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хамарч байгаагаараа онцлогтой.

Э

4

|

Mongolian Property Awards 2015

ШАЛГАРУУЛАЛТЫН АНГИЛАЛ
БА ШАЛГУУР ҮЗҮҮЛЭЛТ
Шилдэг “Эрүүл мэндийн цогцолбор”

Шилдэг “Нийтийн үйлчилгээний байгууламж”

Шилдэг “Зочид буудал, жуулчны бааз”

Шилдэг “Үл хөдлөх хөрөнгийн байгууллага”

Шилдэг “Үйлдвэр, ложистикийн барилга”

Шилдэг “Дотоод засал чимэглэл”

Шилдэг “Эко барилга”

Шилдэг “Гадаад орчны тохижилт”

Шилдэг “Оффис, бизнесийн барилга”

Шилдэг “Ирээдүйн төсөл” /10.000 м2 хүртэл/*

Шилдэг “Сэргээн зассан барилга”

Шилдэг “Ирээдүйн мега төсөл” /10.000 м2-с дээш/*

Шилдэг “Орон сууцны барилга”

Шилдэг “Таун хаус”

Шилдэг “Худалдааны төв”

Тусгай шагнал - Шилдэг “Хотын дүр төрх”

ШАЛГУУР ҮЗҮҮЛЭЛТҮҮД

1.

БАЙГАЛЬ ОРЧИН

3.

ЗАМ ТЭЭВРИЙН ХҮРТЭЭМЖ

2.

ДЭД БҮТЭЦ

4.

ӨВӨРМӨЦ ҮЗЭЛ САНАА

6.

ШИНЭЛЭГ ҮЙЛЧИЛГЭЭ

5.

АРХИТЕКТУР ТЕХНИКИЙН ШИЙДЭЛ
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2010-2015 ОНД БАРИГДСАН БАРИЛГА БАЙГУУЛАМЖИЙГ ДАРААХ АНГИЛАЛААР ШАЛГАРУУЛНА

ШАЛГАРУУЛАЛТЫН
АНГИЛАЛ
1. ШИЛДЭГ “ЭРҮҮЛ МЭНДИЙН ЦОГЦОЛБОР”
Бүтэц, үйл ажиллагаа, тохижилт, үзэмж, тогтвортой байдал зэрэг эрүүл мэндийн байгууллагад байх
ёстой шаардлагыг хангасан, өндөр түвшний үйлчилгээ үзүүлэх орчныг бүрдүүлсэн бүх төрлийн
эрүүл мэндийн байгууллагыг (эмнэлэг, клиник, сувиллын газар, эрүүл мэндийн шинжилгээний
лаборатор) энэ шалгаруулалтад хамруулна. 2010-2015 оны хооронд ашиглалтад орсон байх.

2. ШИЛДЭГ “ЗОЧИД БУУДАЛ, ЖУУЛЧНЫ БААЗ”

Ү
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йлчлүүлэгчийн тав тух, үзүүлж буй үйлчилгээ, чөлөөт цагаа өнгөрүүлэх хэсэг, бүтээлч санаа, орчны
нөхцөл байдал зэргийг бүгдийг харгалзан үзсэн, интерьер дизайн, архитектурын хувьд хамгийн
шинэлэг зочид буудлыг шалгаруулна. 2010-2015 оны хооронд ашиглалтад орсон байх.

3. ШИЛДЭГ “ҮЙЛДВЭР, ЛОЖИСТИКИЙН БАРИЛГА”

Э

нэ шалгаруулалтад орчин үеийн шинэлэг логистикийн байгууламж, техникийн засвар үйлчилгээ,
ажлын үр бүтээлтэй загвар, суурилуулалтыг хамтатгаж чадсан үйлдвэрийн түгээх төвүүд оролцоно.
2010-2015 оны хооронд ашиглалтад орсон байх.

