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УЛААНБААТАР ХОТЫН ГЭР ХОРООЛЛЫГ ХӨГЖҮҮЛЭХ,
ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАЛТЫГ ДЭМЖИХ ХӨТӨЛБӨР

улаанбаатар хотыг 2020 он хүртэл хөгжүүлэх ерөнхий 
төлөвлөгөөний тодотгол, 2030 он хүртэлх хөгжлийн чиг хандлага 
баримт бичигт заасан эдийн засгийн боломж, орон сууц, 
хотын дэд бүтцийн үйлчилгээ хангамж бүхий эрүүл, аюулгүй, 
тав тухтай амьдрах таатай орчин нөхцлийг бүрдүүлсэн, бие 
даан хөгжсөн дэд төвийн сүлжээг гэр хороололд бий болгох 
зорилтыг хэрэгжүүлэхтэй уялдуулан “улаанбаатар хотын гэр 
хорооллыг хөгжүүлэх хөрөнгө оруулалтыг дэмжих хөтөлбөр”-ийг 
санхүүжүүлэхээр му-ын Засгийн газар болон азийн хөгжлийн 
банк хооронд 2013 оны 12 дугаар сарын 09-ний өдөр байгуулсан 
Санхүүжилтийн ерөнхий хэлэлцээрийг 2014 оны 05 дугаар сарын 
23-ны өдөр му-ын уих-аар соёрхон баталсан.

Улаанбаатар хотыг 2020 он 
хүртэл хөгжүүлэх ерөнхий 
төлөвлөгөөний тодотголд 

2020 ОН 
хүртэлх хөгжлийн чиг 
хандлага баримт бичигт  

2030 ОН

Санхүүжилтийн ерөнхий 
хэлэлцээрийг 2014 оны 05 
дугаар сарын 23-ны өдөр 
МУ-ын УИХ-аар соёрхон 
баталсан.

2014 ОН
“Улаанбаатар хотын гэр 
хорооллыг хөгжүүлэх хөрөнгө 
оруулалтыг дэмжих 
х ө т ө л б ө р ” - и й г 
санхүүжүүлэхээр МУ-ын 
Засгийн газар болон Азийн 
Хөгжлийн Банк хооронд 
хэлэлцээр хийсэн.

2013 ОН

эдийн засгийн боломж, орон сууц, хотын дэд бүтцийн үйлчилгээ хангамж 
бүхий эрүүл, аюулгүй, тав тухтай амьдрах таатай орчин нөхцлийг 
бүрдүүлэхээр заасан.
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      УлаанбааТарын УТаа,  хөрсны бохирдол багасна
- баянхошуу, Сэлбэ төв нь улаанбаатар хотын агаарын урсгалын 
дээр байрладаг бөгөөд хөтөлбөр хэрэгжсэнээр зөвхөн Сэлбэ 
төвийн нүүрсний хэрэглээ 15,000 тонноор буурч, агаарын 
бохирдол багасаж, төслийн үр шимийг улаанбаатар хотын 1.4 сая 
иргэн хүртэнэ. 

      10 мянган ногоон орон сУУц баригдана
- улаанбаатар хотын дэд төвүүдэд иргэдийн газрыг орон сууцаар 
шууд солих нөхцөлтэй 10 мянган ногоон орон сууц төслийг 
нийслэлийн Засаг даргын тамгын газар хариуцан, азийн хөгжлийн 
банк санхүүжүүлэн хэрэгжүүлнэ.

       хоТын Төвийн ачаалал бУУрна
- тухайн дэд төвүүдэд шинээр байгуулагдах үйлдвэр, үйлчилгээний 
байгууллагуудад иргэд ажил эрхлэх боломж бий болох зэрэг 
таатай нөхцөл бүрдэж хотын “зах”–аас хотын төв рүү ирэх ачаалал 
буурна.

       дэд бүТцийн сүлжээ өргөжнө
– дэд төвүүдийн хэсэгт явган болон авто замын бүтээн 
байгуулалт, цэвэр болон бохир усны дэд бүтэц хийгдсэнээр иргэд 
дээрх үйлчилгээнүүдийг хүртэх боломжтой болно. 

       ажлын байр шинээр бий болно
- бүтээн байгуулалтын ажлын үед иргэд олон нийт, амьжиргааны 
түвшин доогуур иргэд, өрх толгойлсон эмэгтэйчүүд (эрэгтэйчүүд)-
эд мэргэжлийн чиг баримжаа олгох замаар хөдөлмөр эрхлэх 
боломжийг бүрдүүлнэ.

      Тав ТУхТай, аюУлгүй орчин бий болно
- гудамжны гэрэлтүүлэг болон явган хүний зорчих орчинг бүрэн 
бүрэлдүүлсэн авто зам, олон нийтийн амралт зугаалгын ногоон 
байгууламж бий болсноор тав тухтай орчин бий болно.

улаанбаатар хотын “гэр хорооллыг хөгжүүлэх хөрөнгө оруулалтыг дэмжих хөтөлбөр” нь 3 үе шаттайгаар 
хэрэгжих ба хөтөлбөрийн 1 дүгээр үе шат болох төсөл-1-ийн санхүүжилтийн 51.38 хувийг азийн хөгжлийн 
банк, 27.15 хувийг Европын хөрөнгө оруулалтын банк, үлдсэн 21.45 хувийг нийслэлийн төсвөөс бүрдүүлж 
байна. төсөл-1-ийг 2014 оны 05 дугаар сарын 23-ны өдөр уих-аар соёрхон баталсан. 

хөтөлбөрийн хүрээнд 6 дэд төвийн дэд бүтцийн суурийг тавих бөгөөд төсөл-1-ийн хүрээнд Сэлбэ, 
баянхошуу дэд төвүүдийн суурийг тавьж, улмаар нийслэлийн хойд бүсийн хүн амд үйлчилдэг, худалдаа, 
соёлын үйлчилгээний төвлөрөл бүхий авто зам, дулаан, цэвэр ус, цахилгаан хангамж болон ариутгах 
татуурга, инженерийн шугам сүлжээ, хүүхдийн цэцэрлэг, бизнес инкубатор төвтэй, агаарын болон хөрсний 
бохирдолгүй, байгаль орчинд ээлтэй, ногоон орчинг бүрдүүлсэн,эдийн засаг, соёл, нийгмийн үйлчилгээний 
идэвхтэй бүс болгоно.

хөТөлбөрийн
н и й г м и й н ач холбогдол:

Төслийн Товч
ТанилцУУлга
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Төслийн үйл ажиллагааны бүдүүвч
төслийн эхлэл үе шат

/техникийн судалгаа, тЭЗҮ/

Урьдчилсан зураг төсөл

нарийвчилсан Зураг төсөл

Газар Чөлөөлөлт, нүүлгэн Шилжүүлэлт

барИлГа УГСралт, ЗахИалаГЧИЙн хЯналтЫн ҮЙл аЖИллаГаа

тУрШИлт тохИрУУлГа, баЙнГЫн аШИГлалтаД аВах

аШИГлаГЧИД хҮлЭЭлГЭн ӨГӨх

нийгэм-ЭЗ судалгаа

хөрөнгийн Үнэлгээ

Газар чөлөөлөлт

нүүлгэн 
шилжүүлэлт 
төлөвлөгөө 
батлуулж, 

хэрэгжүүлэх

оршин
суугчидтай 
харилцах

Урьдчилсан төсөв

ха үйл ажиллагаа

худалдан авалтын 
төлөвлөгөө
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“Сэлбэ дэд төв”-д барих дулааны станцын
шав тавих ёслолын үйл ажиллагаа

“баянхошуу дэд төв”-ийн түр суурьшуулах 50 айлын орон сууц

“Сэлбэ дэд төв”-ийн түр суурьшуулах 50 айлын орон сууц газар чөлөөлөлт, нүүлгэн шилжүүлэлтын ажлын явц
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тӨСӨл хЭрЭГЖҮҮлЭх ҮЕ Шат

