УЛААНБААТАР ХОТЫН ГЭР ХОРООЛЛЫГ ХӨГЖҮҮЛЭХ
ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАЛТЫГ ДЭМЖИХ ХӨТӨЛБӨР

ТӨСЛИЙН ЯВЦЫН ТАЙЛАН
2018 оны 10-р сар

УЛААНБААТАР ХОТЫН ГЭР ХОРООЛЛЫГ ХӨГЖҮҮЛЭХ ХӨРӨНГӨ
ОРУУЛАЛТЫГ ДЭМЖИХ ХӨТӨЛБӨР
ТӨСЛИЙН ЯВЦЫН ТАЙЛАН
2018 оны 10-р сар

Агуулга
1. Төслийн танилцуулга
2. Барилга угсралт
3. Худалдан авалт
4. Газар чөлөөлөлт ба нүүлгэн шилжүүлэлт
5. Төслийн санхүүжилт
6. Дүгнэлт, асуудлууд

1. ХӨТӨЛБӨРИЙН ТАНИЛЦУУЛГА
Санхүүжилтийн
эх үүсвэр:

Төсөл хэрэгжүүлэгч
байгууллага:

Төслийн өртөг:

Азийн хөгжлийн банк (АХБ)-ны хөнгөлөлттэй зээл болон
буцалтгүй тусламж Европын хөрөнгө оруулалтын банк (ЕХОБ)ны хөнгөлөлттэй зээл Монгол Улсын Засгийн Газар Нийслэлийн Засаг даргын Тамгын Газрын Хөрөнгө оруулалт
Нийслэлийн Засаг даргын Тамгын Газар
Нэгдүгээр үе шат:

Хоёрдугаар үе шат:

АХБ-наас 19.78 сая
ам.долларын зээлжих
тусгай эрх бүхий зээл, 27.5
сая ам.долларын ердийн эх
үүсвэрийн хөнгөлөлттэй
зээл, 3.7 сая ам.долларын
буцалтгүй тусламж;

АХБ-наас 29.24 сая
ам.долларын зээлжих
тусгай эрх бүхий зээл, 37.11
сая ам.долларын ердийн эх
үүсвэрийн хөнгөлөлттэй
зээл;

ЕХОБ-наас 22.01 сая
долларын зээл;
Монгол улсын Засгийн
газраас 33.15 сая ам
доллар;
Нийт 106.14 сая ам доллар.

Төслийн хугацаа:
Төслийн явц:

ЕХОБ-наас 19.64 сая
еврогийн зээл;
Монгол улсын Засгийн
газраас 35.15 сая ам
доллар;
Нийт 121.14 сая ам доллар.

Нэгдүгээр үе шат:
2014.09.01 – 2019.12.31

Хоёрдугаар үе шат:
2018 12-р сар - 2022.2.28

Нэгдүгээр үе шат:
66.37 хувь

Хоёрдугаар үе шат:
10 хувь
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2. БАРИЛГА УГСРАЛТЫН АЖИЛ БА ХЭРЭГЖИЛТИЙН БАЙДАЛ

1

СЭЛБЭ ДЭД ТӨВИЙН ДУЛААНЫ СТАНЦ

Гэрээний дугаар:

SHF06

Гүйцэтгэгч:

“Хүрд” ХХК, “Шиншиан Гонгшен бойлер” ХХК-ийн түншлэл

Байршил:

Сүхбаатар дүүрэг 13-р хороо

Хүчин чадал:

26.68 МВТ

Гэрээний хугацаа:

2017.07.17-аас 2019.10.30

Ажлын явц:

14%

Дулааны станцын барилгын суурийн цутгалтын ажил

Дулааны станцын барилгын зураг төслийг боловсруулж, Эрчим Хүчний Хөгжлийн төвөөр
магадлал хийлгэж байна. Барилга архитектур, барилгын бүтээцийн хэсгийн зургийг
магадлалаар хянуулсан.
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БАРИЛГА УГСРАЛТЫН АЖИЛ БА ХЭРЭГЖИЛТИЙН БАЙДАЛ