4. ШИЛДЭГ “ЭКО БАРИЛГА”

Б

айгальд ээлтэй, эдийн засгийн хэмнэлттэй нөөцөөр баригдсан, тогтвортой байдлын шалгуур үзүүлэлтэд
нийцсэн шинэлэг, дэвшилтэт дизайнтай, барилгын насжилтыг ирээдүйд илүү сайжруулах санааг
бодолцсон барилгыг сонгоно. 2010-2015 оны хооронд ашиглалтад орсон байх.

5. ШИЛДЭГ “ОФФИС, БИЗНЕСИЙН БАРИЛГА”

Э

нэ үзүүлэлтээр эзэмшигч болон үйлчлүүлэгчийн аль алины нь ажлын сэтгэл ханамж, үр бүтээмжийг
нэмэгдүүлсэн, эрүүл мэндийг сайжруулсан, маш уян хатан, ажлын байрны орчныг үр ашигтай бүрэн
дэвшилттэй болгосон шинээр баригдсан оффисын барилга, бизнесийн паркыг шалгаруулна. 2010-2015
оны хооронд ашиглалтад орсон байх.

6. ШИЛДЭГ “СЭРГЭЭН ЗАССАН БАРИЛГА”

Э

нэхүү шалгуур барилгад хэрхэн дахин шинэ амьдрал бэлэглэж болох вэ гэдэгт голлон анхаарна. Бүх
төрлийн (оффис, зочид буудал, худалдааны эсвэл логистикийн төв г.м) сэргээн зассан, өргөтгөл хийсэн
төслүүд оролцож болно. 2010-2015 оны хооронд ашиглалтад орсон байх.
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ШАЛГАРУУЛАЛТЫН
АНГИЛАЛ

7. ШИЛДЭГ “ОРОН СУУЦНЫ БАРИЛГА 2010-2015”

Э
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нгийн хэрнээ үзэмжтэй, орон сууцанд байх бүх шалгуурыг хангасан шинэ байгууламжийг сонгоно.
Хотжилтод бүрэн зохицохоос гадна орон зайг ухаалгаар ашигласан байх нь орон сууцны төслийн
хувьд хүрээлэн байгаа орчин болон оршин буй хороололдоо төгс нийцэн шингэхэд чухал юм. 2010-2015
оны хооронд ашиглалтад орсон байх.

8. ШИЛДЭГ “ХУДАЛДААНЫ ТӨВ 2010-2015”

Ш

инэлэг технологи, шинэлэг үйлчилгээ, хэрэглэгчийн урамшууллын хөтөлбөртэй худалдан авалт хийх хаа ч
байхгүй боломж олгодог, үйлчлүүлэгчийн сэтгэл ханамж, үйлчлүүлэх давтамжийг нэмэгдүүлэхэд чиглэсэн
архитектурын шинжийг агуулсан, байнга хүний хөл тасрахгүй үйлчлүүлдэг болсон шинэ худалдааны төв, зах,
үйлдвэрийн нэрийн барааны дэлгүүрийг шалгаруулна. 2010-2015 оны хооронд ашиглалтад орсон байх.

9. ШИЛДЭГ “НИЙТИЙН ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ БАЙГУУЛАМЖ”

Ш

инэлэг технологи, шинэлэг үйлчилгээ нэвтрүүлсэн, үйлчлүүлэгчид үйлчлүүлэхэд таатай, ойлгомжтой,
хялбар байх архитектурын шийдлийг гаргасан, гадна дотор машиний зогсоол, үйлчлүүлэгчийн тоо
нь нэмэгдэж буй нийтийн үйлчилгээний хувийн болон улсын бүх төрлийн байгууламж хамаарна. 20102015 оны хооронд ашиглалтад орсон байх.

10. ШИЛДЭГ “ҮЛ ХӨДЛӨХ ХӨРӨНГИЙН БАЙГУУЛЛАГА”

Э

нэхүү үзүүлэлтээр үл хөдлөх хөрөнгө хайгч болон үл хөдлөх хөрөнгөө зарах эсвэл түрээслэх
сонирхолтой үйлчлүүлэгчдийн хооронд хамгийн найдвартай зуучлагч болж чадсан, аль алины нь
сэтгэл ханамж, ашгийг нэмэгдүүлсэн, хэрэглэгчид ойр найдвартай байх үүднээс олон нийтэд идэвхитэй
үйл ажиллагаа явуулдаг, сайн танигдсан байгууллагыг шалгаруулна.

