
 “ШИНЭ БҮТЭЭН БАЙГУУЛАЛТ” ДУНД ХУГАЦААНЫ ЗОРИЛТОТ ХӨТӨЛБӨРИЙН 

ХҮРЭЭНД 

УЛААНБААТАР ХОТ БОЛОН ОРОН НУТАГТ БАРИГДАХ ОРОН СУУЦНЫ ХОТХОН, 

ХОРООЛЛЫН 

ИНЖЕНЕРИЙН ДЭД БҮТЦИЙН БАРИЛГА БАЙГУУЛАМЖ, ШУГАМ СҮЛЖЭЭНИЙ АЖЛЫН 

ЖАГСААЛТ 

  

  

№ 

Төсөл, арга хэмжээ, 

барилга 

байгууламжийн нэр, 

хүчин чадал, 

байршил 

Барилга 

угсралтын 

ажлын 

жишиг үнэ 

(тэрбум.төг) 

Үүнээс 

Хариуцах 

байгууллага 
Тайлбар 

2013 онд 

санхүүжүүлэх 

(тэрбум.төг) 

2014 онд 

санхүүжүүлэх 

(тэрбум.төг) 

Баянголын амны орон сууцны хорооллын инженерийн шугам сүлжээ 

1 

Баянголын аманд 

Гандирс хорооллоос 

Бортолгой хүртэл 

5383 м дулааны гол 

шугамын барилга 

угсралтын ажил 

6.799 6.799 - 

ЭХЯ 

БХБЯ 

Хөгжлийн 

банк 

НЗДТГ Баянголын аманд 

инженерийн дэд бүтэц 

барьснаар   НИТХ-ын 

Тэргүүлэгчдийн 2004 

оны 66 дугаар 

тогтоолоор баталсан 

хэсэгчилсэн ерөнхий 

төлөвлөгөөний дагуу 

Сонгинохайрхан 

дүүргийн  1 дүгээр 

хорооны нутаг дэвсгэрт 

480 га талбайд 18000 

айлын орон сууц, 18150 

сурагчтай сургууль, 

4550 хүүхдийн цэцэрлэг, 

өдөрт 3000 хүнд үзлэг 

хийх өрхийн эмнэлэг, 

1000 ажлын байр бүхий 

ахуйн  үйлчилгээ, 

засварын төв, зочид 

буудал, оффис, олон 

нийтийн барилга 

байгууламж баригдах 

нөхцөл бүрдэнэ. 

  

