага сургууль, цэцэрлэгийн 

цогцолбор төсөл
Боловсролын төслүүд Улаанбаатар хотод бага сургууль, цэцэрлэг барих. Барих-шилжүүлэх

Бага сургууль, цэцэрлэгийн цогцолбор (Улаанбаатар, 

Баянзүрх, 12-р хороо, Ботаникийн урд Жанжин клубын 

зүүн талд) барих.

Судлан шийдвэрлэх.

Орон нутгийн төсөв

Шууд гэрээ

байгуулах
Концессын гэрээ 

байгуулах эрх олгосон

101 45.47
Бага сургууль, цэцэрлэгийн 

цогцолбор төсөл
Боловсролын төслүүд Улаанбаатар хотод бага сургууль, цэцэрлэг барих. Барих-шилжүүлэх

Бага сургууль, цэцэрлэгийн цогцолбор (Улаанбаатар, 

Баянзүрх, 12-р хороо, Чулуун-Овооны аюулгүйн 

тойргийн урд талд) барих.

Судлан шийдвэрлэх. Орон 

нутгийн төсөв

Шууд гэрээ

байгуулах
Концессын гэрээ 

байгуулах эрх олгосон

102 45.48
Бага сургууль, цэцэрлэгийн 

цогцолбор төсөл
Боловсролын төслүүд Улаанбаатар хотод бага сургууль, цэцэрлэг барих. Барих-шилжүүлэх

Бага сургууль, цэцэрлэгийн цогцолбор (Улаанбаатар, 

Баянзүрх, 14-р хороо, Нарантуул ОУХ-ны захын хойд 

талд) барих.

Судлан шийдвэрлэх.

Орон нутгийн төсөв

Шууд гэрээ

байгуулах
Концессын гэрээ 

байгуулах эрх олгосон

103 45.49
Бага сургууль, цэцэрлэгийн 

цогцолбор төсөл
Боловсролын төслүүд Улаанбаатар хотод бага сургууль, цэцэрлэг барих. Барих-шилжүүлэх

Бага сургууль, цэцэрлэгийн цогцолбор (Улаанбаатар, 

Баянзүрх, 17-р хороо, Шархадны автобусны буудлын 

баруун талд) барих.

Судлан шийдвэрлэх.

Орон нутгийн төсөв

Шууд гэрээ

байгуулах
Концессын гэрээ 

байгуулах эрх олгосон

104 45.50
Бага сургууль, цэцэрлэгийн 

цогцолбор төсөл
Боловсролын төслүүд Улаанбаатар хотод бага сургууль, цэцэрлэг барих. Барих-шилжүүлэх

Бага сургууль, цэцэрлэгийн цогцолбор (Улаанбаатар, 

Баянзүрх, 17-р хороо, Да хүрээ захын зүүн урд талд) 

барих.

Судлан шийдвэрлэх.

Орон нутгийн төсөв

Шууд гэрээ

байгуулах
Концессын гэрээ 

байгуулах эрх олгосон

105 45.51
Бага сургууль, цэцэрлэгийн 

цогцолбор төсөл
Боловсролын төслүүд Улаанбаатар хотод бага сургууль, цэцэрлэг барих. Барих-шилжүүлэх

Бага сургууль, цэцэрлэгийн цогцолбор (Улаанбаатар, 

Баянзүрх, 22-р хороо, Алтан-Өлгийн баруун талд) 

барих.

Судлан шийдвэрлэх.

Орон нутгийн төсөв

Шууд гэрээ

байгуулах
Концессын гэрээ 

байгуулах эрх олгосон

106 45.52
Бага сургууль, цэцэрлэгийн 

цогцолбор төсөл
Боловсролын төслүүд Улаанбаатар хотод бага сургууль, цэцэрлэг барих. Барих-шилжүүлэх

Бага сургууль, цэцэрлэгийн цогцолбор (Улаанбаатар, 

Баянзүрх, 23-р хороо, Улиастайн автозамын дагуу ШТС-

ын хойд талд) барих.

Судлан шийдвэрлэх.

Орон нутгийн төсөв

Шууд гэрээ

байгуулах
Концессын гэрээ 

байгуулах эрх олгосон

107 45.53
Бага сургууль, цэцэрлэгийн 

цогцолбор төсөл
Боловсролын төслүүд Улаанбаатар хотод бага сургууль, цэцэрлэг барих. Барих-шилжүүлэх

Бага сургууль, цэцэрлэгийн цогцолбор (Улаанбаатар, 

Чингэлтэй 9-р хороо) барих.

Судлан шийдвэрлэх.

Орон нутгийн төсөв

Шууд гэрээ

байгуулах
Концессын гэрээ 

байгуулах эрх олгосон

108 45.54
Бага сургууль, цэцэрлэгийн 

цогцолбор төсөл
Боловсролын төслүүд Улаанбаатар хотод бага сургууль, цэцэрлэг барих. Барих-шилжүүлэх

Бага сургууль, цэцэрлэгийн цогцолбор (Улаанбаатар, 

Чингэлтэй, 7-р хороо) барих.

Судлан шийдвэрлэх.

Орон нутгийн төсөв

Шууд гэрээ

байгуулах
Концессын гэрээ 

байгуулах эрх олгосон

109 45.55
Бага сургууль, цэцэрлэгийн 

цогцолбор төсөл
Боловсролын төслүүд Улаанбаатар хотод бага сургууль, цэцэрлэг барих. Барих-шилжүүлэх

Бага сургууль, цэцэрлэгийн цогцолбор (Улаанбаатар, 

Чингэлтэй 17-р хороо, Сурагчийн 30 дугаар гудамжны 7 

нэгж талбар) барих.

Судлан шийдвэрлэх.

Орон нутгийн төсөв

Шууд гэрээ

байгуулах
Концессын гэрээ 

байгуулах эрх олгосон

Концессын төслийн хэрэгжилтийн мэдээлэл

№

Концессын төслийн ерөнхий мэдээлэл
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Концессын зүйлийн нэр

Эрх олгосон 

Засгийн газрын 

тогтоол

Концессын төслийн 

ангилал
Концессын зүйлийн тодорхойлолт Концессын төрөл Гүйцэтгэх ажил,үзүүлэх үйлчилгээ

Төсвийн хөрөнгөөр 

санхүүгийн   дэмжлэг 

үзүүлэх, баталгаа 

гаргах эсэх

Уралдаант 

шалгаруулалт 

явуулах, шууд 

гэрээ байгуулах 

эсэх

Концессын төслийн 

хэрэгжилтийн явц 

/Сонголтоор/

Концессын гэрээний 

төлөв /Сонголтоор/

Төслийн 

гүйцэтгэлийн 

явц / Хувиар/

110 45.56
Бага сургууль, цэцэрлэгийн 

цогцолбор төсөл
Боловсролын төслүүд Улаанбаатар хотод бага сургууль, цэцэрлэг барих. Барих-шилжүүлэх

Бага сургууль, цэцэрлэгийн цогцолбор (Улаанбаатар, 

Багануур дүүрэг, 3-р хороо) барих.

Судлан шийдвэрлэх.

Орон нутгийн төсөв

Шууд гэрээ

байгуулах
Концессын гэрээ 

байгуулах эрх олгосон

111 45.57
Бага сургууль, цэцэрлэгийн 

цогцолбор төсөл
Боловсролын төслүүд Улаанбаатар хотод бага сургууль, цэцэрлэг барих. Барих-шилжүүлэх

Бага сургууль, цэцэрлэгийн цогцолбор (Улаанбаатар, 

Багануур дүүрэг, 5-р хороо) барих.

Судлан шийдвэрлэх. 

Орон нутгийн төсөв

Шууд гэрээ

байгуулах
Концессын гэрээ 

байгуулах эрх олгосон

112 45.58
Бага сургууль, цэцэрлэгийн 

цогцолбор төсөл
Боловсролын төслүүд Улаанбаатар хотод бага сургууль, цэцэрлэг барих. Барих-шилжүүлэх

Бага сургууль, цэцэрлэгийн цогцолбор (Улаанбаатар, 

Баянгол дүүрэг, 16-р хороо, Гандангийн 60 айлын урд 

талд 14 нэгж талбар) барих.

Судлан шийдвэрлэх.

Орон нутгийн төсөв

Шууд гэрээ

байгуулах
Концессын гэрээ 

байгуулах эрх олгосон

113 45.59
Бага сургууль, цэцэрлэгийн 

цогцолбор төсөл
Боловсролын төслүүд Улаанбаатар хотод бага сургууль, цэцэрлэг барих. Барих-шилжүүлэх

Бага сургууль, цэцэрлэгийн цогцолбор (Улаанбаатар, 

Баянгол дүүрэг, 10-р хороо, Зүүн Нарангийн 11-р 

гудамжны 6 нэгж талбар) барих.

Судлан шийдвэрлэх.

Орон нутгийн төсөв

Шууд гэрээ

байгуулах
Концессын гэрээ 

байгуулах эрх олгосон

114 45.60
Бага сургууль, цэцэрлэгийн 

цогцолбор төсөл
Боловсролын төслүүд Улаанбаатар хотод бага сургууль, цэцэрлэг барих. Барих-шилжүүлэх

Бага сургууль, цэцэрлэгийн цогцолбор (Улаанбаатар, 

Баянгол дүүрэг, 11-р хороо) барих.

Судлан шийдвэрлэх.

Орон нутгийн төсөв

Шууд гэрээ

байгуулах
Концессын гэрээ 

байгуулах эрх олгосон

115 45.61
Бага сургууль, цэцэрлэгийн 

цогцолбор төсөл
Боловсролын төслүүд Улаанбаатар хотод бага сургууль, цэцэрлэг барих. Барих-шилжүүлэх

Бага сургууль, цэцэрлэгийн цогцолбор (Улаанбаатар, 

Баянгол дүүрэг, 21-р хороо) барих.

Судлан шийдвэрлэх.

Орон нутгийн төсөв

Шууд гэрээ

байгуулах
Концессын гэрээ 

байгуулах эрх олгосон

116 45.62
Бага сургууль, цэцэрлэгийн 

цогцолбор төсөл
Боловсролын төслүүд Улаанбаатар хотод бага сургууль, цэцэрлэг барих. Барих-шилжүүлэх

Бага сургууль, цэцэрлэгийн цогцолбор (Улаанбаатар, 

Баянгол дүүрэг, 1-р хороо) барих

Судлан шийдвэрлэх.

Орон нутгийн төсөв

Шууд гэрээ

байгуулах
Концессын гэрээ 

байгуулах эрх олгосон

117 45.63
Бага сургууль, цэцэрлэгийн 

цогцолбор төсөл
Боловсролын төслүүд Улаанбаатар хотод бага сургууль, цэцэрлэг барих. Барих-шилжүүлэх

Бага сургууль, цэцэрлэгийн цогцолбор (Улаанбаатар, 

Баянгол дүүрэг, 23-р хороо) барих.

Судлан шийдвэрлэх.

Орон нутгийн төсөв

Шууд гэрээ

байгуулах
Концессын гэрээ 

байгуулах эрх олгосон

118 45.64
Бага сургууль, цэцэрлэгийн 

цогцолбор төсөл
Боловсролын төслүүд Улаанбаатар хотод бага сургууль, цэцэрлэг барих. Барих-шилжүүлэх

Бага сургууль, цэцэрлэгийн цогцолбор (Улаанбаатар, 

Баянгол, 5-р хороо, Голден парк) барих.

Судлан шийдвэрлэх.

Орон нутгийн төсөв

Шууд гэрээ

байгуулах
Концессын гэрээ 

байгуулах эрх олгосон

119 45.65
Бага сургууль, цэцэрлэгийн 

цогцолбор төсөл
Боловсролын төслүүд Улаанбаатар хотод бага сургууль, цэцэрлэг барих. Барих-шилжүүлэх

Бага сургууль, цэцэрлэгийн цогцолбор (Улаанбаатар, 

Баянгол, 20-р хороо, Өнөр хороолол) барих.

Судлан шийдвэрлэх.

Орон нутгийн төсөв

Шууд гэрээ

байгуулах
Концессын гэрээ 

байгуулах эрх олгосон

120 45.66
Бага сургууль, цэцэрлэгийн 

цогцолбор төсөл
Боловсролын төслүүд Улаанбаатар хотод бага сургууль, цэцэрлэг барих. Барих-шилжүүлэх

Бага сургууль, цэцэрлэгийн цогцолбор (Улаанбаатар, 

Баянгол, 3-р хороо) барих.

Судлан шийдвэрлэх.

Орон нутгийн төсөв

Шууд гэрээ

байгуулах
Концессын гэрээ 

байгуулах эрх олгосон

121 45.67
Бага сургууль, цэцэрлэгийн 

цогцолбор төсөл
Боловсролын төслүүд Улаанбаатар хотод бага сургууль, цэцэрлэг барих. Барих-шилжүүлэх

Бага сургууль, цэцэрлэгийн цогцолбор (Улаанбаатар, 

Баянзүрх, 20-р хороо, Шар хоолойн аманд) барих.

Судлан шийдвэрлэх.

Орон нутгийн төсөв

Шууд гэрээ

байгуулах
Концессын гэрээ 

байгуулах эрх олгосон

122 45.68
Бага сургууль, цэцэрлэгийн 

цогцолбор төсөл
Боловсролын төслүүд Улаанбаатар хотод бага сургууль, цэцэрлэг барих. Барих-шилжүүлэх

Бага сургууль, цэцэрлэгийн цогцолбор (Улаанбаатар, 

Баянзүрх, 26-р хороо, Баянмонгол хороолол орчим) 

барих.

Судлан шийдвэрлэх.

Орон нутгийн төсөв

Шууд гэрээ

байгуулах
Концессын гэрээ 

байгуулах эрх олгосон

123 45.69
Бага сургууль, цэцэрлэгийн 

цогцолбор төсөл
Боловсролын төслүүд Улаанбаатар хотод бага сургууль, цэцэрлэг барих. Барих-шилжүүлэх

Бага сургууль, цэцэрлэгийн цогцолбор (Улаанбаатар, 

Баянзүрх дүүрэг, 20-р хороо, Монгол шилтгээн 

амралтын газрын зүүн талд 7 нэгж талбар) барих.

Судлан шийдвэрлэх.

