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КОМПАНИЙ 
ТАНИЛЦУУЛГА

БИД ЧАНАРЫГ 
ЭРХЭМЛЭНЭ



“Тэнгэрийн Долоон Од“ ХХК
Бетон эдлэлийн үйлдвэрлэл, 
барилга угсралтын компани.

ЗАХИРЛЫН МЭНДЧИЛГЭЭ

Монгол улсын барилгын салбарын 
хөгжилд өөрийн хувь нэмрээ оруулах үүрэг 
хариуцлагаа ухамсарлан байгаль орчинд 
ээлтэй олон улсад хүлээн зөвшөөрөгдсөн 
орчин үеийн дэвшилтэт технологийг 

барилгын салбарт нэвтрүүлэх зорилготой 
ажилладаг билээ. Энэ ташрамд барилгын 
салбарын нийт хамтран зүтгэгчиддээ 
ажлын амжилт хүсье.

Гүйцэтгэх захирал:   Б. Амарсанаа

ТАНИЛЦУУЛГА
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“Тэнгэрийн Долоон Од” ХХК нь 1998 онд  
БГД-ийн 20-р хорооны нутаг дэвсгэрт 
7703м2   эзэмшлийн газартай, агуулахын аж 
ахуй , барилгын материалын үйлдвэрлэл, 
худалдаа, барилга угсралт,  үйлчилгээний  
чиглэлээр үйл ажиллагаагаа эхэлсэн. 
Тус компани нь одоогоор  удирдлагын 
болон инженер, техникийн  ажилтан, 
үйлдвэрийн ажилчид 24 хүн тогтмол, 

улирлын чанартай үйл ажиллагаандаа 
туслах ажилтан 20 хүн, нийт 44 хүнийг 
ажлын байраар хангаж тасралтгүй үйл 
ажиллагаагаа явуулж байна. Манай 
компани нь жилдээ 16-17 мянган ширхэг 
бетон хийц үйлдвэрлэх хүчин чадал бүхий 
бетон эдлэл үйлдвэрлэх 3 цех бүрэн хүчин 
чадлаараа ажиллаж доорхи төрлийн 
бүтээгдэхүүнүүдийг үйлдвэрлэж байна.

Онцлох 
бүтээгдэхүүний төрлүүд

Компанийн мэлээлэл

БИДНИЙ ТУХАЙ

ГХНУХ маркийн иргэний болон 
үйлдвэрлэлийн барилгын хучилтын 
нүхтэй хавтан.
Цонх хаалганы даацын болон даацын 
бус ялуу 
ЗХГ-4.5.6 маркийн /зоорийн ханын 
гулдмай/ 
Цахилгаан, холбооны худаг
Гэрлийн шонгийн суурь
Явган замын хавтан
Авто замын хашлага
Өрлөгийн нүхт блок зэрэг 
бүтээгдэхүүнүүдийг технологийн дагуу 
Монгол Улсад дагаж мөрдөгдөж буй 
чанар стандартыг мөрдлөг болгон 
үйлдвэрлэж зах зээлд нийлүүлэн 
үйл ажиллагаагаа амжилттай явуулж 
байна.
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Бид Монголдоо бүтээе
БИДНИЙ ЗОРИЛГО

МАНАЙ ХАМТ ОЛОН

Манай хамт олон барилга угсралт, засвар 
үйлчилгээ болон төмөр бетон эдлэл 
үйлдвэрлэлийн чиглэлээр 1998 оноос хойш 
тасралтгүй үйл ажиллагаа явуулж байна. 
Төмөр бетон эдлэлийн үйлдвэрт хучилтын 
нүхтэй хавтангийн цех (ГХНУХ), зоорийн ханын 
гулдмайн цех (ЗХГ), даацын болон даацын 

бус ялуун цех, авто замын хашлага, шонгийн 
суурийн цех гэсэн 4 үндсэн цехдээ 29 хүний 
бүрэлдэхүүнтэй, барилга угсралт засвар 
үйлчилгээндээ 40-50 байнгын болон орон 
нутгийн гэрээт ажилчдын бүрэлдэхүүнтэй 
чанар стандартыг маш сайн дагаж мөрдөж 
ажиллаж байна.