2

Сэлбэ дэд төвд баригдах авто зам, дулааны болон дэд бүтцийн шугам
сүлжээний барилга угсралтын ажил Үе шат 1

Гэрээний дугаар:

SRDH11

Гүйцэтгэгч:

“Вайт финикс” ххк, “Хасу мегаватт” ххк, “Эвт трак” ххк түншлэл

Байршил:

Чингэлтэй дүүргийн 14, 18-р хороо, Сүхбаатар дүүргийн 13, 14-р
хороо

Хүчин чадал:

•
•
•
•
•
•

Гэрээний хугацаа:

2018.02.23-аас 2019.10.23

Ажлын явц:

28%

Авто зам 3.7 км
Үерийн ус зайлуулах суваг 2.0 км
Гудамжны гэрэлтүүлэг 7.5км
Цэвэр усны шугам хоолой 3.9 км
Бохир усны шугам хоолой 5.5 км
Дулаан дамжуулах шугам хоолой 4.4 км

Сэлбэ дэд төвийн / SRDH11/ Дулааны 4.4 км шугамын угсралтын ажил

Сэлбэ дэд төвийн /SRDH11/ Ус дулаан дамжуулах төв №3-ын барилгын суурийн угсралтын
ажил
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Сэлбэ дэд төвд авто зам, дулааны шугам сүлжээ болон дэд бүтцийн шугам
сүлжээний барилга угсралтын ажил 2-р үе шат
85%

Гэрээний дугаар:

SRDH14

Гүйцэтгэгч:

“Набсан” ХХК, “Тэргүүн инвест” ХХК, “Тэгшт плант” ХХК түншлэл

Байршил:

Чингэлтэй дүүргийн 14, 18-р хороо, Сүхбаатар дүүргийн 13, 14-р
хороо

Хүчин чадал:

•
•
•
•
•
•

Гэрээний хугацаа:

2017.11.09-аас 2019.11.09

Ажлын явц:

30%

Авто зам 1.9 км
Үерийн ус зайлуулах суваг 2.4 км
Гудамжны гэрэлтүүлэг 4.7 км
Цэвэр усны шугам хоолой 2.0 км
Бохир усны шугам хоолой 4.2 км
Дулаан дамжуулах шугам хоолой 4.6 км

Сэлбэ дэд төв / SRDH14/ ийн бохир усны шугамын угсралтын ажил

Сэлбэ дэд төвийн /SRDH14/ Ус дулаан дамжуулах төв №13-ын барилгын суурийн
угсралтын ажил
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4

Баянхошуу дэд төвийг төвлөрсөн дулаанаар хангах дулааны 11и магистраль
шугамын өргөтгөл, шинэчлэлтийн ажил

Гэрээний дугаар:

BHF06

Гүйцэтгэгч:

“Чмм” ХХК, “Эс Энд Эй трейд” ХХК түншлэл

Байршил:

“Хөрс” худалдааны төвөөс ханын материал хүртэл

Хүчин чадал:

• 2ф500мм шугамыг 2ф700 болгох 2.1 км
• 2ф400мм шугамыг 2ф600 болгох 1.2 км
• Өргөлтийн насос станц 550м3/ц н=53м

Гэрээний хугацаа:

2018.03.24-аас 2019.08.15

Ажлын явц:

68%

Дулааны 11и магистраль 2ф500мм-ийн 1,6 км шугамыг буулгаж 2ф700мм болгон
өргөтгөж, шинэчлэх ажлыг бүрэн хийж дуусгасан. Тохижилт нөхөн сэргээлтийн ажлыг
хийсэн. 2019 оны 05 сард 2ф400мм-ийн 1,6км шугамыг буулгаж 2ф600мм болгон
өргөтгөж, шинэчилнэ.
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5