Орон нутгийн төсөв

Шууд гэрээ

байгуулах
Концессын гэрээ 

байгуулах эрх олгосон

124 45.70
Бага сургууль, цэцэрлэгийн 

цогцолбор төсөл
Боловсролын төслүүд Улаанбаатар хотод бага сургууль, цэцэрлэг барих. Барих-шилжүүлэх

Бага сургууль, цэцэрлэгийн цогцолбор (Улаанбаатар, 

Баянзүрх, 2-р хороо) барих.

Судлан шийдвэрлэх.

Орон нутгийн төсөв

Шууд гэрээ

байгуулах
Концессын гэрээ 

байгуулах эрх олгосон

125 45.71
Бага сургууль, цэцэрлэгийн 

цогцолбор төсөл
Боловсролын төслүүд Улаанбаатар хотод бага сургууль, цэцэрлэг барих. Барих-шилжүүлэх

Бага сургууль, цэцэрлэгийн цогцолбор (Улаанбаатар, 

Багануур дүүрэг, 4-р хороо) барих.

Судлан шийдвэрлэх.

Орон нутгийн төсөв

Шууд гэрээ

байгуулах
Концессын гэрээ 

байгуулах эрх олгосон

126 45.72
Бага сургууль, цэцэрлэгийн 

цогцолбор төсөл
Боловсролын төслүүд Улаанбаатар хотод бага сургууль, цэцэрлэг барих. Барих-шилжүүлэх

Бага сургууль, цэцэрлэгийн цогцолбор (Улаанбаатар, 

Баянзүрх дүүрэг, 20-р хороо, Монгол шилтгээн 

амралтын газрын баруун талд барих.

Судлан шийдвэрлэх.

Орон нутгийн төсөв

Шууд гэрээ

байгуулах
Концессын гэрээ 

байгуулах эрх олгосон

127 46.41

Орхон, Баян-Өндөр сум, “Эрдэнэт” 

цогцолбор сургуулийн 

өргөтгөлийн барилга барих 

төсөл /ЗГ-ын 2016 оны 74-р 

тогтоолоор нэмсэн/

Боловсролын төслүүд

Орхон, Баян-Өндөр сум, "Эрдэнэт" цогцолбор 

сургуулийн 960 суудалтай өргөтгөлийн барилга 

барих

Барих-шилжүүлэх

Орхон аймгийн Баян-Өндөр суманд "Эрдэнэт" 

цогцолбор сургуулийн 960 суудалтай өргөтгөлийн 

барилга барих, шилжүүлэх

Улсын төсөв
Уралдаант 

шалгаруулалт

Концессын гэрээ 

байгуулах эрх олгосон

128 46.43

Өвөрхангай, Хархорин сум, 

Сургуулийн барилга барих 

төсөл /ЗГ-ын 2016 оны 74-р 

тогтоолоор нэмсэн/

Боловсролын төслүүд
Өвөрхангай, Хархорин сум, Сургуулийн барилга 

барих
Барих-шилжүүлэх

Өвөрхангай аймгийн Хархорин суманд сургуулийн 

барилга барих, шилжүүлэх
Улсын төсөв

Уралдаант 

шалгаруулалт 

явуулах

Концессын гэрээ 

байгуулах эрх олгосон

129 7.3

Хөдөө аж ахуйн үйлдвэрлэл, 

технологийн парк байгуулах төсөл 

/ЗГ-ын 2015 оны 133-р тогтоолоор 

нэмсэн/

Дэд бүтэц, барилга 

байгууламжийн төслүүд

Хөдөө, аж ахуйн түүхий эд дээр тулгуурласан сумын 

үйлдвэрлэлийн паркийг барьж байгуулах

Зураг төсөл боловсруулах-

барих-өмчлөх- ашиглах

Суманд инженерийн дэд бүтэц, үйлдвэрийн барилга 

байгууламж барих,  ашиглах
Шаардлагагүй

Шууд гэрээ 

байгуулах

Концессын гэрээ 

хэлэлцээрийн шатанд

130 7.6

Зүүн бүсэд газрын тос 

боловсруулах үйлдвэр барих 

төсөл /ЗГ-ын 2015 оны 192-р 

тогтоолоор нэмсэн/

Дэд бүтэц, барилга 

байгууламжийн төслүүд

Жилд 300.000 хүртэл тонн газрын тос боловсруулах 

хүчин чадалтай үйлдвэрийг Зүүн бүсэд барих
Барих-өмчлөх- ашиглах

Жилд 300.000 хүртэл тонн газрын тос боловсруулах 

хүчин чадалтай үйлдвэрийн зураг төслийг 

боловсруулах, санхүүжүүлэх, барих, өмчлөх, ашиглах

Шаардлагагүй
Шууд гэрээ 

байгуулах

Концессын гэрээ 

хэлэлцээрийн шатанд

№

Концессын төслийн ерөнхий мэдээлэл Концессын төслийн хэрэгжилтийн мэдээлэл
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Концессын зүйлийн нэр

Эрх олгосон 

Засгийн газрын 

тогтоол

Концессын төслийн 

ангилал
Концессын зүйлийн тодорхойлолт Концессын төрөл Гүйцэтгэх ажил,үзүүлэх үйлчилгээ

Төсвийн хөрөнгөөр 

санхүүгийн   дэмжлэг 

үзүүлэх, баталгаа 

гаргах эсэх

Уралдаант 

шалгаруулалт 

явуулах, шууд 

гэрээ байгуулах 

эсэх

Концессын төслийн 

хэрэгжилтийн явц 

/Сонголтоор/

Концессын гэрээний 

төлөв /Сонголтоор/

Төслийн 

гүйцэтгэлийн 

явц / Хувиар/

131 7.22

Улаанбаатар хотод цэвэрлэх 

байгууламж барих төсөл /ЗГ-ын 

2015 оны 450-р тогтоолоор 

нэмсэн/

Дэд бүтэц, барилга 

байгууламжийн төслүүд

Улаанбаатар хотод шинээр цэвэрлэх байгууламж 

барих төсөл

Барих-ашиглах-

шилжүүлэх

Улаанбаатар хотод 250000 м3/хоног хүчин чадалтай 

цэвэрлэх байгууламж шинээр барих
Судлан шийдвэрлэх

Уралдаант 

шалгаруулалт 

явуулах

Концессын гэрээ 

хэлэлцээрийн шатанд

132 34

Өндөрхаан-Чойбалсангийн 

цахилгаан дамжуулах агаарын 

шугам, дэд станц төсөл

Эрчим хүчний төслүүд Цахилгаан дамжуулах агаарын шугам, дэд станц. Барих-шилжүүлэх
220 кВ-ын цахилгаан дамжуулах агаарын шугам, дэд 

станц барих.
Судлан шийдвэрлэх

Уралдаант 

шалгаруулалт 

явуулах

Концессын гэрээ 

хэлэлцээрийн шатанд

133 40.5

Багануур-Чойр өндөр хүчдэлийн 

цахилгаан дамжуулах агаарын 

шугам, дэд станц барих төсөл /ЗГ-

ын 2015 оны 333-р тогтоолоор 

нэмсэн/

Эрчим хүчний төслүүд
178 км өндөр хүчдэлийн цахилгаан дамжуулах 

агаарын шугам, дэд станц барих төсөл
Барих-шилжүүлэх Агаарын шугам барих, дэд станцын барилгын ажил Судлан шийдвэрлэх

Уралдаант 

шалгаруулалт 

явуулах

Концессын гэрээ 

хэлэлцээрийн шатанд

134 40.6

Багануур-Улаанбаатарын өндөр 

хүчдэлийн цахилгаан дамжуулах 

агаарын шугам, дэд станц барих 

төсөл /ЗГ-ын 2015 оны333-р 

тогтоолоор нэмсэн/

Эрчим хүчний төслүүд
157 км өндөр хүчдэлийн цахилгаан дамжуулах 

агаарын шугам, дэд станц барих төсөл

Зураг төсөл боловсруулах-

барих-шилжүүлэх
Агаарын шугам барих, дэд станцын барилгын ажил Судлан шийдвэрлэх

Уралдаант 

шалгаруулалт 

явуулах

Концессын гэрээ 

хэлэлцээрийн шатанд

135 4
Батлан хамгаалахын их сургуулийн 

500 оюутны дотуур байр төсөл

Дэд бүтэц, барилга 

байгууламжийн төслүүд

Батлан хамгаалахын их сургуулийн хашаанд 500 

оюутны дотуур байрыг барьж бүрэн тохижуулах

Зураг төсөл боловсруулах-

барих-түрээслүүлэх-

шилжүүлэх

500 оюутны дотуур байр барьж бүрэн тохижуулах. Судлан шийдвэрлэх

Уралдаант 

шалгаруулалт 

явуулах

Концессын гэрээ 

цуцлагдсан

136 24

Алтанбулаг-Улаанбаатар-Замын-

Үүд чиглэлийн хурдны авто зам 

төсөл

Авто замын төслүүд
Алтанбулаг-Улаанбаатар-Замын-Үүд чиглэлийн 

транзит тээврийн хурдны 997 км авто зам барих.

Барих-ашиглах -

шилжүүлэх

Хурдны авто замын зураг төсөл боловсруулах, 

санхүүжүүлэх, барих, ашиглах, шилжүүлэх
Шаардлагагүй

Уралдаант 

шалгаруулалт 

явуулах

Концессын гэрээ 

цуцлагдсан

137 46.5
Баянгол дүүрэг 19-р хороо, 47-р 

сургуулийн өртгөтгөл барих төсөл
Боловсролын төслүүд Дунд сургуулийн өргөтгөл барих Барих-шилжүүлэх Дунд сургуулийн өргөтгөл барих.

Судлан шийдвэрлэх.

Орон нутгийн төсөв

Шууд гэрээ

байгуулах
Концессын гэрээ 

цуцлагдсан

138 46.6
Чингэлтэй дүүрэг 2-р хороо 24-р 

сургуулийн өртгөтгөл барих төсөл
Боловсролын төслүүд Дунд сургуулийн өргөтгөл барих Барих-шилжүүлэх Дунд сургуулийн өргөтгөл барих.

Судлан шийдвэрлэх.

Орон нутгийн төсөв

Шууд гэрээ

байгуулах
Концессын гэрээ 

цуцлагдсан

139 46.7
Чингэлтэй дүүрэг 4 р хороо, 50-р 

сургуулийн өртгөтгөл барих төсөл
Боловсролын төслүүд Дунд сургуулийн өргөтгөл барих Барих-шилжүүлэх Дунд сургуулийн өргөтгөл барих.

Судлан шийдвэрлэх.

Орон нутгийн төсөв

Шууд гэрээ

байгуулах
Концессын гэрээ 

цуцлагдсан

140 46.8
Нийслэлийн Баянзүрх дүүрэг, 10 

дугаар цэцэрлэг төсөл
Боловсролын төслүүд

120 хүүхдийн хүчин чадалтай цэцэрлэгийн барилга 

барих

Буулгах-барих -

шилжүүлэх

Хуучин барилга буулгаж,шинээр барих, санхүүжүүлэх, 

шилжүүлэх

Судлан шийдвэрлэх.

Орон нутгийн төсөв

Шууд гэрээ

байгуулах
Концессын гэрээ 

цуцлагдсан

141 46.9
Нийслэлийн Чингэлтэй дүүрэг, 18 

дугаар цэцэрлэг төсөл
Боловсролын төслүүд

240 хүүхдийн хүчин чадалтай цэцэрлэгийн барилга 

барих

Буулгах-барих -

шилжүүлэх

Хуучин барилга буулгаж, шинээр барих, санхүүжүүлэх, 

шилжүүлэх

Судлан шийдвэрлэх.

Орон нутгийн төсөв

Шууд гэрээ

байгуулах
Концессын гэрээ 

цуцлагдсан

142 46.10
Нийслэлийн Баянзүрх дүүрэг, 146 

дугаар цэцэрлэг төсөл
Боловсролын төслүүд

280 хүүхдийн хүчин чадалтай цэцэрлэгийн барилга 

барих

Зураг төсөл боловсруулах-

буулгах

-барих-шилжүүлэх

Хуучин барилга буулгаж, шинээр барих, санхүүжүүлэх, 

шилжүүлэх

Судлан шийдвэрлэх.