Бид  монгол улсын хөгжилд үнэтэй хувь 
нэмрээ оруулж тогтвортой ажлын байр 
хариуцлагатай барилгын салбарыг эрхэм 
зорилгоо болгон ажиллаж байна.

www.tdollc.mnТэнгэрийн Долоон Од

Дэлхийн жишигт нийцсэн 
Барилгын салбар

БИДНИЙ ЗОРИЛТ
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Төмөр бетон хийц эдлэл үйлдвэрлэх ОХУ, 
БНСУ, БНХАУ -уудад ашиглагдаж байгаа тоног 
төхөөрөмж машин механизмаар тоноглогдсон 
үйлдвэрлэлийн зориулалттай 648м2 талбайтай 
барилга байгууламж мөн гадна талбайд 
үйлдвэрлэл явуулж, үйлдвэрлэсэн бэлэн 
бүтээгдэхүүн, үндсэн түүхий эд материал 
нөөцлөх зориулалттай 3100м2 бетон талбайг 
хийж гүйцэтгэв.

Төмөр бетон хийц эдлэлийг технологийн уураар 
хатаах зориулалттай цагт 2тн уур үйлдвэрлэх 
хүчин чадалтай ОХУ-н Е-1 загварын 2 ком 
зуухыг барилга тоног төхөөрөмжийн хамт, 
50 тн-ын багтаамжтай задгай цементний 
агуулах шинээр ашиглалтад оруулж, хөдөлмөр 
хөнгөвчилж, ажиллагсадын ажиллах нөхцөл 
эрүүл ахуйн орчинг сайжруулж, бүтээгдэхүүний 
чанар стандартын нормыг хангаж тоо хэмжээг 
нэмэгдүүлсэнээр борлуулалтын орлого жил 
ирэх тусам нэмэгдэж байна.

ҮЙЛЧИЛГЭЭ

Манай компани нь 2006 оноос эхлэн 
өөрийн үйлдвэрийн бүтээгдэхүүн ЗХГ, 
ГХНУХ бусад материалаа ашиглан 
агуулах, үйлдвэрлэлийн барилга, авто 
паркын барилгуудын төмөр хийц болон 
9 хүртэл давхар орон сууцны барилга 
угсралт, дотор, гадна  цахилгаан 
сантехникийн угсралтын ажлыг хийж 
гүйцэтгэж байна. Инженер техникийн 
ажилтан албан хаагчид, мэргэлжилтэй 
боловсон хүчний нөөцтэйгээр сүүлийн 
үеийн эдийн засгийн хэмнэлттэй 
шинэ дэвшилтэт техник технологийг 
үйлдвэрлэлд нэвтрүүлж, орон нутгийн 
түүхий эд материал ашиглан байгаль 
орчинд ээлтэй ХАБЭА-н ажиллагааны 
шаардлага хангасан ЭКО үйлдвэрлэл 
явуулж байна. 

Бид жилд дунджаар 19000-20000 
ширхэг бетон хийц эдлэл 500 гаруй 
сая төгрөгийн барилга угсралтын ажил 
гүйцэтгэж далаад хүнийг түр болон 
байнгын ажлын байраар хангаж байна.

АГУУЛАХ
ҮЙЛДВЭРЛЭЛИЙН БАРИЛГА
АВТО ПАРКЫН БАРИЛГУУДЫН 
ТӨМӨР ХИЙЦ
9 ХҮРТЭЛ ДАВХАР ОРОН СУУЦНЫ 
БАРИЛГА УГСРАЛТ
ДОТОР, ГАДНА  ЦАХИЛГААН 
САНТЕХНИКИЙН УГСРАЛТ

Баянгол дүүргийн наадгал 2019 он 
шилдэг шимтгэл төлөгч
Төв аймаг засаг даргын тамгын 
газар 2019 он шилдэг цогц шийдэл 
барилга угсралт /Төв аймаг 
Угтаалцайдам сум 100 хүүхдийн 
дотуур байрны барилга угсралт/

ШАГНАЛ

БАРИЛГА УГСРАЛТ, БЕТОН ЭДЛЭЛ ҮЙЛДВЭРЛЭЛ
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ГХНУХ маркийн хавтан нь барилгыг 
давхар хооронд нь тусгаарлах 
зориулалттай газар хөдлөлт, гал, ус 
чийг, гадны нөлөөнд тэсвэртэй төмөр 
бетон хийц эдлэхүүн юм. Монгол 
улсын MNS 1070:2009 стандартын 
хавтанг үйлдвэрлэхэд техник 
технологийн дэвшил шинэчлэл, 
тоног төхөөрөмжийн найдвартай 
үйл ажиллагаа, ажиллагсдын 
мэдлэг мэргэшил ур чадвараас 
хамаарч шаардлага хангасан хавтанг 
үйлдвэрлэнэ.