11. ШИЛДЭГ “ДОТООД ЗАСАЛ ЧИМЭГЛЭЛ”

Б

үтээлч сэтгэлгээгээр шинэлэг, оновчтой шийдэл гаргасан, үйлчлүүлэгчийн хэрэгцээ шаардлага, хүсэлд
бүрэн нийцсэн, орчин үеийн технологийн дэвшлийг ашигласан, бусдад үлгэр жишээ болж чадахуйц
өвөрмөц өнгө төрхийг бүрдүүлж чадсан бүх төрлийн дотоод засал чимэглэлийн төсөл. 2010-2015 оны
хооронд хийгдэж дууссан төсөл байх.
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ШАЛГАРУУЛАЛТЫН
АНГИЛАЛ

12. ШИЛДЭГ “ГАДААД ОРЧНЫ ТОХИЖИЛТ”

У
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лирал, цаг уурын шалгуурт бүрэн нийцсэн, шинэлэг, дэвшилтэт дизайнтай, барилга дотор ажиллагсад,
үйлчлүүлэгчдэд таатай сэтгэгдэл төрүүлэхүйц, мөн гадна талаар өнгөрөн явж буй хүний харааг булаах,
ашигтай хэрэгтэй зай талбайг бодолцсон, гадна машины зогсоол, стандартад нийцсэн байх. 2010-2015 оны
хооронд ашиглалтад орсон байх.

13. ШИЛДЭГ “ИРЭЭДҮЙН ТӨСӨЛ” /10.000 М2 ХҮРТЭЛ/

Б

аригдаж байгаа эсвэл баригдахаар төлөвлөгдсөн, мөн онцгой архитектурын, техникийн, хүрээлэн буй
орчны чанараар ирээдүйн төсөөллийг бидэнд харуулж чадах бүх төрлийн барилга, цогцолбор хамаарна.
Нийт талбай нь 10000м2 хүртэл, 2015-2016 ондоо барилгын ажил нь эхэлсэн байх.

14. ШИЛДЭГ “ИРЭЭДҮЙН МЕГА ТӨСӨЛ” /10.000 М2-С ДЭЭШ/

Б

аригдаж байгаа эсвэл баригдахаар төлөвлөгдсөн, мөн онцгой архитектурын, техникийн, хүрээлэн буй
орчны чанараар ирээдүйн төсөөллийг бидэнд харуулж чадах бүх төрлийн барилга, цогцолбор хамаарна.
Нийт талбай нь 10000м2-аас дээш, 2015-2016 оноос барилгын ажил нь эхлэх.

15. ШИЛДЭГ “ТАУН ХАУС ”

Г

адаад үзэмж сайтай, таун хауст байх ёстой бүх стандартыг хангасан, оршин суугчийн тав тух, паркинг
зэрэг хэрэгцээ шаардлагыг нэн тэргүүнд харгалзан төлөвлөсөн байхаас гадна орон зайг ухаалгаар
ашигласан шийдэлтэй байвал давуу тал болно. 2010-2015 оны хооронд ашиглалтад орсон байх.

16. ТУСГАЙ ШАГНАЛ - ШИЛДЭГ “ХОТЫН ДҮР ТӨРХ ”

Х

от, дүүргийнхээ гадаад үзэмжид чимэг нэмсэн, эдийн засагт хувь нэмрээ оруулсан, хотжилтын
шинэчлэлд үнэтэй байр суурь эзлэх одоо баригдаж байгаа эсвэл саяхан баригдаж дууссан төслийг
сонгон шалгаруулна. Төслийн байршил, тогтвортой хөгжил, орц гарц, болон хүрээлэн байгаа орчин, хороо
дүүрэгтээ нийцсэн давуу талыг харгалзан үзнэ. 2010-2015 оны хооронд бүрэн дууссан төсөл байна.
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МОНГОЛЫН ШИЛДЭГ БАРИЛГА, БАЙГУУЛАМЖ 2015
НЭР ДЭВШҮҮЛЭЛТЭД БҮРДҮҮЛЭХ МАТЕРИАЛ

2.
3.