СанхҮҮЖИлтИЙн хУВЬ
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уб хотын гэр хорооллыг хөгжүүлэх хөрөнгө оруулалтыг 
дэмжих хөтөлбөр нь нийт 320 сая ам.долларын 
санхүүжилттэйгээр 3 үе шаттайгаар хэрэгжинэ. тус 
хөтөлбөр нь зорилтот дэд төвүүдэд инженерийн үндсэн 
гол шугам сүлжээ, нийгмийн байгууламжуудыг барьж 
ашиглалтад оруулах ба хот төлөвлөлтийн шинэчлэл, хот 
байгуулалтын чадавх бэхжүүлэх зөвлөх үйлчилгээний 
хүрээнд дэд төвийн хэсэгчилсэн ерөнхий төлөвлөгөөг 
иргэдийн оролцоотой шинэчлэн боловсруулах, дэд төвийг 
хөгжүүлэх цогц төлөвлөгөө боловсруулан хэрэгжүүлэх 
суурь нөхцлийг бүрдүүлэх замаар шинэ дэд төвийг эдийн 
засаг, соёл, нийгмийн үйлчилгээний идэвхтэй бүс болгох 
зарчимд тулгуурласан. хөтөлбөрийн үе шат бүр энэ 
зарчмын дагуу төлөвлөгдсөн ба бүтээн байгуулалтаар 
бий болсон дэд бүтцийн үр ашигтай байдал нь зөвлөх 
үйлчилгээний хүрээнд бий болох дэд төвийн хөгжлийн 
цогц төлөвлөгөөг хэрэгжүүлэхтэй нягт уялдаатай.
төсөл нь нийт 104.5 сая ам.долларын санхүүжилттэй 

ба үүний 53.7 сая ам.доллар буюу 51.38%-ийг ахб, 28.38 
сая ам.доллар буюу 27.15%-ийг Ехоб, үлдсэн 22.42 
сая ам.доллар буюу 21.45%-ийг нийслэлийн төсвөөс 
санхүүжүүлнэ.
ахб-ны дунд шатны үнэлгээний баг 2017 оны 2 дугаар 
сард 2 долоо хоногийн хугацаатай ажилласан. дунд шатны 
үнэлгээний явцад тхн-ээс хяналт шинжилгээ үнэлгээний 
тайланг танилцуулсан. тайлангийн хугацаанд ахб-ны 
удирдах зөвлөлийн гишүүд, ази номхон далайн бүсийг 
хариуцсан ерөнхий захирал зэрэг албаны хүмүүс нийт 4 
удаагийн ажлын айлчлал хийж, төслийн явцтай танилцан 
санал, зөвлөмж өгч ажиллав.
“улаанбаатар хотын гэр хорооллыг хөгжүүлэх хөрөнгө 
оруулалтыг дэмжих хөтөлбөр”-ийн санхүүжилт нь азийн 
хөгжлийн банкны /ахб/-ны дүрэм журмын дагуу явагддаг 
бөгөөд бүхий л шатны хяналт шалгалт, жилийн эцсийн 
санхүүгийн тайланг ахб-ны журмын дагуу шат, шатны 
аудитын байгууллага хянан шалгадаг.  

ахб 2017 оны 09 дүгээр 
сард  500,000 ам.долларын 
буцалтгүй тусламж 
үзүүлэх санамж бичигт 
гарын үсэг зурсан. уг 
тусламжаар мониторинг 
болон мэдээллийн цахим 
систем бий болж дэд төвийн 
иргэд үр ашгийг нь хүртэнэ.

санхүүжилТ Тайлан

бУцалТгүй ТУсламжийн 
санхүүжилТийг
шийдвэрлүүллээ

-ын
төсөл хэрэгжүүлэх нэгжээс санаачлан санал 
боловсруулж, ахб-ны холбогдох хүмүүстэй хамтран 
ажилласнаар энэхүү нэмэлт санхүүжилтийг буцалтгүй 
тусламжаар авах болов. дэд төвийн мэдээллийн цахим 
систем бий болсноор дэд төвийн нэгжийн талаарх 
аливаа шийдвэрийг тоо баримт, бодит мэдээлэлд 
тулгуурлан гаргах нөхцөл бүрдэнэ.



Төсөл 1-ийн 2017 оны үйл ажиллагааны тайлан

7

нийслэл дэх төрийн аудитын газраас 
нЗдтг-ын барьцаа хөрөнгийн дансанд 

гүйцэтгэлийн аудит хийсэн ба зөрчилгүй 
санал дүгнэлт гарсан.

нЗдтг-ын дотоод аудитын 
албанаас төслийн 2014, 
2015, 2016 оны хөрөнгө 
оруулалтын данснуудын 

хүрээнд гүйцэтгэлийн аудит 
хийсэн.

үаг-ын гүйцэтгэлийн 
аудитын хэлтсээс 

аудит хийсэн.

2016 оны жилийн эцсийн 
санхүүгийн тайланд ахб-
ны журмын дагуу үндэсний 
аудитын газраас Санхүүгийн 
тайлангийн аудит хийсэн ба 
аудитын ажлын явцад аудитын 
байгууллагаас шаардсан бүхий 
л  баримт материалуудыг гарган 
өгч, холбогдох асуултуудад 
тайлбар өгч аудитыг дуусгавар 
болгосон. аудитын тайлан 
эерэг дүгнэлттэй гарсан байна.

Төслийн
санхүүжилТийн 

задаргаа

эх суралж: www.ub-subcenter.mn
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тӨСлИЙн мЕнЕЖмЕнт,
оролцоГЧ талУУДЫн 
оролцоо

ахС- азийн хөгжлийн сан
гб-гүйцэтгэх байгууллага
Ехэү-ердийн хөрөнгийн эх үүсвэр.
тхн-төсөл хэрэгжүүлэх нэгж
хбодбС-хотын байгаль орчны дэд бүтцийн сан

мөнгөн хүсэлтийн 
өргөдөл (мхө)-ийг 
нЗдтг бэлтгэж Сангийн 
яам (СЯ)-нд хүргүүлнэ.
төлбөрийг мөнгөн 
урьдчилгааны дансанд 
шилжүүлсэн /эсвэл 
гүйцэтгэгчид шууд 
шилжүүлнэ.

монгол улсын
Засгийн газар

(Зээлдэгч)

азийн хөгжлийн банк
хамтран 

санхүүжүүлэгч Ехоб

улаанбаатар 
хотын захиргаа

(хариуцагч 
байгууллага)

төсөл 
хэрэгжүүлэх нэгж

төслийн данс 
1-ахС Зээл

төслийн данс 
2-Ехэү Зээл

төслийн данс 3

гүйцэтгэгчид, ханган 
нийлүүлэгчид,

зөвлөхүүд

монгол улсын
Сангийн яам

1

2

3

4

5
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азийн хөгжлийн банк (ахб): 

хөтөлбөрийн хэрэгжилт, үүний дотор    
хариуцагч болон хэрэгжүүлэгч байгууллагууд 

хөтөлбөрийн хэрэгжилттэй холбоотой үүрэг, 
хариуцлагаа ахб-ны бодлого, журамд хэрхэн нийцүүлэн 
хэрэгжүүлж буй эсэхэд хяналт тавина.

засгийн газар:  (сангийн яам)

ахб-ны зүгээс хүлээн авахуйц арилжааны 
банкинд төслийн 5 тусгай данс (зээлийн ба 

буцалтгүй тусламжийн эх үүсвэр тус бүрээр)-ыг нээх; 
төслийн санхүүд жил бүр аудитын хяналтыг оруулахыг 
хариуцна төслийн ба зээлийн гэрээний хэлэлцээр 
хийнэ.

Төсөл удирдах хороо 
 

улаанбаатар хотын Засаг дарга ахална. 
бүрэлдэхүүнд нь Сангийн яам, барилга, хот 

байгуулалтын яам, хөдөлмөрийн яам, боловсролын 
яам, шаардлагатай тохиолдолд холбогдох 
агентлагуудын төлөөлөл орно. хөрөнгө оруулалтын 
хөтөлбөрийн явцад хяналт тавина.