ХАВТАНГИЙН ЦЕХ:

Манайх бүх төрлийн Төмөр бетон хийц эдлэл 
үйлдвэрлэх арвин туршлагатай, он удаан жил 
үйлдвэрлэлд ажилласан инженер техникийн 
ажилтан, ажилчидтайгаар, сүүлийн үед ОХУ, 
БНХАУ, БНСУ-ын ижил төстэй үйлдвэрүүдэд 
ашиглагдаж байгаа орчин үеийн дэвшилтэт 
шинэ техник тоног төхөөрөмжөөр тоноглогдсон 
бүрэн автомат ажиллагаатай хавтангийн цехэд 
харилцагч захиалагчийн байнгын өсөн нэмэгдэх 
хэрэгцээг даган жилд дунджаар 5000 гаруй нүхт 
хавтан үйлдвэрлэж байна. Бид үйлдвэрлэсэн 
бүтээгдхүүнээ бүх хот, аймаг, сумдын иргэд, аж 
ахуйн нэгж, барилгын салбаруудад нийлүүлэн 
барилгын материалын үйлдвэрлэлийн салбарт 
өөосдийн хувь нэмрээ оруулан ажиллаж байна.

ОНЦЛОГ

ХУЧИЛТЫН 
НҮХТЭЙ ХАВТАН
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БЛОКНЫ ЦЕХ:

Компани байгуулагдсан цагаас хойш өнөөдрийг 
хүртэл ажилласан он удаан жилийн арвин 
дадлага туршлагатай мэргэшсэн ажилчид 
ажиллаж жил ирэх бүр туршлагажиж, техник 
тоног төхөөрөмжөө шинэчлэн, үйлдвэрлэлийн 
технологийг хатуу мөрдөн ажиллаж захиалагч, 
хэрэглэгчдэд жилд дунджаар 6000 гаруй чанар 
стандартын шаардлага хангасан бүтээгдэхүүн 
үйлдвэрлэн нийлүүлж байна.

ЗХГ /зоорийн ханын гулдмай/ нь 
эрс тэс уур амьсгалтай манай 
орны нөхцөлд өрөгт бүтцэн болон 
цутгамал барилгын суурь, суурийн 
дүүргэлт, зоорийн давхар, агуулах, 
скалад, үйлдвэрлэлийн барилга, 
авто гражийн хана туурга хийхэд 
тохирсон газар хөдлөлт, гал, ус чийг, 
байгалийн болон гадны нөлөөнд 
тэсвэртэй Монгол улсад мөрдөж 
буй MNS 0843:1987 стандартын цул 
бетон хийц эдлэхүүн юм.

ОНЦЛОГ

СУУРИЙН 
БЛОК
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Даацын болон даацын бус ялуу нь 
өрөгт болон цутгамал бүтэцтэй 
барилгын гадна хана, хамар хананы 
хаалга цонх суугдах хэсэгт байрлах 
MNS 0864:87 стандарттай төмөр 
бетон хийц эдлэхүүн. Барилгад 
ямар стандартын ялуу хэрэглэхийг 
зурагт төсөлд тодорхой зааж өгнө.

Жишээ нь: 
ДЯ-31-38-22 марктай даацын ялуу
Я-31-12-22 марктай даацын бус ялуу

ОНЦЛОГ

ДААЦЫН БОЛОН 
ДААЦЫН БУС 
ЯЛУУ

ЯЛУУНЫ ЦЕХ:

Даацын болон даацын бус ялуу, авто замын 
хашлага, явган замын өнгөт хавтан, хашлага, 
дулааны худаг, шугам сүлжээний даацын 
болон даацын бус тагнууд, кабель шугмын 
тэмдэгтийн шон, Өндөр болон нам хүчдэлийн 
шугам сүлжээний болон холбоо дохиоллын 
холболтын худаг, гэрэлтүүлгийн шонгийн 
бетонон суурь болон бусад ямар ч бетон мөн 
төмөр бетон хийц эдлэхүүнийг стандартын 
болон захиалагчаас өгсөн зураг төслийн дагуу 
чанартай, шуурхайгаар жилд дунджаар арав 
гаруй мянган ширхэг бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэж 
байна.
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Цахилгааны газар доогуурх өндөр ба нам 
хүчдэлийн шугам сүлжээ, холбоо дохиоллын 
газар доогуурх шугам сүлжээг холбох 
зориулалттай холболтын худгуудыг Хөшигийн 
хөндийн нисэх онгоцны буудалд зориулж БНСУ-н 
стандартын зураг төсөл захиалгаар MNV, 
MLV, MAFL, MCOM маркын хүсэлт захиалгаар 
бүтээгдэхүүнийг өөрийн цехэд үйлдвэрлэн нисэх 
буудлын талбайд тээвэрлэн хүргэж хүлээлгэн 
өгөв. Захиалагчийн хүсэлтээр газар дээр нь 
угсарч суурилуулан SAMSUNG-д хүлээлгэн 
өгөхөд худгийг манай улс цаашид хот доторх 
холбоо цахилгааны шугам сүлжээнд ашиглавал 
орчин үеийн дэвшилтэт шинэ технологи болох 
нь суурилуулах явцад мэдрэгдэж байлаа.

Төмөр бетон суурь нь манай нөхцөлд 
2-3-н төрлийн загвараар хйигдэж 
байгаа бөгөөд, дээр нь суурилагдах 
гэрэлтүүлэг, гэрлэн дохионы шонгийн 
хувийн жин, өндөр, зориулалт 
захиалагчийн захиалгаас шалтгаалж 
загвар хийц, хэлбэр дүрсийг сонгон 
үйлдвэрлэж байна.

ОНЦЛОГ

ШОНГИЙН 
ТӨМӨР БЕТОН 
СУУРЬ

ШУГАМ СҮЛЖЭЭ 
ХОЛБОЛТЫН 
ХУДАГ

ОНЦЛОГ

ШОНГИЙН ТӨМӨР БЕТОН 
СУУРЬ БОЛОН ШУГАМ 
СҮЛЖЭЭ ХОЛБОЛТЫН ХУДАГ
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Бүтээгдэхүүний 
нэр

Эдлэхүүний 
марк

Нэгж эзэлхүүн Жин Хэмжээ /мм/

/м3/ /кг/ Урт Өргөн Өндөр

Хучилтын 
нүхтэй хавтан

63х12 0.72 1760 6260 1180 185

63х08 0.51 1250 6260 780 185

59х12 0.68 1650 5860 1180 185

59х08 0.47 1150 5860 780 185

47х12 0.54 1310 4660 1180 185

47х08 0.55 1310 4660 1180 185

29х12 0.33 800 2860 1180 185

29х08 0.34 800 2860 1180 185

Даацын бус 
ялуу

12-12-14 0.02 50 1200 120 140

15-12-14 0.025 62.5 1500 120 140

18-12-14 0.03 75 1800 120 140

22-12-14 0.058 95 2200 120 140

25-12-14 0.067 108 2500 120 140

Даацын
ялуу

12-12-22 0.031 85 1200 120 220

15-12-22 0.039 100 1500 120 220

18-12-22 0.047 117 1800 120 220

22-12-22 0.058 148 2200 120 220

25-12-22 0.066 168 2500 120 220

15-25-22 0.082 211 1500 250 220

18-25-22 0.099 254 1800 250 220

22-25-22 0.121 310 2200 250 220

25-25-22 0.137 350 2500 250 220

28-25-22 0.154 392 2800 250 220

31-25-22 0.17 440 3100 250 220

15-38-22 0.125 310 1500 380 220

18-38-22 0.15 370 1800 380 220

22-38-22 0.183 470 2200 380 220

25-38-22 0.209 542 2500 380 220

28-38-22 0.234 597 2800 380 220

31-38-22 0.63 657 3100 380 220

Зоорийн ханын 
гулдмай

4/2.4 0.545 1250 2400 400 600

4/1.2 1200 400 600

4/0.8 800 400 600

5/2.4 0.69 1600 2400 500 600

5/1.2 1200 500 600

5/0.8 800 500 600

6/2.4 0.815 1870 2400 600 600

6/1.2 1200 600 600

6/0.8 800 600 600

Цахилгаан 
холболтын 

худаг

MHV 
2350*2225*2000 10.575 23000 2250 2000 2350

Холбооны 
холболтын 

худаг

MLV 
1800*1800*1800 5.832 6800 1800 1800 1800

Шонгийн төмөр 
бетон суурь 

/ГШС/

0.64 800 800 1000

0.768 800 800 1200

0.468 600 600 1300

БҮТЭЭГДЭХҮҮН
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ЭКСПОРТ ИМПОРТЫН ХУДАЛДАА

Манай компани нь гадаад, дотоод экспорт 
импортын худалдааны чиглэлээр үйл 
ажиллагаа тасралтгүй явуулж чанар 

стандарт, технникийн нөхцөлыг мөрдлөг 
болгон харилцагч байгууллагуудтай 
тасралтгүй ажиллаж байна.