Баянхошуу дэд төвд барих 240 хүүхдийн ортой цэцэрлэгийн барилга
угсралтын ажил

Гэрээний дугаар:

BSF05, Lot-1

Гүйцэтгэгч:

“Ус орчин ” ХХК

Байршил:

БАЯНХОШУУ ДЭД ТӨВ

Хүчин чадал:

240 хүүхдийн цэцэрлэгийн барилга

Гэрээний хугацаа:

2017.10.05-аас 2018.10.30

Ажлын явц:

92%

Одоогийн байдлаар барилгын суурь, каркас цутгалт, өрлөг шавардлагын ажил бүрэн
дуусч, гадна тохижилтын ажил хийгдэж байна. Барилга угсралт 92%-тай хэрэгжиж байгаа
ба 2018 оны IV улиралд бүрэн дуусгаж ашиглалтад оруулахаар ажиллаж байна.
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Баянхошуу дэд төвд барих бизнес инкубатор, мэргэжил сургалт
үйлдвэрлэлийн төвийн барилга

Гэрээний дугаар:

BSDF05, Lot 2

Гүйцэтгэгч:

“Томо Бьюлдинг” ХХК, “Би Эм Си Эм” ХХК-иудын түншлэл

Байршил:

БАЯНХОШУУ ДЭД ТӨВ

Хүчин чадал:

Мэргэжил сургалт, үйлдвэрлэлийн төвийн барилга

Гэрээний хугацаа:

2017.10.08-с 2018.12.01

Ажлын явц:

72%

2018.10.30-ны өдрийн байдлаар барилгын арагт бүтээцийн угсралт, өрлөгийн ажил
бүрэн дууссан ба барилга угсралтын явц 72% орчим байна.
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7

Улаанбаатар хотын төв цэвэрлэх байгууламжийн дугуй резервуарын барилга
болон аэротанкийн бетон хийцийн шинэчлэлтийн ажил

Гэрээний дугаар:

WWTPR01

Гүйцэтгэгч:

“Эс энд эй трейд” ХХК, “Набсан” ХХК-ийн түншлэл

Байршил:

СХД-ийн 20-р хороо

Гэрээний хугацаа:

2017.09.14-аас 2019.05.30

Ажлын явц:

66%

Улаанбаатар хотын төв цэвэрлэх байгууламжийн дугуй резервуарын барилгыг дотор
инженерийн шугам сүлжээний хамт шинэчлэн барих болон аэротанкийн бетон хийцийн
эвдрэлийг засах, цэвэрлэгээний чанарыг сайжруулах агаарын диффузер, селектор нэмж
суурилуулах ажлыг гүйцэтгэл 66%-тай үргэлжилж байна.
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Орос 14-р сургууль орчмын барилга байгууламжийн бохирын татуургын гол
цуглуулах шугамын барилга угсралтын ажил

Гэрээний дугаар:

WSNR17C

Гүйцэтгэгч:

"Модерн Хас" ХХК, "Монгол Менежтмент Төв" ХХК-ийн түншлэл

Байршил:

Орос 14-р сургууль орчим

Хүчин чадал:

543 метр урттай Ф400мм-ийн ОКП146100 резинэн жийргэвчтэй
ширмэн хоолой

Гэрээний хугацаа:

2017.11.05-аас 2018.10.11

Ажлын явц:

• Барилга угсралтын ажил - 65%
• Материал ханган нийлүүлэлт- 100%

Барилга угсралтын ажлын явц.
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Баянхошуу дэд төвийн үерийн хамгаалалтын сувгийн барилга
угсралтын ажил

Гэрээний дугаар:

BSDF07, Lot 1

Гүйцэтгэгч:

"Хангилцаг " ХХК

Байршил:

БАЯНХОШУУ ДЭД ТӨВ

Хүчин чадал:

2.3 км үерийн хамгаалалтын суваг

Гэрээний хугацаа:

2017.12.06-аас 2018.10.30

Ажлын явц:

100%

Хангилцаг ХХК Баянхошуу дэд төвийн үерийн хамгаалалтын сувгийн ажлыг 100%
гүйцэтгэж Улсын Коммисод хүлээлгэн өгсөн.
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10 Сэлбэ дэд төвийн үерийн хамгаалалтын сувгийн барилга
угсралтын ажил
Гэрээний дугаар:

BSDF07, Lot 2

Гүйцэтгэгч:

“Экспресс зам” ХХК

Байршил:

Сүхбаатар дүүрэг

Хүчин чадал:

2,4 км үерийн хамгаалалтын суваг

Гэрээний хугацаа:

2017.11.21-аас 2018.11.06

Ажлын явц:

68%

Экспресс зам ХХК-ний гүйцэтгэж буй Сэлбэ дэд төвийн үерийн хамгаалалтын сувгийн
барилга угсралтын ажлын явц 68% явагдаж байна. Суваг 6 ба 7 ийн ажлууд нь зам дагуу
хийгдэх тул “Вайт финикс” ХХК-ний ажилтай уялдуулан гүйцэтгэж байна.
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11 Баянхошуу дэд төвд усан сан, насос станцын барилга угсралт болон ус
хангамжийн шугам хоолой нийлүүлж, суурилуулах ажил
Гэрээний дугаар:

BSWR10, Lot 1

Гүйцэтгэгч:

“Бумбод” ХХК, “Одкон” ХХК түншлэл

Байршил:

Баянгол дүүрэг, 22 хороо, Самбалүндэв уулын оройд

Хүчин чадал:

• 1000 м3 усан сан
• Өргөлтийн насос станц
• Ус дамжуулах хоолой

Гэрээний хугацаа:

2017.12.20-аас 2019.06.05

Ажлын явц:

• 1000 м3 усан сан - 5%
• Өргөлтийн насос станц - 60%
• Ус дамжуулах хоолой - 100%

1000 м3 усан сан

Өргөлтийн насос станц

Ус дамжуулах хоолой
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12 Улаанбаатар хотын зүүн хойд бүсийн усан сангаас Тасганы усан сан хүртэлх
HDPE ф900мм-ийн 4010 метр цэвэр ус дамжуулах гол шугамын болон
ф600мм-ийн 1684.23 метр урт “9б” бохир ус зайлуулах зөөлөн ширмэн яндан
хоолой шугамын барилга угсралтын ажил
Гэрээний дугаар:

WSNR17A

Гүйцэтгэгч:

“Грийн ресурс” ХХК

Байршил:

КТМС-н усан сангаас 100 айл, Баянбүрдийн тойрог хүртэл

Хүчин чадал:

• ф900мм-н цэвэр ус дамжуулах Hdpe хоолой – 4010м
• ф600мм-н бохир ус зайлуулах зөөлөн ширмэн хоолой – 1684.23м

Гэрээний хугацаа:

2018.02.07-аас 2019.01.23

Ажлын явц:

• Барилга угсралтын ажил-14%
• Материал ханган нийлүүлэлт- 100%

Материал татан авалт дуусч, худаг холболтын ажил үргэлжилж байна.
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13 Сэлбэ дэд төвд усан сан, насос станцын барилга угсралт болон ус дамжуулах
шугам хоолой нийлүүлж, суурилуулах ажил
Гэрээний дугаар:

BSWR10, Lot 2

Гүйцэтгэгч:

“Санжат” ХХК

Байршил:

Сүхбаатар дүүрэг

Хүчин чадал:

• 1000 м3 усан сан
• Насос станц
• Цэвэр усны шугам

Гэрээний хугацаа:

2018.03.23 - 2019.09.23

Ажлын явц:

78%

Сэлбэ дэд төвд усан сан, насос станцын барилга угсралт болон ус дамжуулах шугам
хоолой нийлүүлж, суурилуулах ажлын шугам суурилуулалт хийгдэж, усан сангийн
тохижилтын ажил хийж байна. Нийт ажлын явц 78%-тай хэрэгжиж байна.
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14 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 угсралтын ажил
Гэрээний дугаар:

WSWR17B

Гүйцэтгэгч:

“Мон инж бар" ХХК

Байршил:

КТМС-н усан сангаас 100 айл, Баянбүрдийн тойрог хүртэл

Хүчин чадал:

• ф630мм-н цэвэр ус дамжуулах HDPE хоолой – 8070 м
• Холбох хэрэгсэл

Гэрээний хугацаа:

2018.03.23 - 2019.09.23

Ажлын явц:

• Барилга угсралтын ажил - 14%
• Материал ханган нийлүүлэлт - 100%

Бараа материал татан авалт хийж, шугам суурилуулалтын ажил хийж байна.
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3. ХУДАЛДАН АВАХ АЖИЛЛАГААНЫ ТӨЛӨВЛӨГӨӨ
Төслийн I үе шатны хүрээнд нийт 31 багц ажил байгаагаас 2018 оны 10-р сарын 31-ний байдлаар 21
багц ажлын гэрээ хийгдэж ажлаа эхлүүлсэн. Үүнээс 3 багц ажлыг бүрэн гүйцэтгэж дууссан.
Төслийн Худалдан Авах Ажиллагаа (ХАА) нь Нийслэлийн Худалдан Авах Ажиллагааны Газраар
(НХААГ) дамжих үйл явцыг зогсоож ХАА-ааг Төсөл хэрэгжүүлэгч нэгж (ТХН)-д 2018 оны 7-р сараас
эхлэн шилжүүлсэн нь ажлыг богино хугацаанд хэрэгжүүлэх боломж бүрдүүлж Азийн Хөгжлийн
Банк (АХБ), ТХН болон НЗДТГ хооронд олон шатлал дамжих шаардлагагүй болсон.
Одоогоор Төслийн 1-р үе шатны ХАА-ны хүрээнд үнэлгээний шатанд явагдаж буй нийт 6 тендер,
зарлагдах нийт 1 тендер байна. Үүнд:
Үнэлгээний шатанд:
1. Баянхошуу дэд төвд авто зам, дулааны шугам сүлжээ болон дэд бүтцийн шугам сүлжээний
барилга угсралтын ажил (Үе шат 1)–ын гүйцэтгэгчийн сонгон шалгаруулалтыг 2017 оны 5-р сарын
12-нд анх зарлаж, 2017 оны 7-р сарын 6-нд тендер хүлээн авч, нээсэн. 2 тендерт оролцогчидтой уг
сонгон шалгаруулалтын Тендерийн үнэлгээний тайланг 2017 оны 9-р сарын 14-нд АХБ-руу илгээсэн
ба АХБ-аас 9-р сарын 18-нд ирсэн тодруулгын дагуу хариу бэлдэж 2017 оны 12-р сарын 19-нд АХБруу илгээсэн. АХБ-аас 2018 оны 2-р сарын 18-нд дахин тодруулга ирсний дагуу 2018 оны 3-р сарын
20-нд Үнэлгээний тайланг дахин хянаж явуулсан. 2 тендерт оролцогчдын ирүүлсэн тендер нь