Улаанбаатар хотын захиргаа (нздТг)
гүйцэтгэх байгууллага 

хөтөлбөрийн ерөнхий хяналт, захиргааны чиг 
үүргийг хэрэгжүүлнэ. олон талт зохицуулалтын хороог 
байгуулж, үйл ажиллагааны хөтөлбөрийг мөрдөж 
ажиллана. хөрөнгө оруулалтын хөтөлбөр, замын зураг 
-төлөвлөгөөний хэрэгжилтэд хяналт тавина. 

Улаанбаатар хотын захиргаа (нздТг)
хэрэгжүүлэх байгууллага –

хөтөлбөрийн хэрэгжилт, үүний дотор санхүү, захиргаа, 
техникийн болон худалдан авалтын асуудлууд, хяналт 
шинжилгээ үнэлгээ, хамгааллын арга хэмжээний 
хэрэгжилтийг хариуцна.

Европын хөрөнгө оруулалтын банк (Ехоб):
хөтөлбөрийн хэрэгжилт, ялангуяа усны 
салбарт хийгдэж буй ажлуудад хяналт тавина.

                 Төсөл хэрэгжүүлэх нэгж
              

хөтөлбөрийн хэрэгжилт, менежментийн 
асуудлыг хариуцна. хөтөлбөрийн гүйцэтгэл, 
менежментийн системийг боловсруулж 
төлөвшүүлнэ.

хөтөлбөрийн бүх дэд бүрэлдэхүүн 
хэсгүүдийн нарийвчилсан хэмжилт, судалгаа, 
инженерийн зураг төслийг хариуцана.

гүйцэтгэгчтэй гэрээ байгуулахын зэрэгцээ 
нүүлгэн шилжүүлэлтийн төлөвлөгөөний эцсийн 
хувилбар, байгаль орчны менежментийн шинэчилсэн 
төлөвлөгөөг боловсруулж/шинэчилж ахб-наас 
зөвшөөрөл авахаар хүргүүлэх, газар чөлөөлөлт, 
нүүлгэн шилжүүлэлт, байгаль орчны болон нийгмийн 
хамгааллын арга хэмжээтэй холбоотой шаардлагатай 
бүх баримт бичгүүдийг хэрэгжүүлнэ. 

тендер зарлахаас өмнө барилгын бүх ажлуудын 
техникийн болон экологийн экспертизийн дүгнэлт 
гаргуулна. 

барилгын ажил, материал тоног төхөөрөмжийн 
ханган нийлүүлэлт, зөвлөх үйлчилгээний гэрээний 
худалдан авалт, менежментийг (хотын захиргааны 
холбогдох байгууллагуудын дэмжлэгтэйгээр) 
хэрэгжүүлэхэд нь улаанбаатар хотын захиргаанд 
дэмжлэг үзүүлнэ. барилгын ажлын гүйцэтгэлийн 
хяналт шинжилгээ, чанарын хяналтыг хамгааллын 
арга хэмжээний хэрэгжилтийн хамт хангуулна.

Санхүүжилтийн зарцуулалт, үүний дотор мөнгөн 
хүсэлтийн өргөдөл, дансны зузаатгал хийх өргөдөл 
бэлтгэх, улмаар улаанбаатар хотын захиргаа болон 
Сангийн яамаар батлуулахтай холбоотой асуудлаар 
ахб болон Ехоб-тай харьцаж зохицуулалт хийх, 
холбогдох дагалдах баримтуудыг бүрдүүлж хадгална. 
Явцын тайлан болон аудитын тайлангуудыг ахб, Ехоб 
болон улаанбаатар хотын захиргаанд хугацаанд нь 
хүргүүлнэ.
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о оролцогч талууд гэж хэн бэ?
хӨтӨлбӨрИЙн мЕнЕЖмЕнтИЙн ҮҮрЭГ харИУцлаГЫГ

ДоорхИ оролцоГЧ талУУД харИУцДаГ
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тӨСлИЙн хУДалДан аВах

тӨСлИЙн хУДалДан аВах аЖИллаГаанЫ ЯВц, хЯналтЫн СхЕм 

ажиллагааны  зарчим

төслийн хаа- ахб, Ехоб-ны журмын дагуу явуулдаг тул хаа-нд оролцогч байгууллагуудын 
боловсон хүчний чадавхаас шалтгаалж тендерийн үнэлгээний явцад хугацаа алдах эрсдэлтэй   

ЕВропИЙн
хӨрӨнГӨ

орУУлалтЫн
банк

аЗИЙн
хӨГЖлИЙн

банк  

СанГИЙн
Яам            

Төсөл 
хэрэгжүүлэх 

нэгж

Улаанбаатар
хотЫн

ЗахИрГаа 

зУраг
Төсөв

үнэлгээ
ахб, Ехоб

/14-30
хоног/

гэрээ
байгУУлах

ТЕндЕр

ахб
Ехоб

зарлах

тендерийн баримт 
бичгийг хянан үзэх

тендер зарлах

тендерийн үнэлгээний
тайланг хянан шалгах

гэрээ байгуулах бэлтгэл

тендер хүлээн авах хугацаа 42 
хоног, тендерийн үнэлгээний 

тайлан бэлтгэх 30 хоног

ахб,Ехоб ШалГаЖ ЗӨВШӨӨрӨл олГох

тЕнДЕрИЙн ҮнЭлГЭЭнИЙ таЙланГ 
хЯнан ШалГахаар хҮлЭЭн аВах

ахб, Ехоб ШалГаЖ ЗӨВШӨӨрӨл 
олГох

тЕнДЕрИЙн УрИлГЫГ Зарлан мЭДЭЭлЭх

тЕнДЕрИЙн ҮнЭлГЭЭнИЙ таЙланГ
ахб, Ехоб-Д хҮрГҮҮлЭх

ГЭрЭЭ баЙГУУлах

1 хоног

10 хоног

28 хоног

72 хоног

10 хоног
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нийслэлийн
хУдалдан авах 
ажиллагааны

газраас

Үнэлгээний тайлан 
эцэслэгдээгүй 

тендер 1

Шаардлагад нийцсэн 
тендер ирээгүй 

тул бүх тендерээс 
татгалзсан тендер 2

18 тендер
зарласан. 

нийслэлийн Засаг даргын 2016 оны а/180 тоот захирамжийн дагуу төслийн худалдан 
авах ажиллагааны эрх нийслэлийн худалдан авах ажиллагааны газарт шилжсэн. 
дотоодын аж ахуйн нэгжүүдэд өрсөлдөх боломж олгох чиглэлийг нийслэлийн Засаг 
даргын тамгын газраас баримталж байгаа боловч энэ нь  худалдан авах ажиллагааны 
хугацааг уртасгах, олон шат дамжлагатай болгосон. мөн худалдан авах ажиллагаанд 
процедурын алдаа гарах магадлалыг нэмэгдүүлж, тендерт оролцогчдод ойлгомжгүй 
нөхцөл байдал үүсгэсэн зэрэг асуудлууд гарсан. улмаар нийслэлийн худалдан авах 
ажиллагааны газраас 2017 онд төслийн худалдан авах ажиллагааны нийт 18 тендер 
зарласнаас үнэлгээний тайлан эцэслэгдээгүй 1, шаардлагад нийцсэн тендер ирээгүй 
тул бүх тендерээс татгалзсан 2 тохиолдол байна.

худалдан авах ажиллагааг 
төслийн удирдлагын баримт 
бичигт заасны дагуу 2017 
оны 10 дугаар сараас тхн-д 
хариуцуулахаар болсон.