2 

Баянголын амны 

Гандирс хорооллоос 

Бортолгой хүртэл 

дулааны гол 

шугамын өргөх насос 

станцын зураг төсөл, 

барилга угсралтын 

ажил 

3.450 3.450 - 

ЭХЯ 

БХБЯ 

Хөгжлийн 

банк 

НЗДТГ 

3 

Баянголын амны 

орон сууцны 

хорооллын цахилгаан 

хангамжид зориулан 

10 кВ-ын түгээх 

сүлжээнд 13.0 МВт 

орчим чадлын 

хэрэглээг хангах 10 

кВ-ын ХБ 3 иж 

бүрдэл, 2*400 кВА 

чадалтай ТП 33 иж 

бүрдэл, 59.9 км урт 

10 кВ-ын кабель 

шугамын зураг төсөл, 

барилга угсралтын 

ажил   

9.430 9.430 - 

ЭХЯ 

Хөгжлийн 

банк 

НЗДТГ 

4 

Баянгол дэд станцаас 

10 кВ-ын 3 иж бүрдэл 

ХБ руу татах 12 км, 

13.0 МВт чадлын 

хэрэглээг хангах 

кабель шугамын 

1.495 1.495 - 

ЭХЯ 

Хөгжлийн 

банк 

НЗДТГ 



зураг төсөл, барилга 

угсралтын ажил 

5 

Баянголын амны 

орон сууцны 

хорооллын 10 ш ус, 

дулаан дамжуулах 

төвийн   барилга 

угсралтын ажил 

2.598 2.598 - 

БХБЯ 

Хөгжлийн 

банк 

НЗДТГ 

Дүн 23.772 23.772 - - 

“Буянт-Ухаа” орон сууцны хорооллын инженерийн шугам сүлжээ 

1 

Буянт-Ухаа орон 

сууцны хорооллын 

цэвэр усны эх үүсвэр, 

20 ш гүний худаг, 

V=2800х2 м3-ийн 2 ш 

усан сан, насос станц, 

цахилгаан 

хангамжийн барилга 

угсралтын ажил 

5.350 2.350 3.000 

БХБЯ 

Хөгжлийн 

банк 

НЗДТГ 

Буянт-Ухаа орон сууцны 

хорооллын  инженерийн 

шугам сүлжээ 

баригдсанаар НИТХ-ын 

Тэргүүлэгчдийн 2007 

оны 286 дугаар 

тогтоолоор баталсан 

хэсэгчилсэн ерөнхий 

төлөвлөгөөний дагуу 

Хан-Уул дүүргийн 8, 9, 

10 дугаар хорооны нутаг 

дэвсгэрт 170 га талбайд 

10200 айлын орон сууц, 

10080 сурагчтай 

сургууль, 2520 хүүхдийн 

цэцэрлэг, өдөрт 1470 

хүнд үзлэг хийх өрхийн 

эмнэлэг, 8000 хүн 

ажиллах үйлчилгээний 

болон оффис, олон 

нийтийн барилга 

байгууламж баригдах 

нөхцөл бүрдэнэ. 

2 

Буянт-Ухаа орон 

сууцны хорооллын 

цэвэр усны эх 

үүсвэрээс насос 

станц хүртэлх ф400 

мм-ийн 2863 м хос 

шугам, насос 

станцаас кольцо 

шугам хүртэлх 546 

м,  нийт 3884 м 

шугам хоолой,  120 м 

нэвтрэх сувгийн 

барилга угсралтын 

ажил 

2.361 1.361 1.000 

БХБЯ 

Хөгжлийн 

банк 

НЗДТГ 

3 

Буянт-Ухаа орон 

сууцны хорооллын 

цэвэр усны      ф315 

мм-ийн 10031.2 м, 

ф110 мм-ийн голчтой 

70 м кольцо шугам, 

80 м нэвтрэх сувгийн 

барилга угсралтын 

ажил 

2.741 1.741 1.000 

БХБЯ 

Хөгжлийн 

банк 

НЗДТГ 

4 

Буянт-Ухаа орон 

сууцны хорооллын 

бохир усны 

даралттай ф200 мм-

ийн 2242 м хос 

шугам, ф200 мм-ийн 

2820 м шугам, ф160 

мм-ийн 1042 м 

шугам, 2 ш насос 

станц,     40 м нэвтрэх 

сувгийн барилга 

угсралтын ажил 

2.650 1.325 1.325 

БХБЯ 

Хөгжлийн 

банк 

НЗДТГ 



5 

Шинэ яармаг дэд 

станцаас 10 кВ-ын 2 

иж бүрдэл ХБ руу 

татах 3.0 км, 9.9 МВт 

чадлын хэрэглээг 

хангах кабель 

шугамын зураг төсөл, 

барилга угсралтын 

ажил  

0.352 0.352 - 

ЭХЯ 

Хөгжлийн 

банк 

НЗДТГ 

6 

Буянт-Ухаа 

хорооллын цахилгаан 

хангамжид зориулан 

10 кВ-ын түгээх 

сүлжээнд 9.9 МВт 

орчим чадлын 

хэрэглээг хангах 10 

кВ-ын ХБ 2 иж 

бүрдэл, 2*400 кВА 

чадалтай ТП 25   иж 

бүрдэл, 33.0 км урт 

10 кВ-ын кабель 

шугам, зураг төсөл, 

барилга угсралтын 

ажил 

  

  

  

7.215 

  

  

3.215 

  

4.000 

ЭХЯ 

Хөгжлийн 

банк 

НЗДТГ 

7 

Буянт-Ухаа орон 

сууцны хорооллын 

10 хэсгийн 10 ш 

ЦТП-ийн зураг төсөл, 

барилга угсралтын 

ажил 

  

2.409 

1.000 1.409 

БХБЯ 

Хөгжлийн 

банк 

НЗДТГ 

8 

Буянт-Ухаа орон 

сууцны хорооллын 

20000 м3 бохир ус 

цэвэрлэх 

байгууламжийн зураг 

төсөл, барилга 

угсралтын ажил 

  