Орон нутгийн төсөв

Шууд гэрээ

байгуулах
Концессын гэрээ 

цуцлагдсан

143 47.4

Дуусаагүй барилга (хуучин нэрээр 

Төрийн тусгай албан хаагчдын 

нэгдсэн эмнэлэг)-ыг эмнэлгийн 

зориулалтаар шинэчлэн 

сайжруулж, 260 ор бүхий нэгдсэн 

эмнэлгийг ажиллуулах төсөл /ЗГ-

ын 2015-3-16-ны өдрийн 107-р 

тогтоолоор нэмэлт орсон/

Эрүүл мэндийн төслүүд

Дуусаагүй барилга (хуучин нэрээр Төрийн тусгай 

албан хаагчдын нэгдсэн эмнэлэг)-ыг эмнэлгийн 

зориулалтаар шинэчлэн сайжруулж, 260 ор бүхий 

нэгдсэн эмнэлгийг ажиллуулах

Шинэчлэн сайжруулах-

ашиглах-шилжүүлэх

Конторын зориулалтаар өөрчилсөн дуусаагүй барилга 

(хуучин нэрээр Төрийн тусгай албан хаагчдын 

нэгдсэн      эмнэлэг)-ыг эмнэлгийн зориулалттай болгон 

өөрчлөн сайжруулах зураг төслийг хийж, холбогдох 

байгууллагаар батлуулан өөрийн хөрөнгөөр эмнэлэг 

болгон өөрчлөх, эмнэлгийн үйлчилгээ явуулахад 

шаардлагатай дотоод тавилга, тоног төхөөрөмж, бусад 

хэрэгслийн жагсаалт гаргаж Эрүүл мэнд, спортын 

сайдаар батлуулан өөрийн хөрөнгөөр олж нийлүүлэн 

ажлын байранд угсарч, үйл ажиллагаа явуулахад бэлэн 

болгох, 260 ор бүхий нэгдсэн эмнэлгийг ажиллуулах

Шаардлагагүй
Шууд гэрээ 

байгуулах

Концессын гэрээ 

цуцлагдсан

144 7.12

Алтанбулаг чөлөөт бүсийн доторх 

13.7 км хатуу хучилттай авто зам 

/ЗГ-ын 2015 оны 306-р тогтоолоор 

нэмсэн/

Дэд бүтэц, барилга 

байгууламжийн төслүүд

Чөлөөт бүсийн гол гудамж болон, хороолол доторх 

гудамжийн хатуу хучилттай авто зам барих

Барих-ашиглах-

шилжүүлэх
Хатуу хучилттай 3 эгнээ 2 урсгалтай авто зам барих Шаардлагагүй

Уралдаант 

шалгаруулалт 

явуулах

Уралдаант 

шалгаруулалт 

цуцлагдсан

145 7.13

Алтанбулаг чөлөөт бүсийн 

хүзүүвчний хэсгийн 0.81 км хатуу 

хучилттай авто зам /ЗГ-ын 2015 

оны 306-р тогтоолоор нэмсэн/

Дэд бүтэц, барилга 

байгууламжийн төслүүд

Бүсийг хилийн боомттой холбосон 0.81 км хатуу 

хучилттай авто зам нь 28 метрийн өргөнтэй, урсгал 

тусгаарлах хашаатай зам байна

Зураг төсөл боловсруулах-

барих-ашиглах-

шилжүүлэх

Хатуу хучилттай, урсгал тусгаарлах авто зам барих Шаардлагагүй

Уралдаант 

шалгаруулалт 

явуулах

Уралдаант 

шалгаруулалт 

цуцлагдсан

146 7.14

Алтанбулаг чөлөөт бүсийн 

цахилгаан хангамжийн 

өргөтгөлийн ажил /ЗГ-ын 2015 оны 

306-р тогтоолоор нэмсэн/

Дэд бүтэц, барилга 

байгууламжийн төслүүд

Алтанбулаг чөлөөт бүсийн цахилгаан хэрэглэгч-

дийн ачааллыг нэмэгдүүлэх цахилгаан хангамжийн 

өргөтгөлийн ажил

Зураг төсөл боловсруулах-

барих-ашиглах-

шилжүүлэх

Цахилгаан хангамжийн өргөтгөлийг барьж байгуулах Шаардлагагүй

Уралдаант 

шалгаруулалт 

явуулах

Уралдаант 

шалгаруулалт 

цуцлагдсан

№
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Концессын зүйлийн нэр

Эрх олгосон 

Засгийн газрын 

тогтоол

Концессын төслийн 

ангилал
Концессын зүйлийн тодорхойлолт Концессын төрөл Гүйцэтгэх ажил,үзүүлэх үйлчилгээ

Төсвийн хөрөнгөөр 

санхүүгийн   дэмжлэг 

үзүүлэх, баталгаа 

гаргах эсэх

Уралдаант 

шалгаруулалт 

явуулах, шууд 

гэрээ байгуулах 

эсэх

Концессын төслийн 

хэрэгжилтийн явц 

/Сонголтоор/

Концессын гэрээний 

төлөв /Сонголтоор/

Төслийн 

гүйцэтгэлийн 

явц / Хувиар/

147 7.15

Алтанбулаг чөлөөт бүсийн 

холбооны шугам сүлжээг барих 

барилга угсралтын ажил /ЗГ-ын 

2015 оны 306-р тогтоолоор 

нэмсэн/

Дэд бүтэц, барилга 

байгууламжийн төслүүд

Кабелийн телевиз, телефон утас, интернетийн 

хүчин чадлыг нэмэгдүүлэх холбооны шугам 

сүлжээний ажил

Барих-ашиглах-

шилжүүлэх
Холбооны шугам сүлжээг барьж байгуулах Шаардлагагүй

Уралдаант 

шалгаруулалт 

явуулах

Уралдаант 

шалгаруулалт 

цуцлагдсан

148 7.17

Алтанбулаг чөлөөт бүсийн 

дулааны станцын барилга 

угсралтын ажил /ЗГ-ын 2015 оны 

306-р тогтоолоор нэмсэн/

Дэд бүтэц, барилга 

байгууламжийн төслүүд

Ерөнхий төлөвлөгөө-ний дагуу Алтанбулаг сум 

болон Алтанбулаг чөлөөт бүсийг дулаан, 

хэрэглээний халуун ус, уураар хангах 98.2 Мвт хүчин 

чадалтай дулааны станц барьж байгуулах

Барих-ашиглах-

шилжүүлэх

Дулааны цахилгаан станцын барилга угсралтын ажлыг 

гүйцэтгэх
Шаардлагагүй

Уралдаант 

шалгаруулалт 

явуулах

Уралдаант 

шалгаруулалт 

цуцлагдсан

149 40.3

Ховд аймгийн Эрдэнэбүрэн 

суманд УЦС барих төсөл /ЗГ-ын 

2015 оны 133-р тогтоолоор 

нэмсэн/

Эрчим хүчний төслүүд

Ховд гол дээр 64 МВт хүчин чадалтай УЦС барих 

зураг төсөл боловсруулах, барьж байгуулах ажлыг 

эхлүүлэх

Шинэчилсэн ТЭЗҮ, зураг 

төсөл боловсруулах-

барих-ашиглах-

шилжүүлэх

Сэргээгдэх эрчим хүчний барилга байгууламж барих, 

цахилгаан үйлдвэрлэх, эзэмших, ашиглах,  шилжүүлэх
Шаардлагагүй

Шууд гэрээ 

байгуулах

Уралдаант 

шалгаруулалт 

цуцлагдсан

150 1

Улаанбаатар  хотын баруун 

талд тээвэр  ложистикийн төв 

төсөл

Дэд бүтэц, барилга 

байгууламжийн төслүүд

Бараа материал ачиж, буулгах, хадгалах, борлуулах 

төв барих.

Зураг төсөл боловсруулах-

барих -өмчлөх-ашиглах

Улаанбаатар хотын баруун талд бараа материал 

борлуулах тээвэр ложистикийн төв барих.
Судлан шийдвэрлэх

Уралдаант 

шалгаруулалт 

явуулах

151 2
Улаанбаатар хотын зүүн талд 

тээвэр ложистикийн төв төсөл

Дэд бүтэц, барилга 

байгууламжийн төслүүд

Бараа материал ачиж, буулгах, хадгалах, борлуулах 

төв барих.

Зураг төсөл боловсруулах-

барих -өмчлөх-ашиглах

Улаанбаатар хотын зүүн талд бараа материал 

борлуулах тээвэр ложистикийн төв барих.
Судлан шийдвэрлэх

Уралдаант 

шалгаруулалт 

явуулах

152 3

"Сумын төвийн шинэчлэл" 

хөтөлбөр төсөл

/ЗГ-ын 2015 оны 87-р тогтоолоор 

нэмэлт орсон/

Дэд бүтэц, барилга 

байгууламжийн төслүүд

50 сумын инженерийн шугам сүлжээг барьж 

байгуулах.

Зураг төсөл боловсруулах-

барих-өмчлөх-ашиглах

Цэвэр усны эх үүсвэр

Цэвэрлэх байгууламж

Шугам сүлжээ

Дулааны шугам сүлжээ

Шаардлагагүй

Уралдаант 

шалгаруулалт 

явуулах

153 7
Улаанбаатар хотын чуулга уулзалт, 

үзэсгэлэнгийн төв төсөл

Дэд бүтэц, барилга 

байгууламжийн төслүүд

Улаанбаатар хотыг олон улсын арга хэмжээний нэг 

төв болгох зорилгоор олон улсын хурлын 

цогцолбор барьж байгуулах.

Зураг төсөл боловсруулах-

барих- өмчлөх-ашиглах

ЗГ-ын 2015 оны 87-р 

тогтоолоор нэмэлт 

орсон.

Хан-Уул дүүрэгт дэлхийн жишигт нийцсэн олон улсын 

хурлын цогцолборыг барьж   бүрэн тохижуулах.
Шаардлагагүй

Шууд гэрээ 

байгуулах

/ЗГ-ын 2016 оны 274-

р тогтоолоор 

өөрчилсөн/

154 7.2

Сайншанд аж үйлдвэрийн 

цогцолборын дэд бүтцийг 

байгуулах төсөл /ЗГ-ын 2015 оны 

133-р тогтоолоор нэмсэн/

Дэд бүтэц, барилга 

байгууламжийн төслүүд

Сайншанд аж үйлдвэрийн цогцолборын дэд 

бүтцийн барилга байгууламжийг барьж байгуулах

Зураг төсөл боловсруулах-

санхүүжүүлэх-барих-

өмчлөх-ашиглах

Сайншанд аж үйлдвэрийн цогцолборын дэд бүтцийн 

барилга байгууламжийг барьж байгуулах, ашиглах
Судлан шийдвэрлэх

Уралдаант 

шалгаруулалт 

явуулах

155 7.4

Хөвсгөл нуурын эрэгт усан замын 

вокзал байгуулах төсөл /ЗГ-ын 

2015 оны 133-р тогтоолоор 

нэмсэн/

Дэд бүтэц, барилга 

байгууламжийн төслүүд

Хөвсгөл нууранд усан замын тээвэр эрхлэгчдэд 

болон зорчигчдод үйлчлэх нэгдсэн вокзал барих

Зураг төсөл боловсруулах-

барих-өмчлөх-ашиглах

Хөвсгөл нууранд усан замын тээвэр эрхлэгчдэд болон 

зорчигчдод үйлчлэх нэгдсэн вокзал барих, ашиглах
Судлан шийдвэрлэх

Уралдаант 

шалгаруулалт 

явуулах

156 7.5

Байгалийн болон хиймэл чулууны 

үйлдвэр /ЗГ-ын 2015 оны 133-р 

тогтоолоор нэмсэн/

Дэд бүтэц, барилга 

байгууламжийн төслүүд

Байгалийн болон хиймэл чулуу боловсруулах 

үйлдвэр барих

Зураг төсөл боловсруулах-

санхүүжүүлэх-барих- 

өмчлөх-ашиглах

Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх газрын харьяанд 

байгалийн болон хиймэл чулуу боловсруулах үйлдвэр 

барих, ашиглах

Шаардлагагүй
Шууд гэрээ 

байгуулах

157 7.8

Авто замын дагуу үйлчилгээний 

төв байгуулах төсөл /ЗГ-ын 2015 

оны 306-р тогтоолоор нэмсэн/

Дэд бүтэц, барилга 

байгууламжийн төслүүд

Олон улсын чанартай авто замын дагуу олон улсын 

жишигт нийцсэн үйлчилгээний төв барьж байгуулах
Барих-өмчлөх-ашиглах

Зураг төсөл боловсруулах, барилгын ажлыг гүйцэтгэх, 

санхүүжүүлэх, өмчлөх, ашиглах
Судлан шийдвэрлэх

Уралдаант 

шалгаруулалт 

явуулах

158 7.9

Замын-Үүд чөлөөт бүсийн 2-р 

ээлжийн дулаан, цахилгаан, усан 

хангамж, ариутгах татуургын ажил 

/ЗГ-ын 2015 оны 306-р тогтоолоор 

нэмсэн/

Дэд бүтэц, барилга 

байгууламжийн төслүүд

Чөлөөт бүсийн А(1), Б(2), Д(5), Е(6) хэсгийн дэд 

бүтцийн ажил

Барих-ашиглах-

шилжүүлэх

Дулаан, цахилгаан, усан хангамж, ариутгах татуургыг 

барьж байгуулах
Судлан шийдвэрлэх

Уралдаант 

шалгаруулалт 

явуулах

159 7.10

Замын-Үүд чөлөөт бүсийн 2-р 

ээлжийн авто зам, гэрэлтүүлэг, 

холбооны байгууламжийн ажил 

/ЗГ-ын 2015 оны 306-р тогтоолоор 

нэмсэн/

Дэд бүтэц, барилга 

байгууламжийн төслүүд

Чөлөөт бүсийн А(1), Б(2), Д(5), Е(6) хэсгийн авто зам, 

гэрэлтүүлэг, холбооны байгууламж-ийн ажил

Барих-ашиглах-

шилжүүлэх
Авто зам, гэрэлтүүлэг, холбооны байгууламжийг барих Судлан шийдвэрлэх

Уралдаант 

шалгаруулалт 

явуулах

160 7.11

Замын-Үүд чөлөөт бүсийн хилийн 

болон гүний гарц дахь шалган 

нэвтрүүлэх постын барилгын ажил 

/ЗГ-ын 2015 оны 306-р тогтоолоор 

нэмсэн/

Дэд бүтэц, барилга 

байгууламжийн төслүүд

Чөлөөт бүсийн хилийн болон гүний гарцанд шалган 

нэвтрүүлэх үйл ажиллагааг явуулах байр барих

Барих-шилжүүлэх-

түрээслүүлэх
Шалган нэвтрүүлэх постын барилгыг барих Судлан шийдвэрлэх

Шууд гэрээ 

байгуулах

161 7.18

Баянхонгор аймгийн цагдаагийн 

газрын конторын барилгын бүтээн 

байгуулалтын ажил /ЗГ-ын 2015 

оны 306-р тогтоолоор нэмсэн/

Дэд бүтэц, барилга 

байгууламжийн төслүүд

Баянхонгор аймгийн цагдаагийн газрын барилгын 

ажил
Барих-шилжүүлэх Барилгын ажлыг гүйцэтгэх Судлан шийдвэрлэх

Уралдаант 

шалгаруулалт 

явуулах

№
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Концессын зүйлийн нэр

Эрх олгосон 

Засгийн газрын 

тогтоол

Концессын төслийн 

ангилал
Концессын зүйлийн тодорхойлолт Концессын төрөл Гүйцэтгэх ажил,үзүүлэх үйлчилгээ

