
Сэлэнгэ аймгийн Ерөө суманд хийгдсэн  
хөрөнгө оруулалтын ажил 

/худалдан авах ажиллагаа/ 

 

Төсвийн хөрөнгө оруулалтаар: 

 

1. Ерөө /Бугант/ автогрейдер худалдан авах:  

УНИВЕРСАЛ ЖОЙНТ” ХХК-нь автогрейдер худалдан авах 284861,7 мянган төгрөгийн 

ажилд шалгарч 2021 оны 05-р сарын 24-ны өдөр 100% нийлүүлсэн. 

 

    

 

2. Бугант төв доторхи зам засвар 

 “Бугант төв доторх зам засвар”-ын ажилд 370118.1  мянган төгрөгийн өртөгтэйгээр 

“Сэлэнгэ Есэн Эрдэнэ” ХХК шалгарч, 1,1 км сайжруулсан замын ажлыг 100% гүйцэтгэн 

хүлээлгэн өгсөн. 

       

 



 

3. Ерөө сум доторх авто зам засвар 

 

 “Ерөө сумын төв доторх автозамын байгууламж, засвар”-ын ажилд 675.290.4 мянган 

төгрөгийн өртөгтэйгөөр “Сэлэнгэ Есэн Эрдэнэ” ХХК шалгарч, 1,6 км бетоно хучилттай 

замын ажлыг 100% гүйцэтгэн хүлээлгэн өгсөн 

    

 

4. ЗДТГазарт автомашин худалдан авах: 

“УАЗ МЕГА” ХХК  нь “ЗДТГазарт автомашин худалдан авах” 45000,0 мянган төгрөгийн 

ажилд шалгарч, 2021 оны 04-р сарын 01-ны өдөр гэрээний дагуу 100% нийлүүлсэн. 

 

    

 

5. Наадмын талбай засварлах 

Наадмын талбай засварлах 49249,5 мянган төгрөгийн ажилд “Талхун арал” ХХК 

шалгарч, ажлаа 100 гүйцэтгэн хүлээлгэн өгсөн. 



   

 

6. Шинээр гэр бүлийн хэрэгцээний зориулалтаар олгосон газрын цахилгааны 

зураг төсөв хийлгэх 

Шинээр гэр бүлийн хэрэгцээний зориулалтаар олгосон газрын цахилгааны зураг 

төсөв хийлгэх 20000,0 мянган төгрөгийн өртөгтэй ажлын дэвсгэр зураг хийлгэхээр 

“Ариун Мөнхийн гэрэл” ХХК-тай гэрээ байгуулсан боловч “БТЕГ” ХХК  цахилгааны 

зөвшөөрөл олгоогүй. 

 

7. ИТХ-н ажлын албанд автомашин худалдан авах 

“Иргэдийн Төлөөлөгчдийн хурлын ажлын албанд автомашин худалдан авах” 20000,0 

мянган төгрөгийн өртөгтэй худалдан авалтанд Ерөө сумын 2 багийн иргэн 

П.Цолмонбаатар оролцож Приус -41 маркын машиныг нийлүүлсэн. 

 

     

 

8.  Сумын ИТХ-ын төлөөлөгч нарт тавлет худалдан авах 31500,0 мянган төгрөгийн 

ажил одоогийн байдлаар зарлагдаагүй байна.  

 



9. Хогийн цэгийг шинэчлэх, камержуулах, үйл ажиллагааг тогтворжуулах 

“Баянжаргалант хайрхан” ХХК-нь “Хогийн цэгийг шинэчлэх, камержуулах, үйл 

ажиллагааг тогтворжуулах” 50000,0 мянган төгрөгийн ажилд шалгарч, ажлаа 100% 

гүйцэтгэсэн.   

 

      

 

10. Цэвэрлэх байгууламж худалдан авах 

“Цэвэрлэх байгууламж худалдан авах” 70000,0 мянган төгрөгийн ажилд “Хялганат нуга” 

ХХК шалгарч, Ерөө сумын Эрүүл мэндийн төвд цэвэрлэх байгууламж суурилуулах ажлыг 

100% гүйцэтгэн хүлээлгэн өгсөн. 

     
 

11. Ерөөд явуулын вагончик худалдан авах 

Ерөө сумын 2-р багийн иргэн Б.Пүрэвбат Ерөөд явуулын вагончик хийх ажлыг 100% 

гүйцэтгэн хүлээлгэн өгсөн  



               

 

12. Бугантад явуулын вагончик худалдан авах 

Ерөө сумын 1-р багийн иргэн М.Мөнхжаргал Бугантад явуулын вагончик хийх 

ажлыг 2021 оны 04-р сарын 21-ны өдөр хийж хүлээлгэн өгсөн. 