Төслийн зураг. Экстерьер. 2ш
A. JPEG хэлбэрийн өнгөт зурган файл
B. Хамгийн багадаа 300 dpi нягтаршилтай
C. Зургийн богино тал хамгийн багадаа 12,5 см хэмжээтэй

Төслийн зураг. Интерьер. 2ш
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1.

A. JPEG хэлбэрийн өнгөт зурган файл
B. Хамгийн багадаа 300 dpi нягтаршилтай
C. Зургийн богино тал хамгийн багадаа 12,5 см хэмжээтэй

Нэмэлт материал
A. 20мв-аас ихгүй нэг pdf эсвэл jpeg баримт
B. 20мв-аас ихгүй нэг мр3 дуут материал
C. Төсөлтэй холбогдолтой вэб эсвэл мэдээллийн сайтын 3

хүртэлх холбоос

D. Үйлчлүүлэгчийнхээ бараа бүтээгдэхүүн, үйлчилгээ эсвэл тэдний үйл ажиллагаа эрхэлдэг салбарыг хэрхэн
сурталчлах талаар зургууд нэмж хавсаргах боломжтой

Видео. 1ш
A. Төслийн талаарх видеог хавсаргаж болно
B. 90 сек хүртэл хугацаатай
C. wmv (windows media) форматтай
D. Файлын хэмжээ 20мв-ээс ихгүй байх

Таны төсөл сүүлийн шатанд шалгарсан тохиолдолд шалгаруулалтад ирсэн зургийг шалгаруулалтын сэтгүүлд нийтэлж,
шагнал гардуулах ёслолын үеэр төслийн танилцуулгад ашиглагдана.
Хаяг: Блю Скай тауэр 1давхар, 103 тоот, Энхтайвны өргөн чөлөө 17, 1-р хороо, Сүхбаатар дүүрэг, Улаанбаатар хот, Монгол улс
Утас: 976 - 70114646; 94056449; 94026449
И-мэйл: info@propertyawards.mn; registration@propertyawards.mn
Mongolian Property Awards 2015
Вэб хуудас: www.propertyawards.mn
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МОНГОЛЫН ШИЛДЭГ БАРИЛГА, БАЙГУУЛАМЖ 2015
НЭР ДЭВШҮҮЛЭЛТЭД ОРОЛЦОГЧИЙН МЭДЭЭЛЭЛ
Компанийн нэр :
Албан тушаал :
Овог нэр :
Хаяг :
Утас :

MO NG O L IAN P R O P E R T Y AWAR D S 2015

И-мэйл хаяг :

Төслийн мэдээлэл
Шалгаруулалтын ангилал:
Төслийн нэр:
Байршил, хаяг:
Захиалагчийн нэр:
Архитекторын нэр:
Инженерийн нэр:
Гүйцэтгэгчийн нэр:
Барилгын зориулалт:
Үйл ажиллагааны чиглэл:
Барилгажилтын талбай:
Нийт талбай:
Барилгын давхар:
Төслийн өртөг:
Төсөл хийгдсэн хугацаа:
Ашиглалтад орсон он:

Төслийн онцлог:
/Нэр дэвшиж буй төслийн бусдаас ялгарах шинж чанар, давуу тал, онцлогийг тайлбарласан материалыг хавсаргана/
Хаяг: Блю Скай тауэр 1давхар, 103 тоот, Энхтайвны өргөн чөлөө 17, 1-р хороо, Сүхбаатар дүүрэг, Улаанбаатар хот, Монгол улс
Утас: 976 - 70114646; 94056449; 94026449
И-мэйл:
registration@propertyawards.mn
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