тӨСлИЙн хУДалДан аВах
ажиллагааны явц 2017 онд

ШИЙДЭл:
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баянхошУУ-авТо зам, 
шУгам сүлжээ

баянхошУУ-цэцэрлэг, мсүТ

сэлбэ -авТо зам, шУгам сүлжээ
сэлбэ цэцэрлэг, мсүТ,

дУлааны сТанц

КТмс-Талх чихэр хүрТэлх
цэвэр Усны шУгам 

Усан сан

нөлөөлөлд өртөгсөд /2017.12.28/

нөлөөлөлд өртөгсөд /2017.12.28/

нөлөөлөлд өртөгсөд /2017.12.28/

нөлөөлөлд өртөгсөд /2017.12.28/

нэгж талбар   хагас       бүтэн

нэгж талбар   хагас      бүтэн

нэгж талбар   хагас      бүтэн

нэгж талбар   хагас       бүтэн

нэгж талбар хагас бүтэн
нийт                   795                    453          342

350           226           124
 27                 27

350            211  139
 42                    42

 15           13              2

 11             3               8

тӨСлИЙн 1-р ҮЕ ШатанД барИлГа УГСралтЫн аЖлЫн траССЫн ДаГУУ
ГаЗар ЧӨлӨӨлӨлт, нҮҮлГЭн ШИлЖҮҮлЭлтЭД ӨртСӨн

нЭГЖ талбарЫн тоо (ДЭД тӨВ тУС бҮрЭЭр)

баянхошУУ
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газар чөлөөлөлт, нүүлгэн шилжүүлэлтийн ажиллагаа
төслийн газар чөлөөлөлт, нүүлгэн шилжүүлэлтийн ажлыг 
Санхүүжилтийн ерөнхий хэлэлцээрийн дагуу ахб-ны газар 
чөлөөлөлт, нүүлгэн шилжүүлэлтийн бодлого, зарчмын дагуу 
зохион байгуулах үүргийг му-ын Засгийн газар хүлээсэн ба үүнд 
холбогдох бүх зардлыг нийслэлийн төсвөөс гаргана. баянхошуу, 
Сэлбэ дэд төвд баригдах ариутгах татуургын гол шугамын 
барилга угсралтын ажлын газар чөлөөлөлтийн төлөвлөгөөг 
100% хэрэгжүүлсэн, газар чөлөөлөлт, нүүлгэн шилжүүлэлтийн 
ажлын явц 2017 оны эцсийн байдлаар 70 хувьд хүрээд байна. 

нөлөөлөлд өртсөн нэгж талбарт буй айл өрхийн газар 
болон хөрөнгийн үнэлгээг ахб-ны хамгааллын бодлогын дагуу  
хөндлөнгийн үнэлгээний мэргэжлийн байгууллага болох “бэсгэ” 
ххК-иар баянхошуу дэд төвд, “тэгш сонголт эстимэйт” ххК-иар 
Сэлбэ дэд төвд тус тус гүйцэтгүүлэн үнэлгээний тайланг монгол, 
англи хэлээр, мөн нэгж талбар бүрээр гаргуулан авч нга-д 
хүлээлгэн өгсөн. мөн газар чөлөөлөлт, нүүлгэн шилжүүлэлтийн 
төлөвлөгөө боловсруулах ажил 85%-ийн явцтай буюу ахб-аар 
батлуулах шатанд явж байна. уг төлөвлөгөөг ахб-аар батлуулахад 
банкны тавьж буй шаардлагын дагуу газар чөлөөлөлтөд өртөж 
буй нэгж талбарт амьдарч байгаа газаргүй иргэдэд шинээр газар 
олгох асуудлыг шийдвэрлэх шаардлага үүссэн.

түүнчлэн, 2017 оны 10 дугаар сараас эхлэн 2 дэд төвд 
нөлөөлөлд өртсөн иргэдтэй ойр ажиллах, аль болох чирэгдэлгүй 
үйлчлэх зорилгоор дэд төвүүдэд оффис шинээр тохижуулан 
нга, үнэлгээний мэргэжлийн байгууллагын зөвлөх, тхн-ийн 
ажилтнуудын баг тогтмол байрлан иргэд болон хороодын оршин 
суугчдын зөвлөл, бизнесийн зөвлөлийн бүлгийн болон холбогдох 
төрийн бус байгууллагын төлөөлөл оролцуулан уулзалтууд 
зохион байгуулав. 

газар чөлөөлөлт, нүүлгэн шилжүүлэлтийн нийт трассын 
дагуу газар чөлөөлөлтийн хязгаарыг газар дээр шугам тавьж 
тэмдэглэх ажлыг мэргэжлийн байгууллага “голден лайн” ххК 
компани 2017 оны 12 дугаар сард бүрэн хийж дуусгав.

тайлангийн хугацаанд газар чөлөөлөлт, нүүлгэн 
шилжүүлэлтийн ажилтай холбоотой гомдол, санал бүхий 
өргөдлийг иргэдээс хүлээн авч тухай бүрт нь шийдвэрлэн хариу 
өгч ажиллалаа.

газар чөлөөлөлТ, нүүлгэн шилжүүлэлТ

баянхошуу дэд төв дэх газар чөлөөлөлт нүүлгэн шилжүүлэлтийн 
дараах цэвэрлэгээний ажил

нүүлгэн шилжүүлэлтийн явц

баянхошуу дэд төв дэх газар чөлөөлөлт нүүлгэн
шилжүүлэлтийн ажлын явц

нийслэлийн шинэ өнгө төрхийг илтгэх хотын дэд төвийн бүтээн байгуулалтыг дэмжиж,
газраа чөлөөлсөн иргэддээ талархал илэрхийлж байна.
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газар чөлөөлөлТ, нүүлгэн шилжүүлэлТийн явц

монгол Улсын засгийн газар азийн хөгжлийн банКТай 
санхүүжилТийн Ерөнхий хэлэлцээр байгУУлснаар мУ-ын 
засгийн газар УлаанбааТар хоТТой дамжУУлан зээлдэх 
гэрээ хийсэн. Уг гэрээний дагУУ нийслэл гчнш-ийн 
зардлыг бүрэн хариУцах үүргийг хүлээсэн. 

газар болон эд хөрөнгийн үнэлгээг биЕ даасан 
харааТ бУс үнэлгээний Компани хийнэ.

нөхөн олговор олгохдоо:
 100%  олгох

газраа бүрэн
чөлөөлсөн 

Урьдчилгаа 60% олгох
газраа чөлөөлсний дараа 

+ 40%

нийСлэлийн гаЗрын албаны дотоод Санал

нийСлэлийн ЗаСаг даргын Захирамж гарах Явц

Захирамж гарСнаар гаЗрын алба иргэдтэй гэрээ 
байгуулж нөхөн олговор олгох

ГаЗрЫн ҮнЭлГЭЭГ

зөвшөөрсний дараа:

2018 оны 1-р сарын байдлаар хоёр дэд 
төвүүдэд нийт 700 айлтай зөвшилцөх ажлын 
явц 70,43% -тай байна. газар чөлөөлөлт, 
нүүлгэн шилжүүлэлтийн ажлыг 2018 оны 
4-р сард бүрэн дуусгаж барилга угсралтын 
ажлыг эхлүүлэхээр төлөвлөн ажиллаж байна. 