Төсвийн хөрөнгөөр 

санхүүгийн   дэмжлэг 

үзүүлэх, баталгаа 

гаргах эсэх

Уралдаант 

шалгаруулалт 

явуулах, шууд 

гэрээ байгуулах 

эсэх

Концессын төслийн 

хэрэгжилтийн явц 

/Сонголтоор/

Концессын гэрээний 

төлөв /Сонголтоор/

Төслийн 

гүйцэтгэлийн 

явц / Хувиар/

162 7.20

Их тэнгэр цогцолборыг АСЕМ-ын 

дээд хэмжээний уулзалтын 

шаардлагад нийцүүлэн шинэчлэн 

засварлах төсөл /ЗГ-ын 2015-9-14-

ний өдрийн 369-р тогтоолоор 

нэмсэн/

Дэд бүтэц, барилга 

байгууламжийн төслүүд

Төрийн тусгай хамгаалалттай Их тэнгэр 

цогцолборыг АСЕМ-ын дээд хэмжээний уулзалтын 

шаардлагад нийцүүлэн шинэчлэн засварлах

Зураг төсөл боловсруулах-

шинэчлэн сайжруулах-

шилжүүлэх

- Хатантуул зочид буудлын их засвар, шинэчлэл хийх

- Хан-Уул харшийн их засвар, шинэчлэл хийх

- Маршал харшийн их засвар, шинэчлэл хийх

-Их тэнгэр цогцолбор болон Маршал харшийн гадна 

зам талбайн тохижилт хийх

- Их тэнгэр цогцолборт машин техник, тоног 

төхөөрөмж, тавилга хэрэгсэл худалдан авах, 

суурилуулах

- Аж ахуйн барилга байгууламж барих

Судлан шийдвэрлэх
Шууд гэрээ 

байгуулах

163 7.21

Улаанбаатар хотын Олон улсын 

нисэх онгоцны шинэ буудлын 

менежмент төсөл /ЗГ-ын 2015 оны 

398-р тогтоолоор нэмсэн/

Дэд бүтэц, барилга 

байгууламжийн төслүүд

Олон улсын нисэх онгоцны шинэ буудлын 

менежментийг хэрэгжүүлэх

Хөрөнгө оруулах- 

ашиглах- шилжүүлэх

Олон улсын нисэх онгоцны шинэ буудалд хөрөнгө 

оруулж ашиглах, шилжүүлэх
Шаардлагагүй

Шууд гэрээ 

байгуулах

164 7.23

Газрын тос  дамжуулах хоолой 

барих төсөл /ЗГ-ын 2016 оны 75-р 

тогтоолоор нэмсэн/

Дэд бүтэц, барилга 

байгууламжийн төслүүд

Хэнтий аймгийн Бор-Өндөр суманд баригдах жилд 

2.3 сая тонн хүртэл газрын тос боловсруулах 

үйлдвэрт газрын тос нийлүүлэх, дамжуулах хоолой 

барих

Зураг төсөл боловсруулах-

барих-шилжүүлэх

Хэнтий аймгийн Бор-Өндөр суманд баригдах жилд 2.3 

сая тонн хүртэл газрын тос боловсруулах үйлдвэрт 

газрын тос нийлүүлэх, дамжуулах хоолойн зураг 

төслийг боловсруулах, санхүүжүүлэх, барих, 

шилжүүлэх

Шаардлагагүй
Шууд гэрээ 

байгуулах

165 7.24

Шинэ 1А цогцолбор хорооллын 

гаднах инженерийн шугам 

сүлжээний өргөтгөл төсөл /ЗГ-ын 

2016 оны 273-р тогтоолоор 

нэмсэн/

Дэд бүтэц, барилга 

байгууламжийн төслүүд

Орхон аймгийн     Баян-Өндөр сумын шинэ 1А 

хорооллын гаднах инженерийн шугам сүлжээний    

35/6 кВ-ын 2*25мВА дэд станцыг өргөтгөх

Барих-ашиглах-

шилжүүлэх

Инженерийн шугам сүлжээний өргөтгөлийн ажлыг 

хийж гүйцэтгэх
Шаардлагагүй

Уралдаант 

шалгаруулалт 

явуулах

166 7.25

Төв цэвэрлэх байгууламжийг 

сэргээн засварлах төсөл /ЗГ-ын 

2016 оны 273-р тогтоолоор 

нэмсэн/

Дэд бүтэц, барилга 

байгууламжийн төслүүд

Баян-Өлгий аймгийн Өлгий сумын төвийн цэвэрлэх 

байгууламжийг сэргээн засварлах

Барих-ашиглах-

шилжүүлэх

Төв цэвэрлэх байгууламжийг сэргээн засварлах ажлыг 

хийж гүйцэтгэх
Шаардлагагүй

Уралдаант 

шалгаруулалт 

явуулах

167 8

Тосонцэнгэл-Улиастай чиглэлийн 

114 км хатуу хучилттай авто зам 

төсөл:  /ЗГ-ын 2015 оны 87-р 

тогтоолоор хүчингүй болсонд 

тооцсон/ 8.1.  60.0 км авто зам /ЗГ-

ын 2015 оны 87-р тогтоолоор 

хүчингүй болсонд тооцсон/ 8.2.  

54.0 км авто зам /ЗГ-ын 2015 оны 

87-р тогтоолоор хүчингүй болсонд 

тооцсон/

Авто замын төслүүд Завхан аймгийг нийслэлтэй холбох авто зам барих. Барих-шилжүүлэх
Авто замын барилгын ажлыг гүйцэтгэх, санхүүжүүлэх, 

шилжүүлэх.
Судлан шийдвэрлэх

Уралдаант 

шалгаруулалт 

явуулах

168 15

Хужирт-Төвхөн хийд-

Улаанцутгалан чиглэлийн 90.1 км 

хатуу хучилттай авто зам төсөл

15.1. Хужиртаас Төвхөн хийд 

хүртэлх 48 км авто зам

15.2. Орхон-Нарийн голын 

уулзвараас Бат-Өлзий хүртэлх 42.1 

км авто зам

Авто замын төслүүд
Хужирт-Төвхөн хийд-Улаанцутгалан чиглэлийн 

аялал жуулчлалын зам
Барих-шилжүүлэх

Авто замын барилгын ажлыг гүйцэтгэх, санхүүжүүлэх, 

шилжүүлэх.
Судлан шийдвэрлэх

Уралдаант 

шалгаруулалт 

явуулах

169 16

Дашинчилэн-Өгийнуурын замаас 

Хөшөө цайдам чиглэлийн 30 км 

хатуу хучилттай авто зам төсөл

/ЗГ-ын 2015 оны 87-р тогтоолоор 

хүчингүй болсонд тооцсон/ 

Авто замын төслүүд
"Алтан цагираг” Жуулчлалын хатуу хучилттай авто 

зам.
Барих-шилжүүлэх

Авто замын барилгын ажлыг гүйцэтгэх, санхүүжүүлэх, 

шилжүүлэх.
Судлан шийдвэрлэх

Уралдаант 

шалгаруулалт 

явуулах

170 17
Хэнтий аймгийн Биндэр сумын 

Ононгийн гүүрийг шинэчлэх төсөл
Авто замын төслүүд Гүүрийг шинэчилж барих.

Зураг төсөл боловсруулах-

барих-шилжүүлэх /ЗГ-ын 

2015 оны 87-р 

тогтоолоор нэмэлт 

орсон/

Гүүрийн барилгын ажлыг гүйцэтгэх, санхүүжүүлэх, 

шилжүүлэх.
Судлан шийдвэрлэх

Уралдаант 

шалгаруулалт 

явуулах

171 19

Чойр-Сайншанд чиглэлийн замаас 

Бор-Өндөр хүртэлх 50 км хатуу 

хучилттай авто зам төсөл /ЗГ-ын 

2015-9-21-ний өдрийн 385-р 

тогтоолоор өөрчлөлт орсон/

Авто замын төслүүд

Чойр-Сайншанд чиглэлийн замаас Бор-Өндөр 

хүртэлх 50 км хатуу хучилттай авто зам барих. /ЗГ-

ын 2015-9-21-ний өдрийн 385-р тогтоолоор 

өөрчлөлт орсон/

Зураг төсөл боловсруулах-

барих-шилжүүлэх /ЗГ-ын 

2015 оны 87-р 

тогтоолоор нэмэлт 

орсон/

Авто замын барилгын ажлыг гүйцэтгэх, санхүүжүүлэх, 

шилжүүлэх.
Судлан шийдвэрлэх

Уралдаант 

шалгаруулалт 

явуулах

№
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Концессын зүйлийн нэр

Эрх олгосон 

Засгийн газрын 

тогтоол

Концессын төслийн 

ангилал
Концессын зүйлийн тодорхойлолт Концессын төрөл Гүйцэтгэх ажил,үзүүлэх үйлчилгээ

Төсвийн хөрөнгөөр 

санхүүгийн   дэмжлэг 

үзүүлэх, баталгаа 

гаргах эсэх

Уралдаант 

шалгаруулалт 

явуулах, шууд 

гэрээ байгуулах 

эсэх

Концессын төслийн 

хэрэгжилтийн явц 

/Сонголтоор/

Концессын гэрээний 

төлөв /Сонголтоор/

Төслийн 

гүйцэтгэлийн 

явц / Хувиар/

172 20
Тавантолгой- Ханбогд-Ханги 

чиглэлийн авто зам төсөл
Авто замын төслүүд

Ашигт малтмалын болон нийтийн хэрэгцээний 

тээвэрлэлтэд ашиглах 435 км авто зам барих

Барих- ашиглах -

шилжүүлэх

Хатуу хучилттай авто замын зураг төсөл боловсруулах, 

санхүүжүүлэх, барих, ашиглах, шилжүүлэх
Шаардлагагүй

Уралдаант 

шалгаруулалт 

явуулах

173 22

Баянзүрхийн товчоо-Налайх-

Чойрын уулзвар хүртэлх авто зам 

төсөл

/ЗГ-ын 2015 оны 87-р тогтоолоор 

хүчингүй болсонд тооцсон/

Авто замын төслүүд
Баянзүрхийн товчоо-Налайх-Чойрын уулзвар 

хүртэлх 17.5 км хурдны авто зам барих
Барих-шилжүүлэх

Авто замын барилгын ажлыг гүйцэтгэх, санхүүжүүлэх, 

шилжүүлэх
Судлан шийдвэрлэх

Шууд гэрээ 

байгуулах

174 23

Нисэх онгоцны буудал болон 

нийслэлийг холбосон авто зам 

төсөл

/ЗГ-ын 2015 оны 87-р тогтоолоор 

хүчингүй болсонд тооцсон/

Авто замын төслүүд

Улаанбаатар хотыг Хөшигийн хөндийн нисэх 

онгоцны буудалтай холбох хурдны 35 км авто зам 

барих

Барих-шилжүүлэх
Хурдны авто замын зураг төсөл боловсруулах, 

санхүүжүүлэх, барих, ашиглах, шилжүүлэх
Шаардлагагүй

Шууд гэрээ 

байгуулах

175 24.6

Туул гол дээрх Сонсголонгийн 

289.4 у/м төмөрбетон гүүрийн 

өргөтгөл, шинэчлэлийн төсөл /ЗГ-

ын 2015 оны 486-р тогтоолоор 

нэмсэн/ ЗГ-ын 2016 оны 194-р 

тогтоолоор хүчингүй болсонд 

тооцсон.

Авто замын төслүүд

Төмөрбетон гүүрийн нэвтрэх чадамжийг 

сайжруулах, шинээр ашиглалтад орсон 4 эгнээ 

замтай уялдуулан Туул гол дээрх Сонсголонгийн 

гүүрийг шинэчлэх, өргөтгөх

Барих-шилжүүлэх
Туул гол дээрх Сонсголонгийн 289.4 у/м төмөрбетон 

гүүрийн өргөтгөл, шинэчлэл хийх
Судлан шийдвэрлэх

Уралдаант 

шалгаруулалт 

явуулах

176 24.7

Нисэхийн арын товчооноос шинэ 

авто худалдааны цогцолбор 

хүртэлх авто зам дагуу Туул гол 

дээр 310.2 у/м гүүр, Морингийн 

давааны гэр хорооллоос Авто 

худалдааны цогцолбор хүртэлх 3.6 

км авто зам барих төсөл /Энэ 

заалтыг ЗГ-ын 2016 оны 263-р 

тогтоолоор нэмсэн/

Авто замын төслүүд

Нисэхийн арын товчооноос шинэ авто худалдааны 

цогцолбор хүртэлх авто зам дагуу Туул гол дээр 

310.2 у/м гүүр (Улаанбаатар хотын Хан-Уул 

дүүргийн               10 дугаар хороо), Морингийн 

давааны гэр хорооллоос Авто худалдааны 

цогцолбор хүртэлх 3.6 км авто зам (Улаанбаатар 

хотын Хан-Уул дүүргийн 10 дугаар хороо, 

Сонгинохайрхан дүүргийн 22 дугаар хороо) барих

Зураг төсөл боловсруулах-

барих-шилжүүлэх
Батлагдсан зураг төслийн дагуу гүүр, авто замыг барих Судлан шийдвэрлэх

Уралдаант 

шалгаруулалт 

явуулах

177 24.8

Нарантуул олон улсын 

худалдааны төвийн гүүрэн гарц 

барих төсөл /Энэ заалтыг ЗГ-ын 

2016 оны 263-р тогтоолоор 

нэмсэн/

Авто замын төслүүд
Нарантуул олон улсын худалдааны төвийн гүүрэн 

гарц (Баянзүрх дүүрэг) барих

Зураг төсөл боловсруулах-

барих-шилжүүлэх
Батлагдсан зураг төслийн дагуу гүүрэн гарц барих Судлан шийдвэрлэх

Уралдаант 

шалгаруулалт 

явуулах

178 24.9

Чойбалсан хот-Хавирга хилийн 

боомт чиглэлийн 124.5 км хатуу 

хучилттай авто зам барих төсөл 

/ЗГ-ын 2016 оны 273-р тогтоолоор 

нэмсэн/

Авто замын төслүүд

Дорнод аймгийн Чойбалсан хотоос Хавирга хилийн 

боомт хүртэл 124.5 км хатуу хучилттай авто зам 

барих

Барих-шилжүүлэх
Авто замын барилгын ажлыг гүйцэтгэх, санхүүжүүлэх, 

шилжүүлэх
Судлан шийдвэрлэх

Уралдаант 

шалгаруулалт 

явуулах

179 24.11

Баян-Өлгий аймгийн Улаанхус 

сумын Согоогийн голын 27 у/м 

төмөр бетон гүүр барих төсөл /ЗГ-

ын 2016 оны 273-р тогтоолоор 

нэмсэн/

Авто замын төслүүд
Баян-Өлгий аймгийн Улаанхус сумын Согоогийн 

голын 27 у/м төмөр бетон гүүр барих

Зураг төсөл боловсруулах-

барих-шилжүүлэх

Гүүрийн зураг төсөл боловсруулах, гүйцэтгэх, 

санхүүжүүлэх, шилжүүлэх
Судлан шийдвэрлэх

Уралдаант 

шалгаруулалт 

явуулах

180 24.12

Архангай аймгийн Өндөр-Улаан 

сумын төвийг улсын чанартай авто 

замтай холбох 7 км хатуу 

хучилттай авто зам төсөл /ЗГ-ын 

2016 оны 307-р тогтоолоор 

нэмсэн/

Авто замын төслүүд

Архангай аймгийн Өндөр-Улаан сумын төвийг 

улсын чанартай авто замтай холбох 7 км хатуу 

хучилттай авто зам барих

Зураг төсөл боловсруулах-

барих-шилжүүлэх

Авто замын зураг төсөл боловсруулах, гүйцэтгэх, 

санхүүжүүлэх, барих, шилжүүлэх
Судлан шийдвэрлэх

Уралдаант 

шалгаруулалт 

явуулах

181 25

Багануур-Улаанбаатар чиглэлийн 

хоолойн тээвэр төсөл

/ЗГ-ын 2015 оны 87-р тогтоолоор 

хүчингүй болсонд тооцсон/

Хоолойн тээврийн төслүүд Эрчим хүчний нүүрс тээвэрлэх хоолой барих. Барих- өмчлөх -ашиглах
Хоолойн тээврийн иж бүрэн байгууламжийг барин 