34.100 17.100 17.000 

БХБЯ 

Хөгжлийн 

банк 

НЗДТГ 

9 

“Буянт ухаа-1” орон 

сууцны хорооллын 

дулааны 13в 

магистраль 400 м хос 

шугам, Насосны 7 

дугаар станцын 100 м 

хос шугамыг ф400 

мм болгон 

өргөтгөж   хонгилын 

системд оруулах 

зураг төсөл, барилга 

угсралтын ажил  /ЗГ-

ын 2013-8-2-ны 285-р 

3.091 3.091 - 
БХБЯ, 

НЗДТГ 



тогтоолоор нэмсэн/ 

Дүн /ЗГ-ын 2013-8-2-ны 

285-р 

тогтоолоор өөрчлөлт 

орсон/ 

60.269 29.444 30.825 - 

Ирээдүй цогцолбор хорооллын  инженерийн шугам сүлжээ 

1 

Ирээдүй цогцолбор 

хорооллын цэвэр 

усны ф150-350 мм-

ийн 4377 м гол 

шугам, усан сангийн 

зураг төсөл,  барилга 

угсралтын ажил 

2.333 1.000 1.333 

БХБЯ 

Хөгжлийн 

банк 

НЗДТГ 

Уг хорооллын 

инженерийн шугам 

сүлжээ баригдсанаар 

Хан-Уул дүүргийн 4 

дүгээр хорооны нутаг 

дэвсгэрт 68.4 га талбайд 

6748 айлын орон сууц, 

3500 сурагчтай 

сургууль, 1260 хүүхдийн 

цэцэрлэг, 100 ортой 

эмнэлэг, өрхийн 

эмнэлэг, 1000 оюутантай 

дээд сургууль, 486 

суралцагсадтай МСҮТ, 

1890 м2 талбай бүхий 

спортын цогцолбор, 675 

м2 шалны талбай бүхий 

бассейн, 380 суудалтай 

кино театр, 150 ортой 

зочид буудал,   22540 м2 

талбай бүхий оффис, 

ахуйн үйлчилгээний 

барилга байгууламж 

баригдах нөхцөл 

бүрдэнэ. 

2 

Ирээдүй цогцолбор 

хорооллын бохир 

усны ф150-500 мм-

ийн 4950 м гол 

шугам, насосны 

станцын зураг төсөл, 

барилга угсралтын 

ажил 

2.413 1.213 1.200 

БХБЯ 

Хөгжлийн 

банк 

НЗДТГ 

3 

Ирээдүй цогцолбор 

хорооллын дулааны 

4100 м гол шугам, 6 

ш дулаан дамжуулах 

төвийн зураг төсөл, 

барилга угсралтын 

ажил 

9.267 

  

4.267 

  

5.000 

ЭХЯ 

БХБЯ 

Хөгжлийн 

банк 

НЗДТГ 

4 

Ирээдүй цогцолбор 

хорооллын        10 

кВ-ын цахилгааны 

2200 м кабель шугам, 

6 ш дэд өртөөний 

зураг төсөл,  барилга 

угсралтын ажил 

5.874 2.000 3.874 

ЭХЯ 

БХБЯ 

Хөгжлийн 

банк 

НЗДТГ 

Дүн 19.887 8.480 11.407 -   

Орон сууцны ҮII, XIҮ, МҮОНРТ-ийн хорооллын инженерийн шугам сүлжээ 

1 

7 дугаар хорооллын 

12 хэсгийн 6 ш 

ус,  дулаан 

дамжуулах төвийн 

барилгын зураг 

төсөл,  барилга 

угсралтын ажил 

1.558 - 1.558 

ЭХЯ 

БХБЯ 

Хөгжлийн 

банк 

НЗДТГ 

НИТХ-ын 

Тэргүүлэгчдийн 2008 

оны 47 дугаар 

тогтоолоор баталсан 

хэсэгчилсэн ерөнхий 

төлөвлөгөөний дагуу 

Сүхбаатар дүүргийн  9, 

10, 11, 12 дугаар 

хорооны нутаг дэвсгэрт 

210 га талбайд 10956 

айлын орон сууц, 11040 

сурагчтай сургууль, 

2760 хүүхдийн цэцэрлэг, 

өдөрт 1610 хүнд үзлэг 

хийх өрхийн эмнэлэг, 

4500 ажлын байр бүхий 

ахуйн  үйлчилгээ, олон 

нийтийн барилга 



байгууламж баригдах 

нөхцөл бүрдэнэ. 