газар
чөлөөлөх

хэлтэс

Санхүү,
аж ахуйн

хэлтэс

газрын албаны 
орлогч дарга

газрын албаны 
дарга

бодлого, 
төлөвлөлтийн 

хэлтэс

Санхүү, төрийн 
сангийн хэлтэс

төрийн 
захиргааны 
удирдлагын 

хэлтэс

тамгын газрын 
дарга

Зд-ын ахлах 
зөвлөх Зд-ын орлогч

Засаг дарга

газар чөлөөлөх 
хэлтэс

Санхүү, аж ахуйн 
хэлтэс

Санхүү, төрийн 
сангийн хэлтэс

иргэдэд

Иргэдтэй үнийн дүн зөвшилцсөнөөс 
хойш иргэдэд нөхөн олговор олгох хүртэл 
нийт 14 үе шат дамжиж, дунджаар 3.2 
сар зарцуулж захирамж гардаг. төслийн 
газар чөлөөлөлтийн ажлыг хурдасгаж 
цаг хугацаанд нь хийх зорилгоор төслийн 
нэгжээс захирамж гарах 14 шатлалыг 8 
болгон цөөрүүлэх, 3.2 сарыг 14 хоног болгож 
бууруулах санал бүхий албан бичгийг 
нЗДтГ-т хүргүүлээд байна.
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гаЗар чөлөөлөлтийн Явц
2017 он
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2017 оны эцэст төслийн гүйцэтгэлийн явцыг 40%-д 
хүргэхээр төлөвлөсөн ба үүнд төслийн худалдан авах 
ажиллагаа, газар чөлөөлөлт, нүүлгэн шилжүүлэлтийн 
ажиллагааг 90%-д хүргэхээр төлөвлөн ажиллаж байна. мөн 
барилга угсралтын бэлтгэл ажлыг ханган гүйцэтгэгчидтэй 
гэрээ байгуулах, техник технологийн шийдлүүдийг гарган, 
шаардлагатай бараа материалын таталт хийх зэрэг 
ажлуудыг хийж гүйцэтгэхээр төлөвлөсөн.

2018 оны төслийн гүйцэтгэлийн явцыг 80%-д хүргэх ба 
үүнд дараах гэрээт ажлуудыг 100% гүйцэтгэн, ашиглагч 
байгууллагуудад хүлээлгэн өгөхөөр төлөвлөсөн. үүнд:
- дулааны шугамын өргөтгөлийн барилга
- баянхошуу дэд төвд баригдах 240 хүүхдийн цэцэрлэгийн 
барилга
- баянхошуу дэд төвд баригдах бизнес инкубатор болон 
мСүт-ийн барилга
- Сэлбэ дэд төвд баригдах 240 хүүхдийн цэцэрлэгийн 
барилга
- Сэлбэ дэд төвд баригдах бизнес инкубатор болон мСүт-
ийн барилга
- Сэлбэ дэд төвд баригдах 3 гүүрний барилга угсралтын 
ажил
- баянхошуу дэд төвд баригдах цахилгаан, холбооны шугам 
сүлжээ, дэд станцын барилга
- Сэлбэ дэд төвд баригдах цахилгаан, холбооны шугам 
сүлжээ, дэд станцын барилга
- орлогод нийцсэн орон сууц, хот шинэчлэлтийн төслийн 
туршилтын төслийн барилга
- төв цэвэрлэх байгууламжийн шинэчлэлт, дугуй 
резервуарын засварын ажил
- баянхошуу, Сэлбэ дэд төвд баригдах үерийн далан, 
хамгаалалтын сувгийн барилга
- уСуг-ын үйл ажиллагааг сайжруулах дэд төсөл
- баянхошуу, Сэлбэ дэд төвүүдийн ус, бохирын шугам 
хоолойн ханган нийлүүлэх ажил

дараах ажлуудын 2018 оны гүйцэтгэлийг 90% хүртэл хувьд 
хүргэж 2019 онд бүрэн дуусган ашиглагч байгууллагуудад 
хүлээлгэн өгөхөөр төлөвлөсөн. үүнд:
- улаанбаатар хотын зүүн хойд бүсийн усан сангаас 
тасганы усан сан хүртэлх HDPE ф900мм-ийн 4010 метр 
урт цэвэр ус дамжуулах гол шугамын болон ф600мм-ийн 
1684.23 метр урт “9б” бохир ус зайлуулах зөөлөн ширмэн 
яндан хоолой шугамын барилга 
- улаанбаатар хотын тасганы усан сангаас 3,4-р хорооллын 
усан сан, баруун дүүргийн насос станц хүртэлх 7054 метр 
урттай ф600мм-ийн цэвэр ус дамжуулах гол шугамын 
барилга 
- улаанбаатар хотын орос 14-р сургууль орчмын барилга 
байгууламжийн бохирын татуургын гол цуглуулах шугам 
/543 метр урттай ф400мм-ийн оКП146100 резинэн 
жийргэвчтэй ширмэн хоолой/-ын барилга угсралтын ажил 
- баянхошуу, Сэлбэ дэд төвийн гадна тохижилтын ажил 
- баянхошуу, Сэлбэ дэд төвд баригдах усан сангийн барилга 
- баянхошуу дэд төвд баригдах авто зам, дулааны болон 
бусад инженерийн шугам сүлжээний барилга 
- Сэлбэ дэд төвд баригдах авто зам, дулааны болон бусад 
инженерийн шугам сүлжээний барилга угсралтын ажил
- Сэлбэ дэд төвд баригдах дулаан цахилгаан станц 
- баянхошуу, Сэлбэ дэд төвүүдэд баригдах инженерийн 
шугам сүлжээний салбар шугамын холболтын ажил  
(магистраль шугам сүлжээний ажлуудын дараа хийгдэх 
ажил).

дээрх ажлуудын зэрэгцээ 2018 онд төсөл 2-ийн хүрээнд 
хийгдэх ажлуудын нарийвчилсан зураг төслүүдийг эцэслэн 
боловсруулж, худалдан авах, газар чөлөөлөлт, нүүлгэн 
шилжүүлэлтийн ажлыг эхлүүлэн гүйцэтгэлийн явцыг 
30%-д хүргэх, төсөл 3-ын тэЗү-г эцэслэн боловсруулж 
дуусгахаар төлөвлөн ажиллаж байна.

2017 оны эцэс хүрТэлх болон 2018 оны
жилийн ажлын Ерөнхий Төлөвлөгөө
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баЯнхоШУУ ДЭД тӨВИЙн арИУтГах татУУрГЫн аЖИл
баянхошуу, Сэлбэ дэд төвд баригдах бохирын гол коллектор 
шугамын барилга угсралтын ажлыг гүйцэтгэн улсын комисст 
хүлээлгэн өгөв. /нийт 8,6 км/ 

ҮЙлДВЭрИЙн наСоС СтанцЫн тоноГ тӨхӨӨрӨмЖИЙГ 
ШИнЭЧлЭн СаЙЖрУУлах ДЭД тӨСӨл

“гэр хорооллыг хөгжүүлэх, хөрөнгө оруулалтыг дэмжих 
хөтөлбөр” төслийн хүрээнд уСуг-т нэгдсэн удирдлагын СКада 
систем байгуулж усны алдагдлыг илрүүлэх зэргээр үйл 
ажиллагааны горимыг сайжруулж, ус, эрчим хүчний хэмнэлт 
үүсгэн ашиглалтын зардлыг бууруулав. 

тоног төхөөрөмжийн шинэчлэлтийн хүрээнд үйлдвэрийн 
насос станцад 1 өргөгчийн насос станцын гүний худгийн 
16 ширхэг насосыг иж бүрнээр нь шинэчлэн суурилуулж, 
ашиглалтад оруулав. мөн төвийн насос станцын эх үүсвэрийн 
2 өргөгчийн 4 насос, 6 кв-ын давтамж хувиргагчийг барилгын 
хамт барьж ашиглалтад оруулан уСуг-т 2017 оны 11 сарын 
8-нд хүлээлгэн өгсөн. 

тоног төхөөрөмжийн шинэчлэлийн үр дүнд хэрэглээнд 
суурилсан насосын ажиллагаатай болж цахилгаан эрчим 
хүчийг 15-30 хувь, цэвэр усыг 5-10 хувь хэмнэх тооцоо 
гарсан байна.

тӨСлИЙн 1-р ҮЕ ШатанД хИЙГДЭх ДЭД бҮтцИЙн аЖлУУД

Сэлбэ дэд төв

баянхошуу дэд төв

ДЭД бҮтЭц
баянхошуу дэд төвд 6,57км авто зам, 
2,4км үерийн хамгаалалт, 6,71км 
цэвэр усны шугам, 13,8км бохир 
усны шугам, 4,8км дулааны шугамын 
ажил, Сэлбэ дэд төвд 5,8 км авто 
зам, 2,3 км үерийн хамгаалалт, 
11,9 км цэвэр усны шугам, 12,51км 
бохир усны шугам, 1,3 км дулааны 
шугамын ажлыг тус тус 2018 онд 
эхлүүлнэ.