өмчлөн ашиглах.
Шаардлагагүй

Шууд гэрээ

байгуулах

182 26

Тавантолгой-Гашуунсухайт боомт 

чиглэлийн хоолойн тээвэр төсөл

/ЗГ-ын 2015 оны 87-р тогтоолоор 

хүчингүй болсонд тооцсон/

Хоолойн тээврийн төслүүд
БНХАУ-руу экспортлох эрчим хүчний нүүрс 

тээвэрлэх хоолой барих.
Барих-өмчлөх -ашиглах

Хоолойн тээврийн иж бүрэн байгууламжийг барин 

өмчлөн ашиглах.
Шаардлагагүй

Шууд гэрээ 

байгуулах

183 27

Налайх дахь иргэний болон тусгай 

зориулалтын нисэх онгоцны 

буудал төсөл

Нисэх буудлын төслүүд

Налайх дахь аэродромыг шинэчлэн сайжруулан 

иргэний болон тусгай зориулалтын нисэх онгоцыг 

хүлээж авах олон улсын стандартад нийцсэн нисэх 

онгоцны буудал болгох.

Шинэчлэн сайжруулах 

тоноглох-түрээслүүлэх-

ашиглах-шилжүүлэх

Аэродромд ерөнхий зориулалтын агаарын хөлөг буух 

зориулалт бүхий үндсэн болон буух зурвасыг 

сайжруулах, тоног төхөөрөмжийг суурилуулах.

Судлан шийдвэрлэх
Шууд гэрээ 

байгуулах

№
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Концессын зүйлийн нэр

Эрх олгосон 

Засгийн газрын 

тогтоол

Концессын төслийн 

ангилал
Концессын зүйлийн тодорхойлолт Концессын төрөл Гүйцэтгэх ажил,үзүүлэх үйлчилгээ

Төсвийн хөрөнгөөр 

санхүүгийн   дэмжлэг 

үзүүлэх, баталгаа 

гаргах эсэх

Уралдаант 

шалгаруулалт 

явуулах, шууд 

гэрээ байгуулах 

эсэх

Концессын төслийн 

хэрэгжилтийн явц 

/Сонголтоор/

Концессын гэрээний 

төлөв /Сонголтоор/

Төслийн 

гүйцэтгэлийн 

явц / Хувиар/

184 28

Даланзадгад дахь нисэх онгоцны 

буудлыг олон улсын нисэх 

онгоцны буудал болгон шинэчлэн 

барих төсөл

Нисэх буудлын төслүүд

Даланзадгад дахь нисэх онгоцны буудлыг олон 

улсын нисэх онгоцны буудал болгон шинэчлэн 

барих.

Зураг төсөл боловсруулах- 

барих-ашиглах-

шилжүүлэх

Нисэх онгоцны буудлыг шинэчлэн, буух, хөөрөх 

зурвасыг сайжруулах, тоног төхөөрөмжийг 

суурилуулах.

Судлан шийдвэрлэх

Уралдаант 

шалгаруулалт 

явуулах

185 28.1

Бүсийн нислэгийн хөдөлгөөний 

удирдлагын төв байгуулах төсөл

/ЗГ-ын 2016 оны 149-р тогтоолоор 

нэмсэн/

Нисэх буудлын төслүүд

Улаанбаатар хотын Буянт-Ухаа дахь Бүсийн 

нислэгийн хөдөлгөөний удирдлагын төвийн 

барилгыг гүйцээж барих, тоног төхөөрөмж 

нийлүүлэх, суурилуулах

Барих-тоног төхөөрөмж 

нийлүүлэх-суурилуулах-

шилжүүлэх

Төвийн дутуу барилгыг гүйцээж барих, тоног 

төхөөрөмж нийлүүлэх, суурилуулах, шилжүүлэх
Судлан шийдвэрлэх

Шууд гэрээ 

байгуулах

186 28.2

Агаарын хөлгийг байрлуулах 

болон засвар үйлчилгээ хийх 

зориулалт бүхий байр (ангар)-ын 

барилга байгууламж барих төсөл 

/ЗГ-ын 2016 оны 149-р тогтоолоор 

нэмсэн/

Нисэх буудлын төслүүд

Улаанбаатар хотын олон улсын нисэх онгоцны шинэ 

буудалд агаарын хөлгийг байрлуулах, засвар 

үйлчилгээ хийх зориулалт бүхий байр (ангар)-ын 

барилга байгууламжийг барьж байгуулах

Барих-шилжүүлэх Барилга байгууламжийг барьж байгуулах Судлан шийдвэрлэх
Шууд гэрээ  

байгуулах

187 30

Шивээ-Овоогийн цахилгаан станц 

төсөл

/ЗГ-ын 2015 оны 87-р тогтоолоор 

хүчингүй болсонд тооцсон/

Эрчим хүчний төслүүд Цахилгаан эрчим хүч үйлдвэрлэх.
Барих-өмчлөх -ашиглах-

шилжүүлэх
270 МВт-ын хүчин чадалтай цахилгаан станц барих. Судлан шийдвэрлэх

Уралдаант 

шалгаруулалт 

явуулах

188 31

Нарийнсухайт-Шивээхүрэн 

чиглэлийн цахилгаан дамжуулах 

агаарын шугам, дэд станц төсөл

/ЗГ-ын 2015 оны 87-р тогтоолоор 

хүчингүй болсонд тооцсон/

Эрчим хүчний төслүүд
Цахилгаан дамжуулах агаарын шугам, дэд станц 

барих.
Барих-шилжүүлэх

110 кВ-ын цахилгаан дамжуулах агаарын шугам, дэд 

станц барих.
Судлан шийдвэрлэх

Уралдаант 

шалгаруулалт 

явуулах

189 33

Чандганы цахилгаан станц /ЗГ-ын 

2015 оны 486-р тогтоолоор 

өөрчилсөн/

Эрчим хүчний төслүүд

Хэнтий аймгийн Мөрөн сумын Чандганы нүүрсний 

уурхайг түшиглэж 600 МВт- ийн хүчин чадал бүхий 

цахилгаан станц барьж, өмчлөн ашиглах

Барих-өмчлөх-ашиглах 600 МВт-ийн хүчин чадал бүхий цахилгаан станц Судлан шийдвэрлэх

Уралдаант 

шалгаруулалт 

явуулах

190 35

Дундговь аймгийн Сайнцагаан 

сумын нутаг Тэвшийн говийн 

цахилгаан станц төсөл

Эрчим хүчний төслүүд
Тэвшийн говийн хүрэн нүүрсний ордыг түшиглэн 

600МВт-ын хүчин чадалтай цахилгаан станц барих.
Барих-өмчлөх

Тэвшийн говийн хүрэн нүүрсний ордыг түшиглэн 

600МВт-ын хүчин чадалтай цахилгаан станц барьж 

төвийн болон өмнөд, зүүн өмнөд бүсийн стратегийн 

орд газрууд, аж үйлдвэрийн цогцолборууд болон 

бусад хэрэглэгчдийг найдвартай цахилгаан эрчим 

хүчээр хангах.

Судлан шийдвэрлэх

Уралдаант 

шалгаруулалт 

явуулах

191 36
"Чойр" дэд станцын өргөтгөл, 

шинэчлэлт
Эрчим хүчний төслүүд

220/110/35/6 кВ-ын Чойр дэд станцын хүчин чадлыг 

200 МВт болгож өргөтгөх,                        220/110/35/6 

кВ-ын ил хуваарилах байгууламжийг өргөтгөх, иж 

бүрэн шинэчлэх.

Барих-шилжүүлэх
Чойр дэд станцын хүчин чадлыг нэмэгдүүлэх, ил 

хувиарлах байгууламжийг өргөтгөх, шинэчлэх.
Судлан шийдвэрлэх

Уралдаант 

шалгаруулалт 

явуулах

192 38

Дорнодын дулааны  цахилгаан 

станц /ЗГ-ын 2016-8-24-ний 

өдрийн 57-р тогтоолоор хүчингүй 

болсонд тооцсон/

Эрчим хүчний төслүүд
100 МВт хүчин чадалтай дулааны цахилгаан станц 

барих

Барих-ашиглах-

шилжүүлэх

Эрчим хүчний барилга байгууламж барих, дулаан 

үйлдвэрлэх, ашиглах, шилжүүлэх
Шаардлагагүй

Шууд 

гэрээ байгуулах

193 40.2

Баян-Өлгий аймгийн Ногоон нуур 

сумын  Тавалтайн хавцалын усан 

цахилгаан станц барих төсөл /ЗГ-

ын 2015 оны 133-р тогтоолоор 

нэмсэн/

Эрчим хүчний төслүүд

Ховд гол  дээр 88,7 МВт хүчин чадалтай  УЦС барих   

зураг төслийг боловсруулах, барьж байгуулах ажлыг 

эхлүүлэх

Барих-ашиглах-  

шилжүүлэх

Сэргээгдэх эрчим хүчний барилга байгууламж барих, 

цахилгаан үйлдвэрлэх, ашиглах,  шилжүүлэх
Шаардлагагүй

Шууд гэрээ 

байгуулах

194 40.7

Улаанбаатар-Мандалговь 330 кВ-

ын габириттай цахилгаан 

дамжуулах агаарын шугам, 2 

ширхэг 220 кВ-ын дэд станц барих 

төсөл /ЗГ-ын 2015 оны333-р 

тогтоолоор нэмсэн/

Эрчим хүчний төслүүд

330 кВ-ын 2 хэлхээт 260 км цахилгаан дамжуулах 

агаарын шугам, Мандалговь, Тавантолгойн 220 кВ-

ын дэд станц барих төсөл

Зураг төсөл боловсруулах-

барих-шилжүүлэх

Габириттай цахилгаан дамжуулах агаарын шугам 

барих, 2 ширхэг дэд станцын барилгын ажил
Судлан шийдвэрлэх

Уралдаант 

шалгаруулалт 

явуулах

195 40.8

Багануур- Өндөрхаан агаарын 

шугам барих төсөл /ЗГ-ын 2015 

оны 486-р тогтоолоор нэмсэн/

Эрчим хүчний төслүүд
Багануур- Өндөрхаан агаарын шугам барьж, төрийн 

өмчид шилжүүлэх
Барих-шилжүүлэх

Багануур-Өндөрхаан цахилгаан дамжуулах агаарын 

шугам, дэд станц барих
Судлан шийдвэрлэх

Уралдаант 

шалгаруулалт 

явуулах

196 40.9

Цахилгаан дамжуулах үндэсний 

сүлжээ ТӨХК-ийн эзэмшлийн 

“Дархан” дэд станцын өргөтгөл, 

шинэчлэл төсөл /ЗГ-ын 2016 оны 

307-р тогтоолоор нэмсэн/

Эрчим хүчний төслүүд
Дархан дэд станцын хүчин чадлын өргөтгөл, 

шинэчлэл хийх

Зураг төсөл боловсруулах-

шинэчлэн сайжруулах-

барих-шилжүүлэх

220/110/35 кВ-н “Дархан” дэд станцын хүчин чадлыг 

2*200 МВа болгон өргөтгөх, 220, 110 кВ-ын төмөр 

анкерт ЦДАШ барих, Дарханы төмөрлөгийн 

үйлдвэрийн дэргэд 220/110/6 кВ-ын 2*125 МВа-ын 

хүчин чадалтай дэд станц шинээр барих

Судлан шийдвэрлэх

Уралдаант 

шалгаруулалт 

явуулах

№
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Концессын зүйлийн нэр

Эрх олгосон 

Засгийн газрын 

тогтоол

Концессын төслийн 

ангилал
Концессын зүйлийн тодорхойлолт Концессын төрөл Гүйцэтгэх ажил,үзүүлэх үйлчилгээ

Төсвийн хөрөнгөөр 

санхүүгийн   дэмжлэг 

үзүүлэх, баталгаа 

гаргах эсэх

Уралдаант 

шалгаруулалт 

явуулах, шууд 

гэрээ байгуулах 

эсэх

Концессын төслийн 

хэрэгжилтийн явц 

/Сонголтоор/

Концессын гэрээний 

төлөв /Сонголтоор/

Төслийн 

гүйцэтгэлийн 

явц / Хувиар/

197 41
Аюултай хог хаягдал боловсруулах 

үйлдвэр байгуулах төсөл
Байгаль орчны төслүүд

Aюултай хог хаягдал бүхий эд хаягдлыг ангилан 

ялгах, боловсруулах, дарж устгах үйл ажиллагаа.

Зураг төсөл боловсруулах-

барих -ашиглах-

шилжүүлэх

Ашиглах боломжгүй аюултай хог хаягдлыг булшлах, 

электроникийн болон бусад хог хаягдлаас хэрэгцээт 

элементийг ялган авах үйлдвэрлэл, үйлчилгээ эрхлэх.