2 

110/35/10 кВ-ын 2х40 

МВА "14-р 

хороолол" дэд 

станцын зураг төсөл, 

барилга угсралтын 

ажил 

9.161 9.161 - 

ЭХЯ 

Хөгжлийн 

банк 

НЗДТГ 

НИТХ-ын 

Тэргүүлэгчдийн 2007 

оны 84 дүгээр 

тогтоолоор баталсан 

хэсэгчилсэн ерөнхий 

төлөвлөгөөний дагуу 

Баянзүрх дүүргийн  13, 

14 дүгээр хорооны нутаг 

дэвсгэрт 120 га талбайд 

15000 айлын орон сууц, 

15600 сурагчтай 

сургууль, 3900 хүүхдийн 

цэцэрлэг, өдөрт 2280 

хүнд үзлэг хийх өрхийн 

эмнэлэг, 1200 ажлын 

байр бүхий 

ахуйн  үйлчилгээ, олон 

нийтийн барилга 

байгууламж баригдах 

нөхцөл бүрдэнэ. 

3 

14-р хороолол, Зүүн 

Хүрээ хорооллын 

цахилгаан хангамжид 

зориулан 10 кВ-ын 

түгээх сүлжээнд 

ойролцоо тооцоогоор 

22,0 МВт чадлын 

хэрэглээг 

хангах       10 кВ-ын 

ХБ 4 иж бүрдэл, ХТП 

18 иж бүрдэл, 10 км 

урт 10 кВ-ын кабель 

шугамын зураг төсөл, 

барилга угсралтын 

ажил /ЗГ-ын 2013-8-

2-ны 285-р 

тогтоолоор өөрчлөлт 

орсон/ 

6.561 6.561 - 
БХБЯ, 

НЗДТГ 

4 

14-р хорооллын дэд 

станцаас 10 кВ-

ын     4 иж бүрдэл ХБ 

руу татах 5 км, 22.0 

МВт чадлын 

хэрэглээг хангах 

кабель шугамын 

зураг төсөл, барилга 

угсралтын ажил /ЗГ-

ын 2013-8-2-ны 285-р 

тогтоолоор өөрчлөлт 

орсон/ 

0.587 0.587 - 
БХБЯ, 

НЗДТГ 

5 

Орон сууцны 14-р 

хорооллын ф125-

300    мм-ийн 4.57 км 

дулааны шугамын 

зураг төсөл,  барилга 

угсралтын ажил /ЗГ-

ын 2013-8-2-ны 285-р 

тогтоолоор өөрчлөлт 

орсон/ 

4.545 4.545 - 
БХБЯ, 

НЗДТГ 

6 

Орон сууцны 14-р 

хорооллын 4 ш  ЦТП, 

ф100-250 мм-ийн 

3.34 км цэвэр усны 

шугам, 4 ш насос 

станц, усан сангийн 

зураг төсөл, барилга 

угсралтын ажил /ЗГ-

ын 2013-8-2-ны 285-р 

1.987 1.987 - 
БХБЯ, 

НЗДТГ 



тогтоолоор өөрчлөлт 

орсон/ 

  

7 

Орон сууцны 14-р 

хорооллын ф150-300 

мм-ийн 1.87 км бохир 

усны шугам 

сүлжээний зураг 

төсөл, барилга 

угсралтын ажил /ЗГ-

ын 2013-8-2-ны 285-р 

тогтоолоор өөрчлөлт 

орсон/ 

  

0.422 0.422 - 
БХБЯ, 

НЗДТГ 

8 

МҮОНРТ орчмын 

хорооллын 6 

хэсгийн  6 ш ус, 

дулаан дамжуулах 

төвийн  барилгын 

зураг төсөл,  барилга 

угсралтын ажил 

1.558 - 1.558 

БХБЯ 

Хөгжлийн 

банк 

НЗДТГ 

НИТХ-ын 

Тэргүүлэгчдийн 2006 

оны 267 дугаар 

тогтоолоор баталсан 

хэсэгчилсэн ерөнхий 

төлөвлөгөөний дагуу 

Баянгол дүүргийн  11 

дүгээр хорооны нутаг 

дэвсгэрт 27 га талбайд 

4200 айлын орон сууц, 

4250 сурагчтай 

сургууль, 1060 хүүхдийн 

цэцэрлэг, өдөрт 620 

хүнд үзлэг хийх өрхийн 

эмнэлэг, 550 ажлын байр 

бүхий ахуйн  үйлчилгээ, 

олон нийтийн барилга 

байгууламж баригдах 

нөхцөл бүрдэнэ. 