цЭцЭрлЭГ
төслийн нэгдүгээр шатны хүрээнд 
Сэлбэ, баянхошуу дэд төвүүдэд 
тус бүр 240 хүүхдийн цэцэрлэг 
байгуулна. цэцэрлэг ашиглалтад 
орсноор хоёр дэд төв дэх 
цэцэрлэгийн насны нийт 480 хүүхэд 
сургуулийн өмнөх боловсролд 
хамрагдах боломж бүрдэнэ. 

бИЗнЕС ИнкУбатор-мСҮт
Сургалтын болон үйлдвэрлэл, 
үйлчилгээний зориулалттай талбай 
бүхий хоёр давхар бизнес инкубатор 
- мСүт-ийн барилга ашиглалтад 
орсноор дэд төвд мэргэжил олгож, 
бизнес эрхлэгчдэд дэмжлэг үзүүлэх 
боломжтой болно.

2018 онД хИЙГДЭх аЖлУУД
/цэцэрлэг, мСүт, дулааны Станц/

2017 онД хИЙСЭн аЖИл
/наСоС, ариутгах татуурга/

ДУлаанЫ Станц
Сэлбэ дэд төвийн хүрээнд Сүхбаатар, 
чингэлтэй дүүргийн нутаг дэвсгэрт 
158 га талбайг хамарна. уг дэд 
төвд 26,68 мвт хүчин чадал бүхий 
олон улсын стандартад нийцсэн 
дулааны станц, дулааны шугамыг 
барьж байгуулна. ойрын жилүүдэд 
хийгдэж байгаагүй энэхүү томоохон 
бүтээн байгуулалт баригдсанаар 
6,000 орчим өрхийн 25,400 иргэн 
инженерийн шугамд холбогдон, 
төвийн дулаанаар хангагдана. 
түүнчлэн, тус дэд төвийн иргэд 
хамтран хувийн сууцны төсөл 
хөтөлбөрүүдэд хамрагдах, 
харьцангуй хямд үнээр орон сууцтай 
болох боломжтой.
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гэр хорооллыг орон сУУцжУУлах бодлого хөТөлбөрүүд
эдэлбэр гаЗар бүхий орон Сууцны хорооллыг  хөгжүүлэх хөрөнгө орУУлалТын Төсөл

оДоо баЙГаа амИнЫ орон СУУцнЫ
бҮС бУюУ ГЭр хорооллЫГ хӨГЖҮҮлЭх тӨлӨВлӨГӨӨ

ЭДИЙн ЗаСГИЙГ 
ИДЭВхЖҮҮлЭх

блокИЙн ДЭД 
бҮтцИЙн 

орон СУУцнЫ ЧаДаВхЖУУлах

ДЭД 
бҮтцИЙн

орон 
СУУцнЫ

нИЙГмИЙн 
ханГамЖИЙн ланДШаФтЫн ЭДИЙн 

ЗаСГИЙн

ИпотЕкИЙн ЗЭЭл тҮрЭЭСИЙн орон СУУц орлоГоД нИЙцСЭн орон СУУц

- ДЭД бҮтцЭД холбоГДСон 
амИнЫ орон СУУцЫГ 
ИпотЕкИЙн ЗЭЭлД 
хамрУУлах нӨхцлИЙГ 
бҮрДҮҮлЭх:
иргэн иПотЕКийн Зээлд 
хамрагдан байШингаа 
Сайжруулж  дэд бүтцэд 
холбогдСон эКо хауСтай 
болох бололцоог 
эрэлхийлнэ.
иргэн өөрөө амЬдрах 
орчин нөхцлөө 
Сайжруулах боломжтой 
болно.

- орлоГоД нИЙцСЭн тҮрЭЭСИЙн 
орон СУУц
- тҮрЭЭСлЭЭД ӨмЧлӨх: 
баГа орлоГотоЙ ИрГЭД 
тҮрЭЭСИЙн орон СУУцанД орЖ 
Сар бҮрИЙн тӨлӨлт тУхаЙн 
баЙрнЫ ҮнИЙн ДҮнГИЙн 30 
хУВЬД хҮрСнИЙ Дараа ҮлДСЭн 
70 хУВИЙГ 20-30 ЖИлИЙн 
хУГацаатаЙ ИпотЕкИЙн ЗЭЭлД 
хамрУУлах нӨхцлИЙГ СУДалЖ 
баЙна.
энэхүү ажил
түрээСний орон Сууцны 
бодлого журмаар 
Зохицуулагдана.

- хУДалДан аВах боломЖ 
ЧаДВарт нИЙцСЭн бҮхИЙ орон 
СУУц
- ДУлаанЫ алДаГДалГҮЙ 
тЕхнолоГИ
- ЭрЧИм хҮЧнИЙ хЭмнЭлттЭЙ 
(СЭрГЭЭГДЭх ЭрЧИм хҮЧ 
аШИГлах)
-аШИГлалтЫн ЗарДал баГа
-Эко ноГоо орЧИн 
бҮрДҮҮлЭхИЙГ ЗорИно
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улаанбаатар хотын дэд төвүүдэд иргэдийн газрыг орон сууцаар шууд солих нөхцөлтэй 10 
мянган ногоон орон сууц төслийг нийслэлийн Засаг даргын тамгын газар хариуцан, азийн 
хөгжлийн банк санхүүжүүлэн хэрэгжүүлнэ. энэ бүтээн байгуулалтын дэд бүтцийг хангах 
нь “гэр хорооллыг хөгжүүлэх, хөрөнгө оруулалтыг дэмжих хөтөлбөр”-ийн нэг зорилго 
юм. төслийн үр нөлөөг 100 мянган өрх шууд хүртэнэ. улаанбаатар хотын хөрс, агаарын 
бохирдол, ногоон байгууламж, инженерийн дэд бүтэц зэрэг тулгамдсан асуудлууд бүрэн 
шийдэгдэж, хүн ардын эрүүл, аюулгүй орчинд амьдрах нөхцөл бүрэн хангагдана. 
 
дэд төвүүдийг хөгжүүлэх чиглэлээр зарим яам, тамгын газар, улсын бүртгэлийн газар гэх 
мэт төрийн байгууллагууд, мөн байгалийн түүхийн музей, их, дээд сургуулиуд, дүүргийн 1 
цэгийн үйлчилгээг нүүлгэн шилжүүлж, дэд төвүүдэд төвлөрүүлэх боломжтой юм. 

холИмоГ орон СУУцнЫ боДлоГо /ноСк, тоСк/

орлоГоД нИЙцСЭн орон СУУц
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дахин хөгжүүлэх, блоК ТөлөвлөлТ гэж юУ вэ

Газрын эздийн 
бүлгүүд

Хувь хөрөнгө 
оруулагчид

Дэд 
төвийн 
хөгжил

Улс нийслэлийн 
хөрөнгө оруулалт

улс, нийслэлийн хөрөнгө оруулалт

нэг блоК = нэг хороолол

блоКийг хөгжүүлэхэд
газрын эздийн

оролцоо/хариУцлага

хувь хөрөнгө оруулагчид

тӨр болон ГаЗрЫн ЭЗДИЙн
хамтЫн аЖИллаГаанЫ нӨхцӨл:

блок гэж юу вэ?
авто зам, газрын гадаргын нөхцөл 
байдлын онцлогоор тусгаарлагдсан 
тодорхой хэсэг газрыг блок гэнэ.

төлбөрийг мөнгөөр болон 
гаЗраар хийх боломжтой
өмчийн болон эЗэмШлийн 
гаЗрын 30 -35 хувийн
газраар  дэд бүтцийн 
төлбөрийг хийх боломжтой.