шаардлагад нийцээгүй тул АХБ-аас 2018 оны 5-р сарын 18-нд дахин зарлах тухай зөвшөөрөл ирсэн.
Уг тендерийг 2018 оны 5-р сарын 21-нд дахин зарласан ба тендерийн баримт бичиг худалдан авсан
компаниудаас ирсэн хүсэлтийг үндэслэж, тендер хүлээн авах хугацаа 7-р сарын 2 байсныг 7-р
сарын 9 болгож сунгасан. Үнэлгээний тайланг боловсруулж АХБ-руу 8 сарын 15-нд илгээсэн. АХБаас тодруулга ирсний дагуу үнэлгээний тайланг дахин хянаж 9-р сарын 29-нд илгээсэн ба улмаар
АХБ-аас 10 сарын 17-нд Үнэлгээний тайланд зөвшөөрөл ирүүлсэн. Сонгон шалгарсан Янчен
Шингуо Констракшн Инжиниринг компанитай (БНХАУ, Yancheng Xingguo Construction Engineering
Co., Ltd) 10 сарын 29-нд гэрээний хэлэлцээр хийсэн ба гэрээ байгуулах бэлтгэл ажил явагдаж
байна.
2. Баянхошуу дэд төвийн үерийн далан дагуух тохижилтын ажлын гүйцэтгэгчийг сонгон
шалгаруулах тендерийг 2017 оны 12-р сарын 22-нд зарлаж, 2018 оны 2-р сарын 6-нд тендер хүлээн
авсан. Үнэлгээний хороо ажиллан үнэлгээ хийж, тайлан боловсруулж байна.
3. Сэлбэ дэд төвийн үерийн далан дагуух тохижилтын ажлын гүйцэтгэгчийг сонгон шалгаруулах
тендерийг 2017 оны 12-р сарын 22-нд зарлаж, 2018 оны 2-р сарын 6-нд тендер хүлээн авсан.
Үнэлгээний хороо ажиллан үнэлгээ хийж, тайлан боловсруулж байна.
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4. Баянхошуу дэд төвийн гадна цахилгаан, шугам сүлжээний ажлын гүйцэтгэгчийг сонгон
шалгаруулах тендерийг 2018 оны 2-р сарын 14-нд зарлаж, 3-р сарын 28-нд тендер хүлээн авч
нээсэн. Үнэлгээний тайланг боловсруулж, 9 сарын 16-д АХБ-руу хянуулахаар илгээсэн ба АХБ-аас
10 сарын 29-д зөвшөөрөл олгосноор 11 сарын 6-д гэрээний хэлэлцээр зохион байгуулахаар
ажиллаж байна. Уг тендер нь 4 тендер оролцогчидтой, сонгон шалгарсан компани нь “Одкон
Холдинг” ХХК ба “Одкон Эрчим” ХХК-иудын түншлэл.
5. Сэлбэ дэд төвийн гадна цахилгаан, шугам сүлжээний ажлын гүйцэтгэгчийг сонгон шалгаруулах
тендерийг 2018 оны 2-р сарын 26-нд зарлаж, 4-р сарын 9-нд тендер хүлээн авч нээсэн. Үнэлгээний
тайланг боловсруулж, АХБ-руу 9-р сарын 29-нд илгээсэн ба АХБ-аас 10-р сарын 18-нд зөвшөөрөл
олгосны дагуу 10 сарын 30-д гэрээний хэлэлцээр зохион байгуулахаар ажиллаж байна. Уг тендер