  

Дүн /ЗГ-ын 2013-8-2-ны 

285-р тогтоолоор 

нэмэлт, өөрчлөлт орсон/ 

26.379 23.263 3.116 -   

Берлин Эко орон сууцны хорооллын инженерийн шугам сүлжээ 

1 

Берлин эко хотхоны 

гадна дулаан, цэвэр 

усны  ф32-300 мм-

ийн 3000 м гол 

шугамын зураг 

төсөл,  барилга 

угсралтын ажил 

2.767 - 2.767 

БХБЯ 

Хөгжлийн 

банк 

НЗДТГ 

Нийслэлийн Засаг 

даргын 2011 оны 5 

дугаар сарын    30-ны 

өдрийн 32 дугаар 

захирамжаар олгосон 

Хан-Уул дүүргийн 16 

дугаар хорооны нутаг 

дэвсгэрт Нисэх 

Сонсголонгийн 

чиглэлийн авто замын 

баруун талд 45 га газарт 

3700 айлын орон сууц, 

(15550 хүн), сургууль, 

цэцэрлэг, нийтийн 

2 

Берлин эко хотхоны 

2 ш ус, дулаан 

дамжуулах төвийн 

зураг төсөл,  барилга 

угсралтын ажил 

0.520 - 0.520 

ЭХЯ 

БХБЯ 

Хөгжлийн 

банк 

НЗДТГ 



3 

Берлин эко хотхоны 

гадна бохир усны 

2000 м гол шугамын 

зураг төсөл, барилга 

угсралтын ажил 

0.399 - 0.399 

БХБЯ 

Хөгжлийн 

банк 

НЗДТГ 

барилга байгууламж 

баригдана. 

4 

Берлин эко хотхоны 

гадна цахилгаан 

35/10 Кв-ын дэд 

өртөө, 10 Кв-ын 10.6 

км кабель, 

хуваарилах 

байгууламж, 2х800-

гийн 1ш, 2х630-ийн 

7ш, 2х400-гийн 6 ш 

ТП, 10 кВ-ын 25 км 

кабель 8 км 

гэрэлтүүлгийн кабель 

шугамын зураг төсөл, 

барилга угсралтын 

ажил 

13.915 - 13.915 

ЭХЯ 

Хөгжлийн 

банк 

НЗДТГ 

Дүн 17.601 - 17.601 -   

"Солонго"  орон сууцны хорооллын инженерийн шугам сүлжээ 

1 

"Солонго" хорооллын 

гадна цэвэр усны 

шугам өргөтгөх, 

бохир усны гол 

шугамын зураг төсөл, 

барилга угсралтын 

ажил 

0.529 - 0.529 

БХБЯ 

Хөгжлийн 

банк 

НЗДТГ 

Уг хорооллын 

инженерийн шугам 

сүлжээг 

барьснаар,  Баянгол 

дүүргийн 20 дугаар 

хорооны нутаг дэвсгэрт 

10 га талбайд 2500 

айлын орон сууц, 1100 

сурагчтай сургууль, 375 

хүүхдийн цэцэрлэг, 

өдөрт 350 хүнд үзлэг 

хийх өрхийн эмнэлэг, 

оффис, олон нийтийн 

барилга, байгууламж 

баригдах нөхцөл 

бүрдэнэ. 

2 

  

"Солонго" хорооллын 

гадна цахилгааны 

35/10 кВ-ын дэд 

өртөө, 10 кВ-ын 

19.544 км кабель, 

хуваарилах 

байгууламж 2х630-

ийн 16 ш, 0.4 кВ-ын 

5.2 км кабель 

шугамын зураг төсөл, 

барилга угсралтын 

ажил 

  

  

6.266 - 6.266 

ЭХЯ 

Хөгжлийн 

банк 

НЗДТГ 

 

  