Тавигдах нөхцөл:

ДЭД бҮтцИЙн Үр аШГИЙГ ДЭЭШлҮҮлЭхИЙн тУлД ДЭД тӨВИЙГ хӨГЖҮҮлЭх боДлоГо, арГа мЕханИЗм

авто зам

гол

үерийн далан

1 блоК
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дэд Төвийг хөгжүүлэх  үндсэн чиглэл, мЕханизм
ӨрСӨлДӨх ЧаДВартаЙ, УЯн хатан, тоГтВортоЙ хӨГЖИх, хҮртЭЭмЖтЭЙ ДЭД тӨВ болно

хот тӨлӨВлӨл хотЫн ШИнЭЧлЭл
гэр хорооллын гаЗрыг 

Шинэчлэн Зохион байгуулах
гэр хорооллыг дахин 

төлөвлөж барилгажуулах

хоТыг шинэчлэх 3 Төрлийн ТөлөвлөлТийн хүрээнд ТөлөвлөлТийн блоКУУдыг 
газрын эзэдТэй хамТран хөгжүүлэхээр ажиллана. 

өөрийн гэсэн өнгө 
төрхтэй, ажлын байртай, 
эдийн засгийн идэвхтэй 

төв

нийгмийн хангамжийн 
хүртээмжтэй, олон 
нийтийн газартай 

ажиллаж амьдрахад 
тухтай төв

төрөл бүрийн худалдан 
авагчдын эрэлтэд 

нийцсэн орон сууцны 
хорооллуудтай төв

+
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дахин хөгжүүлэх, блоК ТөлөвлөлТ
Дэд блок Эдэлбэр газрын тоо

В-5-1 23
В-5-2 33
В-5-3 21
В-5-4 20
В-5-5 32
В-5-6 14
В-5-7 24
В-5-8 34
В-5-9 13

В-5-10 34

Үзүүлэлт В-5 
блок

Байнгын 
оршин 

суугчид

Гэрт
Тоо 75

Өрхийн тоо 78
Хүн амын тоо 284

Байшинд
Тоо 309

Өрхийн тоо 276
Хүн амын тоо 1084

Түрээсий
н оршин 
суугчид

Газар Өрхийн тоо 7
Хүн амын тоо 18

Хажуу 
өрөө

Өрхийн тоо 2
Хүн амын тоо 5

Байшин Өрхийн тоо 2
Хүн амын тоо 5

блок нЬ ГУДамЖ, хороолол Доторх ЗамУУДаар ДЭД блокД хУВааГДаЖ болно.
ДЭД блок тУС бҮрЭЭр тӨлӨВлӨлтИЙГ орШИн СУУГЧДЫн оролцоотоЙГоор хИЙх боломЖтоЙ. 
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Зарим яам, тамгын газар
улсын бүртгэлийн газар
Шинэ дүүрэг байгуулах
нийслэлийн зарим агентлагууд
мэргэжлийн хяналтын газар
архивын газар
геологи палеонтологийн хүрээлэн
байгалийн түүхийн музей
их, дээд сургуулиуд
дүүргийн 1 цэгийн үйлчилгээ
усан спортын ордон
монголын гимнастикийн ордон

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12

төрийн үйлчилгээний
байгууллагууд

дэд төв рүү
нүүлгэн шилжүүлэх

Шинээр/салбар
байгуулахдэд төвүүдэд 

нийгмийн 
хангамжийн 

Томоохон 
байгУУламжУУд бий 

болох боломж

бнСу-ын засгийн газраас 55.0 сая 
ам.доллараар санхүүжүүлэн барих 
байгалийн түүхийн музей, паленталогийн 
хүрээлэнг Сэлбэ дэд төвд барьснаар, 
дамбадаржаа хийдтэй хоршсон аялал 
жуулчлалын цогц бүтээгдэхүүн бий болох 
боломжтой.

ая ТУхТай орчин,
аялал жУУлчлалын бүс 

дэд төвд оршин сууж буй иргэд, газрын 
эзэд, бизнес эрхлэгчдийн ажиллаж амьдрах 
нөхцлийг сайжруулж, хувийн орон сууц, 
барилга байгууламж салбарлан барих санал 
санаачилгыг нь дэмжих  нийтийн зориулалттай  
үйлчилгээг өргөтгөн, нэг төвт хотоос олон 
төвт хот болж нийслэлийн иргэдийн өмнө 
тулгарсан түгжрэл, хэт төвлөрлийг сааруулж, 
үлэг гүрвэлийн музей, аялал жуулчлалын 
бүсийг цогцлоон байгуулж, ая тухтай, орчин 
үеийн стандарт бүхий орон сууцны хорооллыг 
сүндэрлүүлэхэд чиглэнэ. 
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ДЭнЖИЙн мЯнГа, ДамбаДарЖаа: 
тӨСлИЙн 2 ДУГаар ҮЕ ШатнЫ бЭлтГЭл ба

тӨСлИЙн мЕнЕЖмЕнтИЙн ҮЙл 
аЖИллаГаа

хөтөлбөр нь ахб-ны олон шатлалт 
санхүүжилттэй бөгөөд хөтөлбөрийн 2 дугаар 
үе шатны тэЗү боловсруулах ажил 1 дүгээр 
үе шатанд хийгдэн, зээлийн гэрээ байгуулах 
замаар хөтөлбөрийн үе шатууд тодорхой 
хугацаанд давхцан харилцан уялдаатай 
байхаар төлөвлөгдсөн. үүний дагуу төслийн 
нарийвчилсан зураг төслийн баг төсөл 2-ийн 
тэЗү-г боловсруулан 2017 оны 02 дугаар 
сард тхн-ид хүлээлгэн өгсөн. Санхүүжилтийн 
ерөнхий хэлэлцээрийн дагуу төслийн 2-р 
үе шатны нийт санхүүжүүлэлт 121.1 сая 
ам.доллар ба үүний 66.35 сая буюу 54.78%-ийг 
ахб, 19.64 сая буюу 16.21%-ийг Ехоб, 35.15 
сая буюу 29.02%-ийг нийслэлийн төсвөөс 

санхүүжүүлнэ.

 төслийн 2-р үе шат нь 2016 оны 12 дугаар 
сард шинэчилсэн ахб-ны Зээлийн удирдлагын 
баримт бичигт заасны дагуу 2 багц зөвлөх 
үйлчилгээтэй байна. тайлангийн хугацаанд 
тхн-ийн хШү-ний мэргэжилтнээр удирдуулсан 
төслийн инженер, газар чөлөөлөлт, нүүлгэн 
шилжүүлэлтийн мэргэжилтэн, байгаль орчин, 
нийгмийн хамгааллын мэргэжилтнүүдээс 
бүрдсэн баг нарийвчилсан зураг төсөл 
боловсруулах, барилгын хяналтын 
зөвлөх үйлчилгээний ажлын даалгаврыг 
боловсруулж, ахб-аас зөвшөөрөл аван ахб-
ны цахим системээр олон улсын нээлттэй 
зөвлөхийн тендерийг 2017 оны 08 дугаар 
сарын 22-ны өдөр зарлан, оролцох сонирхол 
илэрхийлсэн хүсэлтийг дагалдах материалын 

хамт 09 дүгээр сарын 22-ны өдөр хүлээн 
авсан. нийт 15 компани материалаа ирүүлсэн.

мөн төсөл 2-ийн байгууллагын чадавхи 
бэхжүүлэх, менежментийн дэмжлэг үзүүлэх 
зөвлөх үйлчилгээний 5 бүрэлдэхүүн 
хэсэг бүхий ажлын даалгаврыг эцэслэн 
боловсруулж, ахб-аас зөвшөөрөл аван тус 
цахим системээр 2017 оны 08 дугаар сарын 
23-ны өдөр нээлттэй зарласан. тус зөвлөхийн 
сонгон шалгаруулалтад оролцох хүсэлтээ 
ирүүлсэн нийт 18 компани байна. Зөвлөхийн 
санал авах сүүлийн хугацаа 09 дүгээр сарын 
22-ны өдөр байв. дээрх 2 зөвлөх үйлчилгээний 
дараагийн шатны сонгон шалгаруулалтын 
бичиг баримтыг боловсруулах ажлыг 

эхлүүлээд байна.