нь 3 тендер оролцогчидтой, сонгон шалгарсан компани нь “Дорнын Их Гэгээ” ХХК ба “Монхас” ХХКиудын түншлэл.
6. Сэлбэ дэд төвд баригдах цэцэрлэг, бизнес инкубатор болон мэргэжлийн сургалт үйлчилгээний
төвийн барилга угсралтын ажлын гүйцэтгэгчийг сонгон шалгаруулах тендерийг анх 2017 оны 9-р
сарын 6-нд зарлаж, 10-р сарын 9-нд тендер хүлээн авсан. Үнэлгээний тайланг боловсруулж АХБ-руу
2018 оны 1-р сарын 17-нд илгээж, тодруулгын дагуу үнэлгээний тайланг дахин хянаж илгээсэн.
Хоёр тендерт оролцогчийн 1 нь АХБ-ны хар жагсаалтад орсон тул эрх бүхий тендерийн оролцогч
биш, 2 дахь оролцогч нь тендерийн хүчинтэй хугацаа сунгахаас татгалзсан учраас АХБ-аас
тендерийг хүчингүй болгож, дахин зарлах зөвшөөрөл 2018 оны 6-р сарын 15-нд олгосны дагуу
2018 оны 7-р сарын 2-нд дахин зарлаж, 8-р сарын 3-нд тендер хүлээн авсан. 1-р багц буюу
‘цэцэрлэгийн барилга угсралтын ажил’-ын сонгон шалгаруулалтад 4 тендерт оролцогчид, 2-р
багцад буюу ‘бизнес инкубатор болон мэргэжлийн сургалт үйлчилгээний төвийн барилга угсралтын
ажил’-ыг гүйцэтгэх сонгон шалгаруулалтад 3 тендерт оролцогчид саналаа ирүүлсэн. Үнэлгээний
тайланг боловсруулж АХБ-руу хянуулахаар 9 сарын 13-нд илгээн, хянуулж байна.
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4. ГАЗАР ЧӨЛӨӨЛӨЛТ БА НҮҮЛГЭН ШИЛЖҮҮЛЭЛТ
Монгол улсын засгийн газар (МУЗГ) болон Азийн хөгжлийн банк (АХБ)-ны хооронд 2014 оны 5
дугаар сарын 23-ны өдөр байгуулсан “Санхүүжилтийн ерөнхий хэлэлцээр”-т зааснаар Газар
чөлөөлөлт нүүлгэн шилжүүлэлтийг АХБ-ны “Хамгааллын бодлого”-ын дагуу боловсруулсан
“Нүүлгэн шилжүүлэлтийн бодлогын баримт бичиг”-т нийцүүлэн гүйцэтгэх ба тус ажилтай холбогдон
гарах зардлыг МУЗГ бүрэн хариуцах үүрэгтэй гэж заасан байдаг.
Нүүлгэн шилжүүлэлтийн бодлогын баримт бичиг буюу Газар чөлөөлөлт, нүүлгэн шилжүүлэлтийн
төлөвлөгөө (ГЧНШТ)-г батлагдсан зураг төслийг үндэслэн Нийслэл болон түүний харьяа
байгууллагууд боловсруулан АХБ-аар хянуулж батлуулах үүрэгтэй.
Тус үүргийн дагуу төслийн 1 дүгээр үе шатны хувьд Газар чөлөөлөлт, нүүлгэн шилжүүлэлтийн 7
төлөвлөгөө боловсруулан батлуулсан ба Монгол хэл рүү орчуулах ажил хийгдэж байна.
Тус баримт бичгүүд нь АХБ-ны вэб дээр тавигдсан.
Холбоос: https://www.adb.org/projects/45007-004/main#project-documents
A