3 

"Солонго" хорооллын 

гадна дулааны шугам 

өргөтгөх, 43.53 

ГКал/цагийн 

ачаалалтай дулааны 

шугамын зураг төсөл, 

барилга угсралтын 

ажил 

2.300 - 2.300 

ЭХЯ 

 Хөгжлийн 

банк 

НЗДТГ 

- 

Дүн 9.095 - 9.095 -   

Яармаг орон сууцны хорооллын инженерийн шугам сүлжээ 



1 

Шинэ Яармаг 

хорооллын 

цахилгааны 110/35/10 

кВ-ын дэд станцын 

барилга угсралтын 

ажил 

15.870 15.870 - 

ЭХЯ 

Хөгжлийн 

банк 

НЗДТГ 

НИТХ-ын 

Тэргүүлэгчдийн 2006 

оны 12 сарын 26-ны 

өдрийн 256 дугаар 

тогтоолоор баталсан 

хэсэгчилсэн ерөнхий 

төлөвлөгөөний 

дагуу  Яармаг-I орон 

сууцны хороолол нь 

Хан-Уул дүүргийн 4 

дүгээр хорооны  нутаг 

дэвсгэрт 80.0 га талбайд 

7000 айлын орон сууц, 

7200 сурагчтай 

сургууль, 1800 хүүхдийн 

цэцэрлэг, өдөрт 1050 

хүнд үзлэг хийх өрхийн 

эмнэлэг, 800 ажлын байр 

бүхий оффисын барилга, 

400 ажлын байр бүхий 

ахуйн үйлчилгээний 

барилга байгууламж 

баригдана. 

2 

Шинэ Яармаг 

хороолол хүртэл 

Ф500-гийн 5.1 км 

дулааны гол шугамыг 

хонгилд барих, 7 ш 

ус, дулаан дамжуулах 

төвийн зураг төсөл, 

барилга угсралтын 

ажил 

31.970 - 31.970 

ЭХЯ 

БХБЯ 

Хөгжлийн 

банк 

НЗДТГ 

3 

Яармаг орон сууцны 

хорооллын  15.0 

км  цэвэр усны гол 

шугам сүлжээний 

зураг төсөл, барилга 

угсралтын ажил 

4.831 - 4.831 

БХБЯ 

Хөгжлийн 

банк 

 

 

НЗДТГ 

4 

Яармаг орон сууцны 

хорооллын  14.5 

км  бохир усны гол 

шугам сүлжээний 

зураг төсөл, барилга 

угсралтын ажил 

2.711 - 2.711 

БХБЯ 

Хөгжлийн 

банк 

НЗДТГ 

5 

Яармаг хорооллын 

цахилгаан хангамжид 

зориулан 10 кВ-ын 

түгээх сүлжээнд 

ойролцоо тооцоогоор 

14.3 МВт чадлын 

хэрэглээг хангах 10 

кВ-ын ХБ 3 иж 

бүрдэл, 2*400 кВА 

чадалтай ТП 36 иж 

бүрдэл, 37.6 км урт 

10 кВ-ын кабель 

шугамын зураг 

төсөл,  барилга 

угсралтын ажил 

8.807 - 8.807 

ЭХЯ 

Хөгжлийн 

банк 

НЗДТГ 

6 

Яармагийн гүүр 

орчмын хорооллын 

110/35/10 кВ-ын 2х25 

МВА чадалтай 

компьютерийн 

хяналт удирдлагын 

системтэй дэд 

станцын барилга 

угсралтын ажил 110 

кВ-ын АС-240/39 

дамжуулагч утастай, 

7.291 - 7.291 

ЭХЯ 

Хөгжлийн 

банк 

НЗДТГ 



2х2 км шилэн кабель 

бүхий аянгын 

тростой    ЦДАШ-ын 

зураг төсөл, барилга 

угсралтын ажил 

7 

Яармагийн гүүр 

орчмын хорооллын 

дэд станцаас 10 кВ-

ын 1 иж бүрдэл ХБ 

руу татах 12 км, 15 

МВт чадлын 

хэрэглээг хангах 

кабель шугамын 

зураг төсөл, барилга 

угсралтын ажил 

1.035 - 1.035 

ЭХЯ 

Хөгжлийн 

банк 

НЗДТГ 

8 

Яармагийн гүүр 

орчмын орон сууцны 

хорооллын цэвэр, 

бохир ус, 

цахилгаан, дулааны 

шугам сүлжээ, 

барилга 

байгууламжийн зураг 

төсөл, барилга 

угсралтын ажил /ЗГ-

ын 2013-8-2-ны 285-р 

тогтоолоор өөрчлөлт 

орсон/ 

21.769 10.769 11.000 

БХБЯ 

Хөгжлийн 

банк 

НЗДТГ 

НИТХ-ын 

Тэргүүлэгчдийн 2006 

оны 256 дугаар 

тогтоолоор баталсан 

хэсэгчилсэн ерөнхий 

төлөвлөгөөний 

дагуу     Хан-Уул 

дүүргийн 4 дүгээр 

хорооны нутаг 

дэвсгэрт    80 га талбайд 

7000 айлын орон сууц, 

7200 сурагчтай 

сургууль, 1800 хүүхдийн 

цэцэрлэг, өдөрт 1050 

хүнд үзлэг хийх өрхийн 

эмнэлэг,      800 ажлын 

байр бүхий  оффис, 400 

ажлын байр бүхий ахуйн 

үйлчилгээний барилга 

байгууламж ба-ригдах 

ажил эхлээд байна. 