Судлан шийдвэрлэх

Уралдаант 

шалгаруулалт 

явуулах

198 42 Туул усан сан барих төсөл Байгаль орчны төслүүд

Туулд голд урсацын тохируулга хийх, гадаргын усны 

нөөцийн ашиглалтыг нэмэгдүүлэх, газрын доорхи 

усны тэжээгдлийг сайжруулах, Улаанбаатар хотын 

ус хангамжийн асуудлыг шийдвэрлэх

Зураг төсөл боловсруулах 

-барих-ашиглах -

шилжүүлэх

Ус хуримтлуулах сан барих, Улаанбаатар хотын усан 

хангамжийг нэмэгдүүлж гадаргын усаар шийдвэрлэх, 

эрчим хүчний барилга байгууламж барих, цахилгаан 

үйлдвэрлэх

Судлан шийдвэрлэх

Уралдаант 

шалгаруулалт 

явуулах

199 43

Улаанбаатар хотын Төв цэвэрлэх 

байгууламжийг шинэчлэн 

сайжруулах төсөл

/ЗГ-ын 2015 оны 87-р тогтоолоор 

хүчингүй болсонд тооцсон/

Байгаль орчны төслүүд
Улаанбаатар хотын Төв цэвэрлэх байгууламжийг 

өргөтгөн шинэчлэх.

Зураг төсөл боловсруулах 

-барих-ашиглах -

шилжүүлэх сайжруулах-

ашиглах -шилжүүлэх, 

Барих -ашиглах-

шилжүүлэх

Улаанбаатар хотын Төв цэвэрлэх байгууламжийг 160-

250 мян.м3 хоног/хүчин чадалтайгаар өргөтгөн 

шинэчлэх.

Судлан шийдвэрлэх

Уралдаант 

шалгаруулалт 

явуулах

200 44
Хог хаягдал боловсруулан эрчим 

хүч үйлдвэрлэх
Байгаль орчны төслүүд

Нийслэл хот болон 21 аймагт "Хог хаягдлыг өндөр 

хэмд боловсруулах технологи"-ийн үйлдвэр барьж 

хотын хог хаягдлыг дахин боловсруулж эрчим хүч 

үйлдвэрлэх

/ЗГ-ын 2015 оны 87-р тогтоолоор нэмэлт орсон/

Зураг төсөл боловсруулах-

барих-өмчлөх-ашиглах

/ЗГ-ын 2015 оны 87-р 

тогтоолоор нэмэлт 

орсон/

Хог хаягдал боловсруулах,  эрчим хүч, эрчим хүчний 

барилга байгууламж барих, цахилгаан үйлдвэрлэх, 

ашиглах, эзэмших

Шаардлагагүй

Уралдаант 

шалгаруулалт 

явуулах

201 44.1

Хог хаягдал боловсруулан эрчим 

хүч үйлдвэрлэх төсөл /ЗГ-ын 2015 

оны 486-р тогтоолоор нэмсэн/

Байгаль орчны төслүүд

Улаанбаатар хотод "Хог хаягдлыг өндөр хэмд 

боловсруулах технологи"-ийн үйлдвэр барьж, 

хотын хог хаягдлыг дахин боловсруулж эрчим хүч 

үйлдвэрлэх

Зураг төсөл боловсруулах-

барих-өмчлөх-ашиглах

Хог хаягдал боловсруулах, эрчим хүчний барилга 

байгууламж барих, эрчим хүч үйлдвэрлэх
Шаардлагагүй

Шууд гэрээ 

байгуулах

202 44.2

Хог хаягдал боловсруулан эрчим 

хүч үйлдвэрлэх төсөл /ЗГ-ын 2016 

оны 96-р тогтоолоор нэмсэн/

Байгаль орчны төслүүд

Улаанбаатар хотод хог хаягдал боловсруулах 

үйлдвэр барьж, хог хаягдлыг дахин боловсруулж, 

эрчим хүч үйлдвэрлэх

Зураг төсөл боловсруулах-

барих-өмчлөх-ашиглах

Хог хаягдал боловсруулах, эрчим хүчний барилга 

байгууламж барих, эрчим хүч үйлдвэрлэх
Шаардлагагүй

Шууд гэрээ 

байгуулах

203 46
Дунд сургууль, сургуулийн 

өргөтгөл, цэцэрлэг барих төсөл
Боловсролын төслүүд

Улаанбаатар хотод 4 дунд сургууль нурааж, шинээр 

дунд сургууль, 3 сургуулийн өргөтгөл, 3 цэцэрлэг 

барих.

Зураг төсөл боловсруулах-

буулгах -барих-

шилжүүлэх

Хуучин барилга буулгаж, шинээр дунд сургууль барих, 

өргөтгөл, цэцэрлэг барих, санхүүжүүлэх, шилжүүлэх 

барих.

Судлан шийдвэрлэх.

Орон нутгийн төсөв

Шууд гэрээ

байгуулах

204 46.11

“Багануурын Шинжлэх ухаан, 

үйдвэрлэл, технологийн 

цогцолбор” төсөл /ЗГ-ын 2015 оны 

133-р тогтоолоор нэмсэн/

Боловсролын төслүүд

Гадаад, дотоодын судалгаа, шинжилгээний 

байгууллага, их, дээд сургуулиуд, техникийн 

коллеж, бизнесийн  байгууллагын үйл ажиллагааг 

хамарсан шинжлэх ухаан, үйлдвэрлэлийн зангилаа 

төв байгуулах

Зураг төсөл боловсруулах-

санхүүжүүлэх-барих-

өмчлөх-ашиглах

Шинжлэх ухааны парк байгуулах, гарааны компанийн 

үйл ажиллагааг дэмжих, их сургууль, техникийн 

коллежийн хотхон барих, иргэдийн оршин суух  

шинжлэх ухаан үйлдвэрлэлийн суурьшлийн бүс 

байгуулах, инновацийн дэд бүтцийг нэмэгдүүлэх, 

ашиглах

Шаардлагагүй

Уралдаант 

шалгаруулалт 

явуулах

205 46.12

“Техникийн боловсролын коллеж” 

төсөл /ЗГ-ын 2015 оны 133-р 

тогтоолоор нэмсэн/

Боловсролын төслүүд

Шинээр хэрэгжих бүтээн байгуулалтын төслүүдэд 

ажиллах мэргэжилтэй боловсон хүчнийг сургаж 

мэргэшүүлэх, техник, мэргэжлийн боловсролын 

байгууллага байгуулах

Зураг төсөл боловсруулах-

санхүүжүүлэх-барих-

өмчлөх-ашиглах

Өвлийн спортын цогцолбор, газар тариалан, хөнгөн 

хүнсний үйлдвэрийн салбарт ажиллах мэргэжлийн 

өндөр ур чадвартай боловсон хүчнийг сургаж бэлтгэх 

техникийн боловсролын хотхоныг Батсүмбэр суманд 

байгуулах, Герман, Сингапур, Австрали Улсын 

сургалтын хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх,  ашиглах

Шаардлагагүй
Шууд гэрээ 

байгуулах

206 46.13

Монгол Улсын Засгийн газраас 

хэрэгжүүлж байгаа “Буянт-Ухаа-2” 

хорооллын Цэцэрлэгийн барилга 

барих төсөл /ЗГ-ын 2016 оны 73-р 

тогтоолоор нэмсэн/

Боловсролын төслүүд
Улаанбаатар, Хан-уул дүүрэг, “Буянт-Ухаа-2” 

хорооллын цэцэрлэгийн барилга барих
Барих-шилжүүлэх

Улаанбаатар хотын Хан-уул дүүргийн “Буянт-Ухаа-2” 

хорооллын цэцэрлэгийн барилга барих, шилжүүлэх
Улсын төсөв

Уралдаант 

шалгаруулалт 

явуулах

207 46.14

Улаанбаатар, Баянзүрх дүүрэг, 25 

дугаар хороо, Цэцэрлэгийн 

барилга барих төсөл /ЗГ-ын 2016 

оны 73-р тогтоолоор нэмсэн/

Боловсролын төслүүд
Улаанбаатар, Баянзүрх дүүрэг, 25 дугаар хороо, 100 

ортой цэцэрлэгийн барилга барих
Барих-шилжүүлэх

Улаанбаатар хотын Баянзүрх дүүргийн 25 дугаар 

хороонд 100 ортой цэцэрлэгийн барилга барих, 

шилжүүлэх

Улсын төсөв

Уралдаант 

шалгаруулалт 

явуулах

208 46.16

Архангай, Цахир сум, Сургуулийн 

барилга, спорт заалын хамт барих 

төсөл /ЗГ-ын 2016 оны 73-р 

тогтоолоор нэмсэн/

Боловсролын төслүүд
Архангай, Цахир сум, 320 суудалтай сургуулийн 

барилга, спорт заалын хамт барих
Барих-шилжүүлэх

Архангай аймгийн Цахир суманд 320 суудалтай 

сургуулийн барилга, спорт заалын хамт барих, 

шилжүүлэх

Улсын төсөв

Уралдаант 

шалгаруулалт 

явуулах

209 46.17

Улаанбаатар, Сонгинохайрхан 

дүүрэг, 26 дугаар хороо, 

Цэцэрлэгийн барилга барих 

төсөл /ЗГ-ын 2016 оны 73-р 

тогтоолоор нэмсэн/

Боловсролын төслүүд
Улаанбаатар, Сонгинохайрхан дүүрэг, 26 дугаар 

хороо, 120 ортой цэцэрлэгийн барилга барих
Барих-шилжүүлэх

Улаанбаатар хотын Сонгинохайрхан дүүргийн 26 

дугаар хороонд 120 ортой цэцэрлэгийн барилга барих, 

шилжүүлэх

Улсын төсөв

Уралдаант 

шалгаруулалт 

явуулах

210 46.18

Улаанбаатар, Сонгинохайрхан 

дүүрэг, 29 дүгээр хороо, 

Цэцэрлэгийн барилга барих 

төсөл /ЗГ-ын 2016 оны 73-р 

тогтоолоор нэмсэн/

Боловсролын төслүүд
Улаанбаатар, Сонгинохайрхан дүүрэг, 29 дүгээр 

хороо, 120 ортой цэцэрлэгийн барилга барих
Барих-шилжүүлэх

Улаанбаатар хотын Сонгинохайрхан дүүргийн 29 

дүгээр хороонд 120 ортой цэцэрлэгийн барилга барих, 

шилжүүлэх

Улсын төсөв

Уралдаант 

шалгаруулалт 

явуулах

№
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Концессын зүйлийн нэр

Эрх олгосон 

Засгийн газрын 

тогтоол

Концессын төслийн 

ангилал
Концессын зүйлийн тодорхойлолт Концессын төрөл Гүйцэтгэх ажил,үзүүлэх үйлчилгээ

Төсвийн хөрөнгөөр 

санхүүгийн   дэмжлэг 

үзүүлэх, баталгаа 

гаргах эсэх

Уралдаант 

шалгаруулалт 

явуулах, шууд 

гэрээ байгуулах 

эсэх

Концессын төслийн 

хэрэгжилтийн явц 

/Сонголтоор/

Концессын гэрээний 

төлөв /Сонголтоор/

Төслийн 

гүйцэтгэлийн 

явц / Хувиар/

211 46.19

Дорнод, Баянтүмэн сум, 

Цэцэрлэгийн барилга барих 

төсөл /ЗГ-ын 2016 оны 73-р 

тогтоолоор нэмсэн/

Боловсролын төслүүд
Дорнод, Баянтүмэн сум, 150 ортой цэцэрлэгийн 

барилга барих
Барих-шилжүүлэх

Дорнод аймгийн Баянтүмэн суманд 150 ортой 

цэцэрлэгийн барилга барих, шилжүүлэх
Улсын төсөв

Уралдаант 

шалгаруулалт 

явуулах

212 46.20

Улаанбаатар, Баянзүрх дүүрэг, 24 

дүгээр хороо Цэцэрлэгийн барилга 

барих төсөл /ЗГ-ын 2016 оны 73-р 

тогтоолоор нэмсэн/

Боловсролын төслүүд
Улаанбаатар, Баянзүрх дүүрэг, 24 дүгээр хороо 120 

ортой  цэцэрлэгийн барилга барих
Барих-шилжүүлэх

Улаанбаатар хотын Баянзүрх дүүргийн 24 дүгээр 

хороонд 120 ортой цэцэрлэгийн барилга барих, 

шилжүүлэх

Улсын төсөв

Уралдаант 

шалгаруулалт 

явуулах

213 46.22

Сэлэнгэ, Цагааннуур сум 

Цэцэрлэгийн барилга барих 

төсөл /ЗГ-ын 2016 оны 73-р 

тогтоолоор нэмсэн/

Боловсролын төслүүд
Сэлэнгэ, Цагааннуур сум 100 ортой цэцэрлэгийн 

барилга барих
Барих-шилжүүлэх

Сэлэнгэ аймгийн Цагааннуур суманд 100 ортой 

цэцэрлэгийн барилга барих, шилжүүлэх
Улсын төсөв

Уралдаант 

шалгаруулалт 

явуулах

214 46.23

Хэнтий, Хэрлэн сум Цэцэрлэгийн 

барилга барих төсөл /ЗГ-ын 2016 

оны 73-р тогтоолоор нэмсэн/

Боловсролын төслүүд Хэнтий, Хэрлэн сум цэцэрлэгийн барилга барих Барих-шилжүүлэх
Хэнтий аймгийн Хэрлэн суманд цэцэрлэгийн барилга 