    

13. Ерөө цэцэрлэгт тоног төхөөрөмж худалдан авах 

“Ерөө цэцэрлэгт тоног төхөөрөмж худалдан авах” 18000,0 мянган төгрөгийн 

ажилд “Начин трейд” ХХК шалгарч, тоног төхөөрмжийг 100% нийлүүлсэн. 

    



14. Ерөө сумын багийн төвийн байрыг халаалтын шугамд холбох 

“Ерөө сумын багийн төвийн байрыг халаалтын шугамд холбох” 20000,0 мянган 

төгрөгийн ажлыг ОНӨААНТҮГазар 100% гүйцэтгэн хүлээлгэн өгсөн. 

    

15. Ерөө сургуульд цахим номын сан худалдан авах 

“Ерөө сургуульд цахим номын сан худалдан авах” 20000,0 мянган төгрөгийн 

ажлын хэсгийг Засаг даргын Тамгын газрын даргын 2021 оны 09-р сарын 06-ны өдрийн 

А/57 тушаалаар 5 хүний бүрэлдэхүүнтэй байгуулсан боловч одоог болтол худалдан 

авах ажиллагааг зохион байгуулаагүй. 

16. Бугант цэцэрлэгт тоног төхөөрөмж худалдан авах 

Бугант цэцэрлэгт тоног төхөөрөмж худалдан авах” 8000,0 мянган төгрөгийн ажилд 

“ЭМ БИ ЖИ ТРЕЙД” ХХК шалгарч, тоног төхөөрөмжийг 100% нийлүүлсэн. 

   

 

17. Бугант сургуулийн барилгын засварын ажлын зураг төсвийн үнэ 

“ Бугант сургуулийн барилгын засварын ажлын зураг”-ийг“Зөв чиглэл” ХХК 6000,0 

мянган төгрөгөөр гэрээ байгуулан гүйцэтгэсэн.  

 

 



Орон нутаг хөгжлийн сангийн хөрөнгө оруулалтаар: 

1. Буурагчин багт халуун ус барих 

139962.5 мянган төгрөгийн өртөгтэй Буурагчин багт халуун ус барих худалдан авах 

ажиллагаанд “Хорол цамхаг” ХХК нь 129119.7 мянган төгрөгөөр  шалгарч ажлыг 95% 

гүйцэтгэж байна.  

      

 

2. Хогийн цэг цэвэрлэж, хашаажуулах /Буурагчин баг/ 

2021 оны 05-р сарын 19-ны өдөр Засаг 

даргын зөвлөлд Монгол Улсын Засгийн газрын 

2021 оны 05-р сарын 05-ны өдрийн -124 тоот 

тогтоолоор босго үнэ өөрчлөгдсөнтэй 

холбогдуулан гүйцэтгэгч сонгох саналыг оруулсан. 

“Төгөлдөр Ерөө” ОНӨААНТҮГ-ийг 100% саналаар 

дэмжин 14805,6  мянган төгрөгөөр гэрээ байгуулан 

ажилласан бөгөөд ажлыг 100% гүйцэтгэсэн.  

3.  Ерөө гэрэлтүүлэг нэмэгдүүлэх 

Ерөө гэрэлтүүлэг нэмэгдүүлэх тендерт “Цац эрчис” ХХК шалгарч, 2021 оны 06-р сарын 25-

ны өдөр 55000,0 мянган төгрөгөөр гэрээ байгуулан, 40ш гэрэлтүүлгийг байршуулан ажлыг 

100% гүйцэтгэлээ.  

         



4.  Гэрэлт гудамж /хуучин гэрэлтүүлэг дээр нэмэх/ 

“Гэрэлт гудамж” тохижуулах 10000,0 мянган төгрөгийн ажлыг гүйцэтгүүлэхээр  

“Төгөлдөр Ерөө ОНӨААНТҮГазартай 2021 оны 04-р сарын 30-ны өдөр гэрээ байгуулан 

ажлыг гүйцэтгэсэн. 