Дүн 94.284 26.639 67.645 -   

9 

Ховд аймгийн төвийн 

4200 м3 хүчин 

чадалтай цэвэрлэх 

байгууламжийн 

өргөтгөл, 

шинэчлэлтийн ажил 

1.845 1.845 - 

БХБЯ 

Хөгжлийн 

банк 

Ховд 

аймгийн 

ЗДТГ 

Ховд аймгийн 

төвийн  цэвэрлэх 

байгууламжийг АХБ-ны 

хөнгөлөлттэй зээлийн 

хөрөнгөөр шинэчлэн 

энгийн биологи 

цэвэрлэгээтэй болгосон 

боловч  бохир усыг ямар 

ч цэвэрлэгээгүй 

байгальд хаядаг тул 

шинэчлэх шаардлагатай 

болсон. Хөгжлийн 

банктай гэрээ байгуулан 

ажлыг гүйцэтгэж байна. 

Дүн 1.845 1.845 - -   

1-р хавсралтын дүн 250.532 113.934 136.598 -   

  



“ШИНЭ БҮТЭЭН БАЙГУУЛАЛТ” ДУНД ХУГАЦААНЫ ЗОРИЛТОТ ХӨТӨЛБӨРИЙН 

ХҮРЭЭНД 

УЛААНБААТАР ХОТОД БАРИГДАХ ГЭР ХОРООЛЛЫН ИНЖЕНЕРИЙН ДЭД БҮТЦИЙН 

БАРИЛГА БАЙГУУЛАМЖ, ШУГАМ СҮЛЖЭЭНИЙ АЖЛЫН ЖАГСААЛТ 

  

№ 

Төсөл, арга хэмжээ, 

барилга байгууламжийн 

нэр, хүчин чадал, 

байршил 

Барилга 

угсралтын 

ажлын 

жишиг үнэ 

(тэрбум.төг) 

Үүнээс 

Хариуцах 

байгууллага 
Тайлбар 

2013 онд 

санхүүжүүлэх 

(тэрбум.төг) 

2014 онд 

санхүүжүүлэх 

(тэрбум.төг) 

Дэнжийн 1000-ын гэр хорооллын инженерийн шугам сүлжээ 

1 

Дэнжийн 1000 хэсгийн 7 

ш ус, дулаан дамжуулах 

төвийн барилгын зураг 

төсөл,  барилга угсралтын 

ажил 

3.634 1.038 2.596 

ЭХЯ 

НЗДТГ 

Хөгжлийн 

банк 

Төлөвлөлт хийсэн 

талбай 145 га. Нийт 

3316 нэгж талбарт 

6200 айлын орон 

сууц, 6480 

сурагчтай сургууль, 

1620  хүүхдийн 

цэцэрлэг, 950 хүнд 

үзлэг хийх өрхийн 

эмнэлэг, 3800 

ажлын байр бүхий 

үйлчилгээ, 

оффисийн барилга, 

1100 хүн ажиллах 

соѐл, ахуй 

үйлчилгээний 

барилга 

байгууламжууд 

баригдана. 