Газар чөлөөлөлт, нүүлгэн шилжүүлэлтийн ажлын явц
Төслийн 1 дүгээр үе шатны газар чөлөөлөлт нүүлгэн шилжүүлэлтийн явц 2018 оны 10 сарын
байдлаар:
742 нэгж талбар эзэдтэй зөвшилцөлд хүрснээс
643 нэгж талбарын нөхөн олговор олгох тухай НЗД-ын захирамж гарч
487 нэгж талбарын нөхөн олговор олгогдоод байна.
Иргэдтэй зөвшилцөх ажлын явц 91% боловч нийт зөвшилцсөн иргэдийн нөхөн олговор олгох
ажлын явц 76%-тай байна.

Б

Нөлөөлөлд өртсөн иргэдээс ирсэн санал, гомдол
2018 оны 10 дугаар сард дэд төвүүдийн оршин суугч 2 иргэн санал, хүсэлт ирүүлсэн ба
хариултыг хүргүүлсэн болно. Тус хүсэлт нь газрын үнэ нэмэгдсэнтэй холбоотойгоор газрын
зөрүү төлбөр болон нүүлгэн шилжүүлэлтийн дэмжлэг болон нүүх зардлуудыг олгохыг хүссэн
өргөдөл байсан.
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5. ТӨСЛИЙН САНХҮҮЖИЛТ
2018 оны 01 дүгээр сарын 01-ний өдрөөс 2018 оны 10 дугаар сарын 31-ны байдлаар төслийн
Сангийн яамны гадаад зээлийн эх үүсвэрийн төсвөөс зарцуулсан төслийн гүйцэтгэл нийт 21.9
тэрбум төгрөг, Сангийн яаманд хянагдах шатанд байгаа төлөгдөөгүй төлбөр нийт 3.01 тэрбум
төгрөг, НЗДТГ-т хянагдах шатанд буй 14.32 тэрбум төгрөг, Нийслэлийн Хөрөнгө Оруулалтын газарт
хянагдах шатанд буй барилга угсралтын ажлын гүйцэтгэл нийт 7.98 тэрбум төгрөгийн төлбөрийн
хүсэлтүүд тус тус байна.
2018 оны 10 дугаар сарын байдлаар хүлээгдэж буй төлбөрийн хэмжээ 25.32 тэрбум төгрөг, гадаад
зээл, тусламжийн эх үүсвэрийн ашиглалтын хэмжээ 21.95 тэрбум төгрөг бөгөөд үүнээс гадна 2018
оны жилийн эцсийн байдлаар хүлээгдэж буй гүйцэтгэл зөвхөн ЕХОБ- аас санхүүжиж байгаа гэрээт
барилга угсралтын ажлын төлбөрт 27.3 тэрбум төгрөгийн татан авалт зайлшгүй хийгдэх
шаардлагатай байна.

Азийн Хөгжлийн банк МОН-3098 хөнгөлөлттэй зээл

Гэрээний дүн

10,320,374,775.95 ₮

29.07%

Олгосон санхүүжилт

3,000,245,573.33 ₮

68.91%

Гүйцэтгэсэн ажлын дүн

7,111,348,884.70 ₮
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Азийн Хөгжлийн банк МОН-3099 хөнгөлөлттэй зээл

Гэрээний дүн

6,239,630,253.04 ₮

33.04%

Олгосон санхүүжилт

2,061,394,868.98 ₮

82.33%
Гүйцэтгэсэн ажлын дүн

5,137,027,553.56 ₮

Азийн Хөгжлийн банк МОН-0380 Буцалтгүй тусламж

Гэрээний дүн

3,698,952.00 $

95%

Олгосон санхүүжилт

90.38%

3,343,267.49 $

Гүйцэтгэсэн ажлын дүн

3,514,004.40 $
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Нийслэлийн Засаг Даргын Тамгын Газар

Гэрээний дүн

30,338,362,605.00 ₮

106.99%

Олгосон санхүүжилт

94.65%

28,716,077,195.22 ₮

Гүйцэтгэсэн ажлын дүн

32,460,037,052.22 ₮

Европын Хөрөнгө Оруулалтын Банк FI-83097 хөнгөлөлттэй зээл

Гэрээний дүн

38,883,962,398.27 ₮

27.04%

Олгосон санхүүжилт

10,513,839,289.99 ₮

Гүйцэтгэсэн ажлын дүн

90.53%

20,695,800,961.71 ₮
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6. ДҮГНЭЛТ, АСУУДЛУУД
2018 оны 10-р сарын 30-ны байдлаар төслийн нэгдүгээр үе шатны хүрээнд хийх ажил гүйцэтгэл
66.37%-тай хэрэгжиж байгаа ба 2019 оны дунд үе гэхэд бүрэн дуусгахаар төлөвлөн ажиллаж
байна. Төслийн ажил гүйцэтгэлийн хүрээнд 2018 онд дуусгахаар төлөвлөсөн ажлуудыг бүрэн
дуусгах, мөн 2019 оны барилгын улирал эхлэхэд бүтээн байгуулалтын ажлуудыг саадгүй
эхлүүлэх зорилгоор бэлтгэл ажлуудыг ханган ажиллаж байна.
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