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Барилгын салбар 

Барилгын үүсэл хөгжлийг үечлэн авч үзвэл эхний шат буюу 1926 -

1930 он барилгын байгууллага цогцоороо үүсэн бий болсон жилүүд 

байлаа. 

  1931-1945 онд барилга улс ардын аж ахуйн салбар болж 

хөгжив.1946-1965 он барилгын салбарын хувьд их 

бүтээн байгуулалтын үе байв.1965-1989 он барилгын материал 

техникийн бааз суурь бэхжсэн,улс ардын аж ахуйн тэргүүлэх салбар 

боллоо. 1980-1990 оны үе нь Монголын барилгын байгууллагуудын 

хөгжлийн оргил үе байсан бөгөөд жилдээ 5000 м квадрат 

хүртэл талбайтай орчин үеийн тохилог орон сууц, олон үйлдвэр, 

барилгуудыг ашиглалтад өгсөн байна. Харин 1991-1995 он барилгын 

салбарын үйл ажиллагаа үндсэндээ зогсолтод орсон үе байв. 1996 

оноос барилгын үйлдвэрлэл сэргэх хандлагатай болж хувийн хөрөнгө 

оруулалттай контор,үйлчилгээний зориулалттай жижиг барилгуудыг 

барих болсон юм  

 Шилжилтийн эдийн засгийн үед зогсонги байдалд ороод байсан 

Монголын барилгын салбар 2001 оноос эхлэн сэргэж, өнөөг хүртэл 

эрчимтэй хөгжиж ирлээ. Үүнд Монгол Улсын гадаад худалдааны 

таатай орчин, банк санхүүгийн зах эээлийн тогтвортой байдал, хүн 

амын орлогын өсөлт зэрэг нь эерэгээр нөлөөлсөн. 

 Жил ирэх тусам барилга угсралтын ажлын хэмжээ, цар хүрээ 

нэмэгдэж шинэ материал техник технологийг өргөн нэвтрүүлж байгаа 

нь барилгын компаниудын ажил үйлчилгээний чанар сайжирч, 

санхүүгийн чадавх дээшлэхэд ихээхэн ач холбогдолтой юм. 
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 Барилгын салбарын нийт үйлдвэрлэл, өнөөгийн байдал 

БАРИЛГА УГСРАЛТ, ИХ ЗАСВАРЫН АЖИЛ 

Тоtal amount of construction 

 
                                                                           /ºññºí ä¿íãýýð, ìÿíãàí òºãðºãººð/ 

  Îáúåêòûí íýð Ã¿éöýòãýë 

1 Шинэ Өндөрхаан хороололд 120 айлын орон сууц 
3700000.0 

 

2 Хэрлэн хороололд 50 айлын орон сууц 540000.0 

3 Хэрлэн хороололд 54 айлын орон сууц 200000.0 

4 Хэрлэн хороололд 54 айлын орон сууц 200000.0 

5 Батноров сум 12 айлын орон сууц 530000.0 

6 4-р багт амины орон сууц 50000.0 

7 4-р багт 28 айлын орон сууц 480000.0 

8 Хэрлэн хороололд 42 айлын орон сууц 1510000.0 

9 Хэрлэн хороололд 42 айлын орон сууц 1255330.0 

10 Зүүн бүсийн худалдааны төв 1600000.0 

11 Хан хэнтий чуулгын барилга 2400000.0 

12 Хэрлэн сумын 4-р багийн хөгжилийн төв 1700000.0 

13 Хэрлэн сум 1-р багийн хөгжилийн төв 218876.0 

14 Баян-адрага сумын соёлын төв б/угсралт 500000.0 

15 Хан хэнтйи цогцолбор сургуулийн өргөтгөлийн б/угсралт 2000000.0 

16 Хэрлэн сум ЕБС-н б/угсралт 800000.0 

17 Мөрөн сумын хүүхдийн цэцэрлэгийн барилга 324000.0 

18 
Балдан бэрээвэн хийдийн уламжилалт сургуулийн 
дотуур байр 

1000000.0 

19 Жаргалтхаан сумын хүүхдийн цэцэрлэгийн б/угсралт 233998.4 

20 Хэрлэн сум гурил тэжээлийн үйлдвэр 1000000.0 

21 Чингэс цамхаг 7000000.0 

22 Хэрлэн сумын нэгдсэн эмнэлгийн өргөтгөлийн барилга 3500000.0 

23 Батширээт сум ЕБСургуулийн барилга угсралт 744000.0 

24 Бэрх тосгоны Аврах гал унтраах 42-р анги 744000.0 
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25 Баянмөнх сум ЕБС-н дотуур байр 542000.0 