барих, шилжүүлэх
Улсын төсөв

215 46.26

Сэлэнгэ, Сүхбаатар сум, 3 дугаар 

баг, "Салхит" цэцэрлэгийн барилга 

барих төсөл /ЗГ-ын 2016 оны 73-р 

тогтоолоор нэмсэн/

Боловсролын төслүүд
Сэлэнгэ, Сүхбаатар сум, 3 дугаар баг 100 ортой  

"Салхит" цэцэрлэгийн барилга барих
Барих-шилжүүлэх

Сэлэнгэ аймгийн Сүхбаатар сумын 3 дугаар багт 100 

ортой "Салхит" цэцэрлэгийн барилга барих, шилжүүлэх
Улсын төсөв

Уралдаант 

шалгаруулалт 

явуулах

216 46.28

Баян-Өлгий, Ногооннуур сум, 

Сургуулийн дотуур байрын 

барилга барих төсөл /ЗГ-ын 2016 

оны 73-р тогтоолоор нэмсэн/

Боловсролын төслүүд
Баян-Өлгий, Ногооннуур сум 150 ортой сургуулийн 

дотуур байрын барилга барих
Барих-шилжүүлэх

Баян-Өлгий аймгийн Ногооннуур суманд 150 ортой 

сургуулийн дотуур байрын барилга барих, шилжүүлэх
Улсын төсөв

Уралдаант 

шалгаруулалт 

явуулах

217 46.29

Хэнтий, Цэнхэрмандал сум 

Цэцэрлэгийн барилга барих 

төсөл /ЗГ-ын 2016 оны 73-р 

тогтоолоор нэмсэн/

Боловсролын төслүүд
Хэнтий, Цэнхэрмандал сум, цэцэрлэгийн барилга 

барих
Барих-шилжүүлэх

Хэнтий аймгийн Цэнхэрмандал суманд цэцэрлэгийн 

барилга барих, шилжүүлэх
Улсын төсөв

Уралдаант 

шалгаруулалт 

явуулах

218 46.30

Увс, Зүүнговь сум Цэцэрлэг, 

сургууль, соёлын төвийн 

цогцолбор барих төсөл /ЗГ-ын 

2016 оны 73-р тогтоолоор нэмсэн/

Боловсролын төслүүд
Увс, Зүүнговь сум цэцэрлэг, сургууль, соёлын төвийн 

цогцолбор барих
Барих-шилжүүлэх

Увс аймгийн Зүүнговь суманд цэцэрлэг, сургууль, 

соёлын төвийн цогцолбор барих, шилжүүлэх
Улсын төсөв

Уралдаант 

шалгаруулалт 

явуулах

219 46.31

Сэлэнгэ, Мандал сум, 3 дугаар 

Сургуулийн барилгын өргөтгөл 

барих төсөл /ЗГ-ын 2016 оны 73-р 

тогтоолоор нэмсэн/

Боловсролын төслүүд
Сэлэнгэ, Мандал сум, 3 дугаар сургуулийн барилгын 

өргөтгөл барих
Барих-шилжүүлэх

Сэлэнгэ аймгийн Мандал сумын 3 дугаар сургуулийн 

барилгын өргөтгөл барих, шилжүүлэх
Улсын төсөв

Уралдаант 

шалгаруулалт 

явуулах

220 46.32

Өмнөговь, Хүрмэн сум, 

Сургуулийн дотуур байрын 

барилга барих төсөл /ЗГ-ын 2016 

оны 73-р тогтоолоор нэмсэн/

Боловсролын төслүүд
Өмнөговь, Хүрмэн сум, Сургуулийн дотуур байрын 

барилга барих
Барих-шилжүүлэх

Өмнөговь аймгийн Хүрмэн суманд сургуулийн дотуур 

байрын барилга барих, шилжүүлэх
Улсын төсөв

Уралдаант 

шалгаруулалт 

явуулах

221 46.33

Баян-Өлгий, Дэлүүн сум, 

Сургуулийн дотуур байрын 

барилга барих төсөл /ЗГ-ын 2016 

оны 73-р тогтоолоор нэмсэн/

Боловсролын төслүүд
Баян-Өлгий, Дэлүүн сум, 150 ортой сургуулийн 

дотуур байрын барилга барих
Барих-шилжүүлэх

Баян-Өлгий аймгийн Дэлүүн суманд 150 ортой 

сургуулийн дотуур байрын барилга барих, шилжүүлэх
Улсын төсөв

Уралдаант 

шалгаруулалт 

явуулах

222 46.37

Хөвсгөл, Улаан-Уул сум, 

Цэцэрлэгийн барилга барих 

төсөл /ЗГ-ын 2016 оны 74-р 

тогтоолоор нэмсэн/

Боловсролын төслүүд
Хөвсгөл, Улаан-Уул сум, 100 ортой цэцэрлэгийн 

барилга барих
Барих-шилжүүлэх

Хөвсгөл аймгийн Улаан-Уул суманд 100 ортой 

цэцэрлэгийн барилга барих, шилжүүлэх
Улсын төсөв

Уралдаант 

шалгаруулалт 

явуулах

223 46.38

Хэнтий, Өмнөдэлгэр сум, 

Цэцэрлэгийн барилга барих 

төсөл /ЗГ-ын 2016 оны 74-р 

тогтоолоор нэмсэн/

Боловсролын төслүүд
Хэнтий, Өмнөдэлгэр сум, 280 ортой цэцэрлэгийн 

барилга барих
Барих-шилжүүлэх

Хэнтий аймгийн Өмнөдэлгэр суманд 280 ортой 

цэцэрлэгийн барилга барих, шилжүүлэх
Улсын төсөв

Уралдаант 

шалгаруулалт 

явуулах

224 46.39

Булган, Орхон сум, Сургуулийн 

барилга барих төсөл /ЗГ-ын 2016 

оны 74-р тогтоолоор нэмсэн/

Боловсролын төслүүд
Булган, Орхон сум, 240 суудалтай сургуулийн 

барилга барих
Барих-шилжүүлэх

Булган аймгийн Орхон суманд 240 суудалтай 

сургуулийн барилга барих, шилжүүлэх
Улсын төсөв

Уралдаант 

шалгаруулалт 

явуулах

225 46.40

Архангай, Цэнхэр сум, 

Цэцэрлэгийн барилга барих 

төсөл /ЗГ-ын 2016 оны 74-р 

тогтоолоор нэмсэн/

Боловсролын төслүүд
Архангай, Цэнхэр сум, 150 ортой цэцэрлэгийн 

барилга барих
Барих-шилжүүлэх

Архангай аймгийн Цэнхэр суманд 150 ортой 

цэцэрлэгийн барилга барих, шилжүүлэх
Улсын төсөв

Уралдаант 

шалгаруулалт 

явуулах

226 46.42

Сүхбаатар, Баруун-Урт сум, 

Боловсрол хотхон, 10 дугаар 

цэцэрлэгийн барилга барих 

төсөл /ЗГ-ын 2016 оны 74-р 

тогтоолоор нэмсэн/

Боловсролын төслүүд
Сүхбаатар, Баруун-Урт сум, Боловсрол хотхон, 200 

ортой цэцэрлэгийн барилга барих
Барих-шилжүүлэх

Сүхбаатар аймгийн Баруун-Урт сумын Боловсрол 

хотхонд 200 ортой цэцэрлэгийн барилга барих, 

шилжүүлэх

Улсын төсөв

Уралдаант 

шалгаруулалт 

явуулах

227 46.44

Говь-Алтай, Есөнбулаг сум, 

Цэцэрлэгийн барилга барих 

төсөл  /ЗГ-ын 2016 оны 74-р 

тогтоолоор нэмсэн/

Боловсролын төслүүд
Говь-Алтай, Есөнбулаг сум, 320 ортой цэцэрлэгийн 

барилга барих
Барих-шилжүүлэх

Говь-Алтай аймгийн Есөнбулаг суманд 320 ортой 

цэцэрлэгийн барилга барих, шилжүүлэх
Улсын төсөв

Уралдаант 

шалгаруулалт 

явуулах

№
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Концессын зүйлийн нэр

Эрх олгосон 

Засгийн газрын 

тогтоол

Концессын төслийн 

ангилал
Концессын зүйлийн тодорхойлолт Концессын төрөл Гүйцэтгэх ажил,үзүүлэх үйлчилгээ

Төсвийн хөрөнгөөр 

санхүүгийн   дэмжлэг 

үзүүлэх, баталгаа 

гаргах эсэх

Уралдаант 

шалгаруулалт 

явуулах, шууд 

гэрээ байгуулах 

эсэх

Концессын төслийн 

хэрэгжилтийн явц 

/Сонголтоор/

Концессын гэрээний 

төлөв /Сонголтоор/

Төслийн 

гүйцэтгэлийн 

явц / Хувиар/

228 46.45

Төв, Дэлгэрхаан сум, сургуулийн 

барилга барих төсөл /ЗГ-ын 2016 

оны 74-р тогтоолоор нэмсэн/

Боловсролын төслүүд
Төв, Дэлгэрхаан сум, 160 суудалтай сургуулийн 

барилга барих
Барих-шилжүүлэх

Төв аймгийн Дэлгэрхаан суманд 160 суудалтай 

сургуулийн барилга барих, шилжүүлэх
Улсын төсөв

Уралдаант 

шалгаруулалт 

явуулах

229 46.46

Сэлэнгэ, Зүүнбүрэн сум, 

Сургуулийн барилга барих 

төсөл  /ЗГ-ын 2016 оны 74-р 

тогтоолоор нэмсэн/

Боловсролын төслүүд
Сэлэнгэ, Зүүнбүрэн сум, 320 суудалтай сургуулийн 

барилга барих
Барих-шилжүүлэх

Сэлэнгэ аймгийн Зүүнбүрэн суманд 320 суудалтай 

сургуулийн барилга барих, шилжүүлэх
Улсын төсөв

Уралдаант 

шалгаруулалт 

явуулах

230 46.48

Завхан аймгийн Баянхайрхан 

сумын   сургуулийн барилга, спорт 

заалын хамт барих төсөл /ЗГ-ын 

2016 оны 307-р тогтоолоор 

нэмсэн/

Боловсролын төслүүд
Завхан аймгийн  Баянхайрхан сумын  160 суудалтай 

сургуулийн барилга, спорт заалын хамт барих
Барих-шилжүүлэх

Завхан аймгийн Баянхайрхан суманд 160 суудалтай 

сургуулийн барилга, спорт заалын хамт барих, 

шилжүүлэх.

Улсын төсөв

Уралдаант 

шалгаруулалт 

явуулах

231 46.49

Орхон аймгийн Баян-Өндөр сумын 

Баянбулаг багийн 16 дугаар 

сургуулийн спорт заал, урлагийн 

заал, цайны газрын барилга төсөл 

/ЗГ-ын 2016 оны 297-р тогтоолоор 

нэмсэн/

Боловсролын төслүүд

Орхон аймгийн Баян-Өндөр сумын Баянбулаг 

багийн 16 дугаар сургуулийн спорт заал, урлагийн 

заал, цайны газрын барилга барих, шилжүүлэх.

Зураг төсөл боловсруулах-

барих-шилжүүлэх

Орхон аймгийн Баян-Өндөр сумын Баянбулаг багийн 

16 дугаар сургуулийн спорт заал, урлагийн заал, цайны 

газрын барилга барих.

Судлан шийдвэрлэх

Уралдаант 

шалгаруулалт 

явуулах

232 47
Бөөрний гемодиализын үйлчилгээ 

үзүүлэх төсөл
Эрүүл мэндийн төслүүд

Дэвшилтэт технологийн бөөрний гемодиализын 

үйлчилгээ үзүүлэх.

Худалдан авах-өмчлөх -

ашиглах

Хүн амд бөөрний гемодиализийн тусламж, үйлчилгээг 

хувийн хөрөнгө оруулалт (эмнэлэгийн байр, хүн хүч, 

дэвшилтэт технологийн тоног төхөөрөмж), менежмент 

дээр тулгуурлан чанартай, хүртээмжтэй үзүүлэх.

Судлан шийдвэрлэх

Уралдаант 

шалгаруулалт 

явуулах

233 47.1

Сувилгаа, асаргаа, хөнгөвчлөх 

тусламж, үйлчилгээний төв 

байгуулах төсөл /ЗГ-ын 2014 оны 

313-р тогтоолоор нэмсэн/

Эрүүл мэндийн төслүүд
Сувилгаа, асаргаа, хөнгөвчлөх эмчилгээний төвийн 

барилгын зураг төсөл боловсруулах,  барих

Зураг төсөл боловсруулах-

барих- өмчлөх- ашиглах

Сувилгаа, асаргаа, хөнгөвчлөх эмчилгээний төвийн 

зураг төсөл боловсруулах, барилга барих, өмчлөх, 

хэвтүүлэн эмчлэх, гэрийн асаргаа, сувилгаа, эмчилгээ, 

өдрийн эмчилгээ, сувилахуйн тусламж, үйлчилгээ, 

утсаар ба интернетээр хүнд өвчтөнд зөвлөгөө өгөх, 

сувилахуйн сургалт, арга зүй зэрэг үйлчилгээ үзүүлэх

Судлан шийдвэрлэх

Уралдаант 

шалгаруулалт 

явуулах

234 47.2

Моргийн үйлчилгээг боловсронгуй 

болгох төсөл

/ЗГ-ын 2014 оны 313-р тогтоолоор 

нэмсэн/

Эрүүл мэндийн төслүүд

Улаанбаатар хот, 21 аймагт эмнэлгүүдийг түшиглэн 

стандартын шаардлага хангасан моргийн барилгыг 

барьж, тоног төхөөрөмжийг суурилуулах

/ЗГ-ын 2015 оны 87-р тогтоолоор өөрчилсөн/

Зураг төсөл боловсруулах-

барих- өмчлөх-ашиглах

ЗГ-ын 2015 оны 87-р 

тогтоолоор нэмэлт 

орсон.

Улаанбаатар хот, 21 аймагт эмнэлгүүдийг түшиглэн 

стандартын шаардлага хангасан моргийн барилгыг 

барьж, тоног төхөөрөмжийг зохих стандартын дагуу 

суурилуулах, өмчлөх, засвар үйлчилгээ, харуул 

хамгаалалт, цогцос хадгалах болон бусад 

шаардлагатай үйлчилгээ үзүүлэх /ЗГ-ын 2015 оны 87-р 

тогтоолоор өөрчлөн найруулсан/

Судлан шийдвэрлэх

Уралдаант 

шалгаруулалт 

явуулах

235 47.3

Бүсийн оношилгоо, эмчилгээний 

төвүүдэд Хүчилтөрөгчийн бэсрэг 

үйлдвэр байгуулах төсөл /ЗГ-ын 

2014 оны 313-р тогтоолоор 

нэмсэн/

Эрүүл мэндийн төслүүд

Ховд, Дорнод, Өвөрхангай, Орхон, Өмнөговь 

аймгийн бүсийн оношилгоо, эмчилгээний төвүүдэд 

Хүчилтөрөгчийн үйлдвэр барих

Зураг төсөл боловсруулах-

барих-өмчлөх-ашиглах

ЗГ-ын 2015 оны 87-р 

тогтоолоор өөрчлөлт 

орсон.