УУЛ УУРХАЙН ТОНОГ 
ТӨХӨӨРӨМЖ

БАРИЛГЫН МАТЕРИАЛЫН 
НИЙЛҮҮЛЭЛТ

ҮЙЛДВЭРЛЭЛИЙН ТОНОГ 
ТӨХӨӨРӨМЖ

ЭРЧИМ ХҮЧНИЙ ТОНОГ 
ТӨХӨӨРӨМЖ

НИЙТИЙН ХООЛНЫ ТОНОГ 
ТӨХӨӨРӨМЖ

ОФФИСЫН ТАВИЛГА

БАРИЛГА УГСРАЛТ, БЕТОН ЭДЛЭЛ ҮЙЛДВЭРЛЭЛ



“Тэнүүн-Огоо” ХХК-ний Дарь 
Эх авто бааз-1 /хүн тээврийн 
автобусны граж, засварын 
газарын угсралт, гадна дотно 
гэрэлтүүлэг /

“Арилдий” ХХК-ний ноос угаах 
үйлдвэрийн үйлдвэрлэлийн 
барилга

“Саламендар” ХХК-ний 
засварын газрын 3.5 тн 
даацын краныг хийж угсарсан

2006 он

2008 он

2007 он

2008 он

ХИЙГДСЭН ТӨСЛҮҮД

‘’DGH’’ ХХК-ний цахилгаан 
барааны агуулах
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“Тэнүүн-Огоо” ХХК-ний 
Гурвалжин авто бааз-2  том 
оврын 50 автобусны дулаан 
гражийн барилгын угсралт, 
гадна дотор гэрэлтүүлэг

“Эм Эм Жи Капитал” ХХК-ний 
300 тн багтаамжтай ноос 
ноолуурын угаах үйлдвэрийн 
барилга

“Хосбэрс” ХХК-ний төмөр 
хийцийн үйлдвэрлэлийн 
механик цех, агуулах

“Эм Эм Жи Капитал” ХХК-ний 
өдөрт 15 тн ноос, ноолуур  
угаах үйлдвэрийн барилга, 500 
тн-ын багтаамжтай агуулахын 
барилгын хамт

“Бас-1” ХХК-ний авто угаалгын 
газар, 30 машины дулаан 
гражийн сендвичэн барилгын 
ажлын угсралт, цахилгаан, 
сантехникийн угсралт

2009 он

2010 он

2010 он

2010 он

2009 он



Өөрийн компаний үйлдвэрийн 
өргөтгөлийн ажил

“Хөшигтын хөндийн  нисэх 
онгоцны буудал” төсөлд 
туслан гүйцэтгэгчээр болон 
бүтээгдэхүүн нийлүүлэгч

БГД-н 6-р хороо иргэн Б.Базар-
Адъяагийн үйлчилгээтэй орон 
сууцны барилгын суурийн болон 
хучилтын ажил, дотор цахилгаан, 
сантехникийн угсралтын ажлыг 
захиалагчийн захиалга, зураг 
төслийн дагуу хугацаанд нь 
чанарын онц дүнтэй улсын 
комисст хүлээлгэн өгсөн.

2011 он

2014 он

2012 он

2018 он
2015 оноос

Өөрийн компаний 625 м2 
хавтангийн үйлвэрийн барилга
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“Нийслэл Аудит” ХХК 3 айлын 
пентхаус

Төв аймаг Угтаалцайдам сум, 
100 хүүхдийн дотуур байрны 
барилга угсралтын ажлыг 
хийж гүйцэтгээд байна.

“Хосбэрс” ХХК-ний буудал, 
оффисын барилга

Төв аймгийн Аргалант сумын 
Засаг Даргын Тамгын Газрын 
барилга угсралт

2016 он

2018 он

2017 он

2019 он



W W W . T D O L L C . M N

Улаанбаатар хот, 
Баянгол дүүрэг 20-р хороо
Тэнгэрийн долоон од ХХК үйлдвэрийн байр

9509-1021, 9901-2003, 9933-2004

info@tdollc.mn

Тэнгэрийн Долоон Од ХХК