26 Баянхутаг сум ахуй үйлчилгээний төв 92000.0 

27 Биндэр сум ЕБС-н б/угсралт 120000.0 

28 Хэрлэн сум цахилгаан хангамжийн барилга 99700.0 

29 Цэнхэрмандал сум цэцэрлэгт хүрээлэн 40000.0 

30 Цэнхэрмандал сум ЕБС-н дотуур байр 205400.0 

31 Хэрлэн сум Өлзийт тосгоны ЕБС-н дээврийн барилга 50000.0 

32 Хэрлэн сум 1-р баг Худалдаа үйлчилгээний төв 330000.0 

33 Хэрлэн сум А-26,27-р байрны фасадны засвар 94600.0 

34 Хэрлэн сум А-24,28-р байрны фасадны засвар 90300.0 

35 Хэрлэн сум С-70,80-р байрны фасадны засвар 150000.0 

36 Хэрлэн сум А-17,18,19-р байрны фасадны засвар          96000.0 

37 Дэлгэрхаан сум ахмадын сувилалын барилга 80000.0 

38 Хэрлэн сум БГХӨСТөвийн барилга 518500.0 

39 Баянмөнх сум спорт заалны засвар  19781.0 

40 Дархан сум ЕБС-н засвар 158000.0 

41 Баян-овоо сум ЕБС-н сантехникийн засвар 56000.0 

42 Цэвэр усны дан шугамыг хос шугам болгох 84500.0 

43 
Хэрлэн сум хөдөлмөрийн хэлтэсийн ногооны талбайн 
худаг 9200.0 

44 Шугам сүлжээ, дулааны станц  1792443.7 

45 Хэрлэн голын төмөр бетон гүүр 1100000.0 

46 Олимп цогцолбор авто зогсоол 69000.0 

47 Чингис хотын төвд хатуу хучилттай авто засын засвар 50000.0 

48 
Чингис норовлин баянуул чиглэлийн хайрган замын 
засвар 186194.6 

49 Чингис чойбалсан чиглэлийн авто зам засвар 173800.0 

50 Чингис улаанбаатар чиглэлийн авто зам засвар 614000.0 

51 Бүгд 37609522.1 

 

 



Хэнтий аймгийн барилгын салбар 

 
 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
 

 

  

  

   

  
 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

   
 
 
 

 

2851.3 3182.5 3455.8

31426.6

40973.2
37609.5

2010 2011 2012 2013 2014 2015

Áàðèëãà óãñðàëò èõ çàñâàðûí àæëûí äèíàìèê /ñàÿ.òºã/

Áàðèëãà óãñðàëò èõ çàñâàð

/ñàëáàðààð, ñàÿ.òºã/

Орон сууц; 

16209.3; 43%
Орон сууцны 

бус барилга; 

4019.4; 11%

Эмнэлэг, 

сургууль, соёл; 

12547; 33%

Их засвар; 

1738.7; 5%

Инженерийн 

барилга, 

байгууламж; 

1995.1; 5%
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  Барилгын төрөл 2014 2015 

Бүгд 40973.2 37609.5 

Орон сууцны барилга 13317.9 16209.3 

Орон сууцны  бус барилга 11285.4 16566.4 

        - Үйлдвэрийн 630.0 1000.0 

        - Худалдаа, үйлчилгээний 284.3 2022.0 

        - Эмнэлэг,сургууль соёлын 9735.4 12547.0 

        -  Бусад  635.7 997.4 

Инжежерийн барилга байгууламж 14128.4 3095.1 

         -  Эрчим хүчний 0 0 

         - Холбооны 0 0 

         - Төмөр зам 0 0 

         - Авто зам 12063.9 0 
 

           - Гүүр , гүүрэн гарц 1425.0 1100.0 

          - Далан, суваг, шугам сүлжээ 332.2 1886.1 

          - Бусад ( зам, талбайн бусад ажил) 307.3 109.0 

 Их засварын ажил 2241.5 1738.7 
 

   
 

Áàðèëãà óãñðàëò, èõ çàñâàðûí àæèë

/ñàÿ,òºã/ 

Áàðèëãà 

óãñðàëò, 

35870.8, 95%

Èõ çàñâàð, 

1738.7, 5%
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Дүгнэлт 

Аймгийн барилгын салбарт үйл ажиллагаа явуулж байгаа 20 гаруй аж 

ахуйн нэгж, байгууллагаас мэдээ, мэдээлэл авч 

танилцуулгандаа,орууллаа.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

 Эдгээр аж ахуй нэгж, байгууллага нь 70  гаруй объектод нийт 

37609.5 сая төгрөгийн барилга угсралт, их засварын ажлыг хийж 

гүйцэтгэсэн нь өнгөрсөн онтой харьцуулахад 8,2 хувь  буюу 3363,7 

сая төгрөгөөр буурсан байна. 

2015 онд авто зам, гүүрийн ажилд 2123,9 сая, соёл спортын 

салбарт 2919,7 сая, эрүүл мэндийн салбарт 3580,0сая, боловсролын  

салбарт 6233,3 сая, орон сууцны барилгад 16209.3 сая төгрөг, бусад 

барилга байгууламжид  6543,3 сая төгрөг зарцуулсан байна. 

Нийт гүйцэтгэлийн 95.0 хувийг барилга угсралт, 5.0 хувийг их 

засварын ажил эзэлж байна.  

Жил ирэх тусам барилга угсралтын ажилд шинэ бараа 

материал техник технологийг өргөн нэвтрүүлж байгаа нь барилгын 

компаниудын ажил үйлчилгээний чанар сайжирч, санхүүгийн чадавхи 

дээшлэхэд ихээхэн ач холбогдолтой юм 

 

           Гүйцэтгэсэн                           Н.Дагвадорж                                            

                       

 

 

 

 

 