Ховд, Дорнод, Өвөрхангай, Орхон, Өмнөговь аймгийн 

бүсийн оношилгоо, эмчилгээний төвүүдэд 

Хүчилтөрөгчийн үйлдвэр барих, өмчлөх, хүчилтөрөгч 

үйлдвэрлэх, хот, хөдөө орон нутаг, аймгийн эрүүл 

мэндийн байгууллага, иргэдэд нийлүүлэх

Судлан шийдвэрлэх

Уралдаант 

шалгаруулалт 

явуулах

236 47.5

Орчин үеийн тусламж, үйлчилгээ 

үзүүлэх мэс заслын төв барих 

төсөл /ЗГ-ын 2015 оны 133-р 

тогтоолоор нэмсэн/

Эрүүл мэндийн төслүүд Мэс заслын тусламж, үйлчилгээ үзүүлэх эмнэлэг
Барих- ашиглах-

шилжүүлэх

Мэс заслын тусламж, үйлчилгээ үзүүлэх зориулалт 

бүхий зоорийн 2 давхар, техникийн 8 давхар, нийт 10 

давхар барилга барих, тоног төхөөрөмж суурилуулах, 

ашиглах,  шилжүүлэх

Судлан шийдвэрлэх
Шууд гэрээ 

байгуулах

237 47.6

Нийслэлийн Хан-Уул дүүрэгт 

баригдаж байгаа 300 ор бүхий 

төрөх эмнэлгийн барилгын ажлыг 

дуусган, дэд бүтэц барих төсөл /ЗГ-

ын 2015 оны 133-р тогтоолоор 

нэмсэн. ЗГ-ын 2016 оны 199-р 

тогтоолоор өөрчлөлт оруулсан/

Эрүүл мэндийн төслүүд

Нийслэлийн Хан-Уул дүүрэгт 300 ор бүхий төрөх 

эмнэлгийн барилгын ажлыг дуусган, дэд бүтэц 

барих төсөл

Дэд бүтцийн зураг төсөл 

боловсруулах-барих-

шилжүүлэх /ЗГ-ын 2016 

оны 62, 199-р тогтоолоор 

өөрчилсөн/

Нийслэлийн Хан-Уул дүүрэгт баригдаж байгаа 300 ор 

бүхий төрөх эмнэлгийн барилгыг барьж дуусган, дэд 

бүтцийн зураг төсөл боловсруулах, барих, шилжүүлэх 

/ЗГ-ын 2016 оны 199-р тогтоолоор өөрчилсөн/

Судлан шийдвэрлэх

Уралдаант 

шалгаруулалт 

явуулах /ЗГ-ын 2016 

оны 62-р 

тогтоолоор 

өөрчилсөн/

238 46.13

Монгол Улсын Засгийн газраас 

хэрэгжүүлж байгаа “Буянт-Ухаа-2” 

хорооллын Цэцэрлэгийн барилга 

барих төсөл /ЗГ-ын 2016 оны 73-р 

тогтоолоор нэмсэн/

Эрүүл мэндийн төслүүд
Улаанбаатар, Хан-уул дүүрэг, “Буянт-Ухаа-2” 

хорооллын цэцэрлэгийн барилга барих
Барих-шилжүүлэх

Улаанбаатар хотын Хан-уул дүүргийн “Буянт-Ухаа-2” 

хорооллын цэцэрлэгийн барилга барих, шилжүүлэх
Улсын төсөв

Уралдаант 

шалгаруулалт 

явуулах

239 48

Кино үйлдвэрийн үндэсний 

хүрээлэн /ЗГ-ын 2015 оны 87-р 

тогтоолоор хүчингүй болсонд 

тооцсон/

Эрүүл мэндийн төслүүд
Олон улсын стандартад нийцсэн кино үйлдвэрийн 

хүрээлэн барьж байгуулах.
Барих-өмчлөх -ашиглах

Кино үйлдвэрийн бүх үе шатны олон улсын стандарт 

түвшинд гүйцэтгэх тоног төхөөрөмж, гадна, дотно 

тохижилт, гудамж, бүхий цогцолбор барьж байгуулах.

Шаардлагагүй

Уралдаант 

шалгаруулалт 

явуулах

№
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Концессын зүйлийн нэр

Эрх олгосон 

Засгийн газрын 

тогтоол

Концессын төслийн 

ангилал
Концессын зүйлийн тодорхойлолт Концессын төрөл Гүйцэтгэх ажил,үзүүлэх үйлчилгээ

Төсвийн хөрөнгөөр 

санхүүгийн   дэмжлэг 

үзүүлэх, баталгаа 

гаргах эсэх

Уралдаант 

шалгаруулалт 

явуулах, шууд 

гэрээ байгуулах 

эсэх

Концессын төслийн 

хэрэгжилтийн явц 

/Сонголтоор/

Концессын гэрээний 

төлөв /Сонголтоор/

Төслийн 

гүйцэтгэлийн 

явц / Хувиар/

240 49

Олон улсын стандартын морин 

тойруулга төсөл

/ЗГ-ын 2015 оны 87-р тогтоолоор 

хүчингүй болсонд тооцсон/

Эрүүл мэндийн төслүүд
Олон улсын стандартын морин тойруулгын барилга 

байгууламж барих.
Барих-өмчлөх -ашиглах

Олон улсын стандартад нийцсэн морин тойруулгын 

барилга байгууламж, тоног төхөөрөмж, дэд бүтцийн 

барилга байгууламжыг барих.

Шаардлагагүй

Уралдаант 

шалгаруулалт 

явуулах

241 50

Чингис хааны дурсгалын 

цогцолбор төсөл

/ЗГ-ын 2015 оны 87-р тогтоолоор 

хүчингүй болсонд тооцсон/

Эрүүл мэндийн төслүүд
Чингис хааны дурсгалын цогцолборыг Хэнтий 

аймагт барьж байгуулах.
Барих-өмчлөх-ашиглах

Жуулчны мэдээллийн төв. Аялал жуулчлал, соёл урлаг, 

худалдаа үйлчилгээний цогцолбор Евро Азийг 

холбосон морин өртөө буюу усан флот аялалын 

маршрут Дэлхийн таван тивийн улс орнуудын шашин 

болон урлагийн эцэг болсон дэлхийн уран бүтээлчдийн 

уран баримал, хөшөө дурсгал, мөнгөн мод Их Эзэн 

Богд Чингис хааны ёслол хүндэтгэлийн цогцолбор хот 

суурин мини дэлхийн парк Монгол болон Азийн Лалын 

шашинт Истаны орнуудын соёл иргэншлийн 

түүхэн цогцолбор хот суурины мини дэлхийн парк 

Европын орнуудын соёл иргэншлийн мини дэлхийн 

парк Монголын уламжлалт нүүдлийн соёл иргэншлийн 

хотхон, Монголын байгалийн үндэсний паркаар аялах, 

Морин болон тэмээн жингийн цувааны 

тасралтгүй үргэлжлэх өртөөний аялал-Зочид гийчдийг 

ая тухтай амраах дэлхийн брэнд эко гэр хотхон буюу 

Чингис хаан эко сити.

Шаардлагагүй

Уралдаант 

шалгаруулалт 

явуулах

242 51

Өвлийн спортын ордон төсөл /ЗГ-

ын 2014.2.28-ны 67-р тогтоолоор 

нэмэлт орсон/ /ЗГ-ын 2015 оны 87-

р тогтоолоор хүчингүй болсонд 

тооцсон/

Эрүүл мэндийн төслүүд
Олон улсын стандартад нийцсэн өвлийн спортын 

ордон байгуулах

Зураг төсөл боловсруулах  

барих--өмчлөх -ашиглах

Өвлийн спортын ордон барих, тоног төхөөрөмжийг 

суурилуулах
Судлан шийдвэрлэх

Уралдаант 

шалгаруулалт 

явуулах

243 52.1

Хүүхэд, залуучуудын чөлөөт 

цагийн төв төсөл /ЗГ-ын 2016 оны 

7-р тогтоолоор нэмсэн/

Эрүүл мэндийн төслүүд
Хүүхэд, залуучууд чөлөөт цагаа өнгөрөөх, өвлийн 

спортоор хичээллэх стандарт орчинг бий болгох

Зураг төсөл боловсруулах-

барих-шилжүүлэх

Хүүхэд залуучууд чөлөөт цагаа өнгөрүүлэх, өвлийн 

спортын 5 төрлийн секц дугуйлан хичээллүүлэх 

боломжтой, олон улсын жишигт нийцсэн автоматаар 

мөсөө хөлдөөх, хайлуулах тусгай зориулалтын 

төхөөрөмжөөр тоноглогдсон битүү дээвэртэй спортын 

цогцолбор байгууламжийг Улаанбаатар хотод барих

Судлан шийдвэрлэх
Шууд гэрээ 

байгуулах

244 53.1

Өмнөговь аймгийн Ханбогд сумын 

нутаг дэвсгэр  дэх Оюутолгойн 

уурхайгаас Тавантолгой-

Гашуунсухайт чиглэлийн төмөр 

замын 5 дугаар зөрлөгтэй 

холбогдох нийт 41 км төмөр зам, 

дагалдах бүтэц, 5 дугаар 

зөрлөгийн өргөтгөл, ачиж буулгах 

терминал, өртөөний барилгын 

ажил төсөл /ЗГ-ын 2016 оны 297-р 

тогтоолоор нэмсэн/

Төмөр замын төслүүд

Оюутолгойн уурхайгаас Тавантолгой-Гашуунсухайт 

чиглэлийн төмөр замын 5 дугаар зөрлөгтэй 

холбогдох нийт 41 км төмөр зам, дагалдах бүтэц, 5 

дугаар зөрлөгийн өргөтгөл, ачиж буулгах терминал, 

өртөөний барилга барих ашиглах шилжүүлэх.

Зураг төсөл боловсруулах-

барих-ашиглах-

шилжүүлэх

Оюутолгойн уурхайгаас Тавантолгой-Гашуунсухайт 

чиглэлийн төмөр замын 5 дугаар зөрлөг рүү холбогдох 

нийт 41 км төмөр замыг дагалдах бүтэц, 5 дугаар 

зөрлөгийн өргөтгөл, ачиж буулгах терминал, өртөөний 

хамт барих.

Шаардлагагүй

Уралдаант 

шалгаруулалт 

явуулах

245 54

Дараах салбарын төрийн 

үйлчилгээг цахим хэлбэрт 

шилжүүлэх төслүүд:

54.1.Байгаль орчны салбар;

54.2.Санхүү, эдийн засгийн 

салбар; 54.3.Хууль зүйн салбар;

54.4. Аж үйлдвэр болон уул 

уурхайн салбар;

54.5. Барилга, хот байгуулалт 

болон зам, тээврийн салбар;

54.6.Боловсролын салбар;

54.7.Хүн амын хөгжил, нийгмийн 

хамгааллын салбар;

54.8.Эрүүл мэндийн салбар;

54.9.Нийслэлийн 

байгууллагууд./ЗГ-ын 2015 оны 

411-р тогтоолоор нэмсэн/

Мэдээлэл, харилцаа 

холбооны төслүүд

Орчин үеийн мэдээлэл, харилцаа холбооны 

технологийн дэвшлийг ашиглан төрийн үйлчилгээг 

цахим хэлбэрт шилжүүлэн иргэдэд хүргэх, цахим 

үйлчилгээний нэр төрлийг нэмэгдүүлж, 

үйлчилгээний чанарыг сайжруулах төсөл

Систем хөгжүүлэх-

ашиглах-шилжүүлэх

Төрийн үйлчилгээг цахимжуулахад шаардагдах 

өгөгдлийн санг цахимжуулах, тухайн үйлчилгээ бүрт 

тохирсон кодчилол, дүрмийг боловсруулж хөгжүүлэх, 

төрийн үйлчилгээг цахим системд холбож иргэдэд 

хүргэх

Шаардлагагүй

Уралдаант 

шалгаруулалт 

явуулах

246 24.13

Дорноговь аймгийн Сайншанд сум 

болон Дэлгэрэх сумыг холбосон 

хатуу хучилттай авто зам төсөл /ЗГ-

ын 2017 оны 26-р тогтоолоор 

нэмсэн/

Авто замын төслүүд
Дорноговь аймгийн Сайншанд сум болон Дэлгэрэх 

сум хүртэлх 130 км хатуу хучилттай зам барих төсөл

Зураг төсөл боловсруулах-

барих-шилжүүлэх

Авто замын зураг төсөл боловсруулах, санхүүжүүлэх, 

барих шилжүүлэх
Судлан шийдвэрлэх

Уралдаант 

шалгаруулалт 

зарласан.

№
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Концессын зүйлийн нэр

Эрх олгосон 

Засгийн газрын 

тогтоол

Концессын төслийн 

ангилал
Концессын зүйлийн тодорхойлолт Концессын төрөл Гүйцэтгэх ажил,үзүүлэх үйлчилгээ

Төсвийн хөрөнгөөр 

санхүүгийн   дэмжлэг 

үзүүлэх, баталгаа 

гаргах эсэх

Уралдаант 

шалгаруулалт 

явуулах, шууд 

гэрээ байгуулах 

эсэх

Концессын төслийн 

хэрэгжилтийн явц 

/Сонголтоор/

Концессын гэрээний 

төлөв /Сонголтоор/

Төслийн 

гүйцэтгэлийн 

явц / Хувиар/

247 56

Монголын үндэсний олон 

нийтийн радио, телевизэд 

техникийн иж бүрэн шинэчлэл 

хийх төсөл /ЗГ-ын 2016 оны 297-р 

тогтоолоор нэмсэн/

Мэдээлэл, харилцаа 

холбооны төслүүд

Монголын үндэсний олон нийтийн радио, 

телевизэд техникийн иж бүрэн шинэчлэл хийж 

хүлээлгэн өгөх.

Шинэчлэн сайжруулах-

тоног төхөөрөмж 

суурилуулах-шилжүүлэх

Техникийн иж бүрэн шинэчлэл хийх. Судлан шийдвэрлэх

Уралдаант 

шалгаруулалт 

явуулах

Концессын гэрээний төлөв: Засгийн газрын 2013 оны 317 дугаар тогтоолоор нийт 246 концессын төсөл батлагдсан бөгөөд үүнээс:

Концессын гэрээ байгуулсан 52

Концессын гэрээ байгуулах эрх олгосон 76

Концессын гэрээ хэлэлцээрийн шатанд 6

Концессын гэрээ цуцлагдсан 9

Уралдаант шалгаруулалт цуцлагдсан 6

(төлөвгүй) 97

№
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