    

 

5. Сумын төвийн камержуулалт 

“Төгс хурц консалтинг” ХХК нь шалгарч 2021 оны 05-р сарын 05-ны өдөр 28697,3 мянган 

төгрөгөөр гэрээ байгуулсан 6-р сарын 28-ны өдөр ажлаа бүрэн гүйцэтгэн дууссан 

 

 

6. Тоглоомын талбай /Буурагчин багт/ 

2021 оны 05-р сарын 13-ны өдөр цахимаар зарласан, 2021 оны 05-р сарын 20-ны өдөр 

нээгдсэн бөгөөд “Төгс хурц консалтинг” ХХК шалгарч 2021 он 06-р сарын 07-ны өдөр 

54205,1 мянган төгрөгөөр гэрээ байгуулан ажлаа 100%-тай гүйцэтгээд байна 



   

7. Хуучин тоглоомын талбай засварлах 

2021 оны 05-р сарын 19-ны өдөр Засаг даргын зөвлөлд Монгол Улсын Засгийн газрын 2021 

оны 05-р сарын 05-ны өдрийн -124 тоот тогтоолоор босго үнэ өөрчлөгдсөнтэй 

холбогдуулан гүйцэтгэгч сонгох саналыг оруулсан. “Төгөлдөр Ерөө” ОНӨААНТҮГ-ийг 100% 

саналаар дэмжин 16000,0 мянган төгрөгөөр гэрээ байгуулсан. 2021 оны 08-р сарын 23-ны 

өдөр ажлаа 100% гүйцэтгэсэн. 

     

8. Бохирын машин худалдан авах 

“Эй Кэй Юу” ХХК” ХХК нь бохирын машин худалдан авах тендерт шалгарч 2021 оны 07-р 

сарын 02-ны өдөр 57200,0 мянган төгрөгөөр гэрээ байгуулсан бөгөөд 8-р сарын 23-ны өдөр 

хүлээлгэн өгсөн. 

           



 

9. Ходоодын хэсэгт тоглоомын талбай барих 

“Ходоодын хэсэгт тоглоомын талбай барих” 24177,9 мянган төгрөгийн ажлыг 

tender.gov.mn цахим хаягаар 5 удаа зарласан бөгөөд нэг ч оролцогч оролцоогүй. 

 

10. Бугант тосгонд нийтийн орон сууцнуудын дээврийн засвар 

 “Бугант тосгоны нийтийн орон сууцнуудын дээврийн засвар”-ын ажилд 132448.0 мянган 

төгрөгөөр  “Урантөмөр хэлхээ” ХХК шалгарч, ажлыг 100% гүйцэтгэсэн  

 

 

Байгаль хамгаалах, нөхөн сэргээх зардал 

1. ЗИЛ-131 автомашин худалдан авах 

“ЗИЛ-131 автомашин худалдан авах” ажилд “Баян булагт тал” ХХК 31940,0 мянган 

төгрөгөөр шалгарч, машиныг ажлын хэсэгт хүлээлгэн өгсөн  

        

 



Аймгийн эрх шилжсэн хөрөнгөр оруулалт: 

 

Ерөө сумын зам засвар, тэмдэг тэмдэглэгээ 

“Ерөө сумын зам засвар, тэмдэг тэмдэглэгээ хийх” ажилд “Сэлэнгэ Есэн эрдэнэ” ХХК 

32461,0 мянган төгрөгөөр шалгарч, ажлыг 100% хүлээлгэн өглөө.  

 

Улсын төсвийн хөрөнгө оруулалтаар   

Цэцэрлэгийн барилга 

Улсын төсвийн хөрөнгө оруулалтаар хийгдэж байгаа” 200 хүүхдийн ор бүхий 

цэцэрлэгийн барилга барих” ажилд  “ Сэлэнгэ Таван хан” ХХК шалгарч, 2020-2021 оны 

хугацаанд гүйцэтэж байна. Барилгын явц 85%-тай үргэлжилж байна. 

 

          

 

 

 

 



Аймгийн орон нутаг хөгжлийн сангийн 

хөрөнгө оруулалт 
 

Аймгийн орон нутаг хөгжлийн сангийн хөрөнгө оруулалтаар хийгдсэн “Гэрэлт 

гудамж”-н ажлыг  “Хайя-тек” ХХК нь 54500,2 мянган төгрөгөөр гүйцэтгэсэн. 

 

     

     

Сэлэнгэ аймгийн Орон нутгийн хөгжлийн сангийн хөрөнгө оруулалтаар" ЕРӨӨ 

СУМЫН ЭМНЭЛЭГТ ЭХО АППАРАТ ХУДАЛДАН АВАХ " ажилд “Ариун Мед” ХХК 

шалгарч, 29920,0 мянган төгрөгийн өртөгтэй БНХАУлсад үйлдвэрлэсэн 3D эхо аппаратыг 

хүлээлгэн өглөө. 

 

     



 

Аймгийн орон нутгийн хөгжлийн сангийн 

хөрөнгө оруулалтаар  “Ерөө сумын Соёлын 

төвийн гадна талын засвар болон хаалга 

цонхыг шинэчлэх их засварын ажил”-д  “Хүнх 

Сэрвэн” ХХК 28423,0 мянган төгрөгөөр шалгарч, 

ажлыг 100% гүйцэтгэсэн 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