төслийн үйл ажиллагааг эрчимжүүлж, мөн 
төсөл 2-ийг эхлүүлэхтэй холбоотойгоор 
төслийн зохицуулагчийн санаачилгаар 
төслийн үйл ажиллагааны схем гаргаж, 
ажлын онцлог, уялдаа холбоонд тулгуурлан 
багуудад хуваах, багийн зохион байгуулалтаар 
ажиллах, ажилтнуудын гүйцэтгэлийг ажлын 
үр дүн, цаг ашиглалт, ажлын ачаалал зэргийг 
тооцон сараар үнэлэх системийг 2017 
оны 08 дугаар сарын дундаас туршилтын 
журмаар хэрэгжүүлж эхлээд байна. төслийн 
менежментийн арга барилаар багийн зохион 
байгуулалтад оруулж, ажлын ачааллыг 
багуудад хуваарилан харилцан уялдаатай 
ажиллах боломж бүрдүүлснээр төслийн 
худалдан авах болон газар чөлөөлөх 
ажиллагааг эрчимжүүлж тодорхой үр дүнд 

хүрээд байна.
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Төслийн 2-р үЕ шаТ
дэнжийн мянга
дамбадаржаа
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азийн хөгжлийн банкны Зүүн азийн бүс хариуцсан ерөнхий захирал 
ноён аюуми Кониши 2017 оны 1 дүгээр сард монгол улсад ажлын 

айлчлал хийлээ. ажлын айлчлалаар “гэр хорооллыг хөгжүүлэх, 
хөрөнгө оруулалтыг дэмжих хөтөлбөр” төслийн хэрэгжилтийн явц 

болон “орлогод нийцсэн орон сууц ба хотын шинэчлэл” төслийн 
бэлтгэл ажилтай танилцлаа.

“гэр хорооллыг хөгжүүлэх, хөрөнгө оруулалтыг дэмжих хөтөлбөр” 
төслийн хэрэгжилтийн явцад үнэлэлт дүгнэлт өгөхөөр ахб-ны хяналт-
шинжилгээ, үнэлгээний дунд хугацааны баг манай улсад 2017 оны 2-р 

сарын 14-ний өдөр хүрэлцэн ирлээ

азийн хөгжлийн банкны дэд захирал мухаммэд Сами Саед, 
азийн хөгжлийн банкны эдийн засаг стратеги төлөвлөлтийн 

газрын монгол дахь суурин төлөөлөгч деклан магээ болон хот 
төлөвлөлтийн мэргэжилтэн арнауд хекманэ нар “Сэлбэ” дэд 

төв дээр баригдсан 50 айлын орон сууцаар зочиллоо.

“гэр хорооллыг хөгжүүлэх, хөрөнгө оруулалтыг дэмжих 
хөтөлбөр” төслийн багийнхан нитх-ын төлөөлөгчдөд төслийн 

явцын талаарх танилцуулах уулзалтыг 2017 оны 5-р сарын 
02-ны өдөр хийлээ 

агаарын бохирдлыг бууруулах ажлын хэсгийн ахлагч, уих-ын гишүүн 
Ё.баатарбилэг, уих-ын гишүүн д.тэрбишдагва, Засгийн газрын 

гишүүн, байгаль орчин, аялал жуулчлалын сайд н.цэрэнбат болон 
нийслэлийн Засаг даргын тамгын газар, барилга, хот байгуулалтын 

яам, эрчим хүчний яам, байгаль орчин, аялал жуулчлалын яамны 
холбогдох албаны хүмүүс агаарын бохирдлыг бууруулах чиглэлээр 
үйл ажиллагаа явуулж байгаа “улаанбаатар хотын гэр хорооллыг 

хөгжүүлэх, хөрөнгө оруулалтыг дэмжих хөтөлбөр”-ийг хэрэгжүүлж буй 
төслийн явцтай танилцлаа. 

ахб-ны удирдах зөвлөлийн захирлууд манай улсад 
2017 оны 5-р сард ажлын айчлал хийлээ. тэд төслийн 
багийнхантай уулзаж, төсөл хэрэгжих талбайгаар явж 

нөхцөл байдалтай танилцав.

оролцоГЧ талУУДЫн оролцоо ДЭмЖлЭГ
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нийслэлийн инновацийн газартай хамтран ажиллахаар болов

“гэр хорооллыг хөгжүүлэх, хөрөнгө оруулалтыг дэмжих 
хөтөлбөр” төслийн багийнхан 2017 оны 8-р сарын 03-ны өдөр 

иргэдтэй уулзаж, иргэд төслийн үр дүнг хүртэхэд хэрхэн 
оролцож болох болон энэ нь улаанбаатар хотын нийт иргэдэд 
ямар ач холбогдолтой болох талаар дэлгэрэнгүй тайлбарлан, 

санал бодлоо чөлөөтэй солилцлоо 

“Сэлбэ” дэд төвд 26.68мвт хүчин чадал бүхий олон улсын 
стандартад нийцсэн дулааны станц, дулааны шугамыг 

барихаар төлөвлөн олон улсын нээлттэй тендер зарлахад 
“хүрд” ххК болон бнхау-ын “Шиншианг гонгшэн бойлер” 

ххК түншлэл шалгарсан. уг дулааны станц болон дулааны 
шугамын ажил хийгдсэнээр инженерийн шугамд 6,000 орчим 

өрхийн 25,400 иргэн хамрагдан  гэр хорооллын нүүрсний 
хэрэглээ 15 мянган тонноор буурна.

тоног төхөөрөмжийн шинэчлэлтийн хүрээнд үйлдвэрийн насос 
станцад 1 өргөгчийн насос станцын гүний худгийн 16 ширхэг насосыг 

иж бүрнээр нь шинэчлэн суурилуулж, ашиглалтад оруулав. мөн төвийн 
насос станцын эх үүсвэрийн 2 өргөгчийн 4 насос, 6 кв-ын давтамж 

хувиргагчийг барилгын хамт барьж ашиглалтад оруулан уСуг-т 2017 
оны 11 сарын 8-нд хүлээлгэн өглөө

“гэр хорооллыг хөгжүүлэх, хөрөнгө оруулалтыг дэмжих 
хөтөлбөр” төслөөс дэд төвийн хороод буюу Сүхбаатар 

дүүргийн 14, 13, чингэлтэй дүүргийн 14, 18 болон Сонгино 
хайрхан дүүргийн 7, 8, 9,10 дугаар хороодын ажилчдад 
төслийн нэгдүгээр шатны ажлын явцыг танилцуулах 

уулзалтыг 2017 оны 10-р дугаар сарын 5, 6-ны өдөр Сэлбэ 
болон баянхошуу төвүүдэд тус тус зохион байгуулсан юм. 
үр дүнд иргэд төслийн ажлын явцын талаар дэлгэрэнгүй 

мэдээлэл авч, бүтээн байгуулалтад оролцон, хамтран 
ашигтай ажиллахдаа таатай байгаагаа илэрхийллээ.

төслийн явцтай эрүүл мэндийн 
сайд ц.Сарангэрэл, уих-ын гишүүн 

д.тэрбишдагва, б.бат-эрдэнэ, нар 2018 
оны 1 сарын 10-нд танилцлаа 
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улаанбаатар хот, Сүхбаатар дүүрэг, 8 дугаар хороо бага тойруу 1, 
амарын гудамж-2 Соёлын төв өргөө, г-корпус-415

утас: 7000-3099
Факс: 7000-3098

баянхошуу, Сэлбэ дэд төв: 7500-3099
www.ub-subcenter.mn