2 

Дэнжийн 1000 хэсгийн 

дулаан хангамжийн ф250-

500 мм-ийн голчтой 982 м 

шугам сүлжээний зураг 

төсөл, барилга угсралтын 

ажил 

4.255 4.255 - 

ЭХЯ 

НЗДТГ 

Хөгжлийн 

банк 

3 

Цахилгаан хангамжийн 

10 кВ-ын 8 ком хаалттай 

дэд өртөө барилга 

угсралтын ажил 

1.380 1.380 - 

ЭХЯ 

НЗДТГ 

Хөгжлийн 

банк 

Дүн 9.269 6.673 2.596 -   

Гандантэгчинлэн Хүрээ хийд гэр хорооллын инженерийн шугам сүлжээ 

1 

Гандантэгчинлэн Хүрээ 

хийд хорооллын 4 ш ус, 

дулаан 

дамжуулах  төвийн  зураг 

төсөл,  барилга угсралтын 

ажил 

1.030 1.030 - 

ЭХЯ 

 НЗДТГ 

Хөгжлийн 

банк 

Төлөвлөлт хийсэн 

талбай 55.3 га. Нийт 

1686 нэгж талбарт 

1831 айлын орон 

сууц, 750  хүүхдийн 

цэцэрлэг, 620 хүнд 

үзлэг хийх өрхийн 

эмнэлэг, 340 ажлын 

байр бүхий 

үйлчилгээ, 

оффисийн барилга, 

650 хүн ажиллах 

соѐл, ахуй 

үйлчилгээний 

барилга 

байгууламжууд 

баригдана. 

2 

Гандантэгчинлэн Хүрээ 

хийд хорооллын ф150-200 

мм-ийн 520.0 м  дулаан, 

цэвэр усны 

шугамын  барилга 

угсралтын ажил 

0.774 0.774 - 

ЭХЯ 

БХБЯ 

НЗДТГ 

Хөгжлийн 

банк 

Дүн 1.804 1.804 - -   

Дулаан хангамжийн  шугам сүлжээний  өргөтгөл 



1 

Улаанбаатар хотын 

дулаан хангамжийн  11 г, 

д  ф800-гийн гол 

шугамыг  ф1000 мм 

болгон өргөтгөх барилга 

угсралтын 

ажил                     (I 

хорооллын урд талаас 

баруун            4 замын 

уулзвар 

хүртэл,       Павильон 19-

өөс 3/11 холбоос хүртэл 

3.4 км ) 

15.640 1.000 14.640 

ЭХЯ 

НЗДТГ 

Хөгжлийн 

банк 

  

Орон сууцны ҮII 

хороолол, 

МҮОНРТ-ийн 

орчмын хороолол, 

Дэнжийн мянга, 

Гандантэгчинлэн 

Хүрээ хийд 

хорооллын ерөнхий 

төлөвлөгөөг 

хэрэгжүүлэхэд 

төвлөрсөн дулаан 

хангамжийн 

системээс холбох 

боломж бүрдэнэ. 

2 

Улаанбаатар хотын 

дулаан хангамжийн 3 б, в 

гол шугамыг өргөтгөн 

шинэчлэх, ф300-500 

болгон хонгилын системд 

оруулах барилга 

угсралтын ажил 

(Нарантуул зочид 

буудлын урд талын 

дулааны худгаас Цэцэг 

төвийн уулзварын худаг 

хүртэл 1.1 км) 

12.650 - 12.650 

ЭХЯ 

 НЗДТГ 

Хөгжлийн 

банк 

  

3 

ДЦС 4-өөс У-15 хүртэл 

ф800-гийн дулааны 

шугамын барилга 

угсралтын ажил  4.2 км 

(Москва хорооллын урд 

тал хүртэл) 

14.490 - 14.490 

ЭХЯ 

НЗДТГ 

Хөгжлийн 

банк 

  

4 

Насосны станц 8-ын 

өргөтгөлийн барилга 

угсралтын ажил 

0.400 - 0.400 

ЭХЯ 

НЗДТГ 

Хөгжлийн 

банк 

5 

ДЦС 4 ТӨХК-ийн 

коллектороос БҮК  2-ын 

салаа хүртэл ф1200 мм-

ийн 2.5 км шугамын 

барилга угсралтын ажил 

13.225 6.047 7.178 

ЭХЯ 

НЗДТГ 

Хөгжлийн 

банк 

6 

БҮК 2-оос ТК 844 хүртэл 

2ф400, 2ф800 мм-ийн 

2000 метр шугамын 

өртгөтгөлийн барилга 

угсралтын ажил (ДЦС 4 

ТӨХК) 

6.397 3.000 3.397 

ЭХЯ 

НЗДТГ 

Хөгжлийн 

банк 

7 

Зуух №9-ийг сэргээн 

засварлах (ДЦС 3) 

барилга угсралтын ажил 

11.400 6.000 5.400 

ЭХЯ 

НЗДТГ 

Хөгжлийн 



банк 

8 

Амгалан дулааны 

станцаас дулаан түгээх 

цэг хүртэлх 2ф700 мм-

ийн 4 км шугамын 

барилга угсралтын ажил 

14.000 - 14.000 

ЭХЯ 

НЗДТГ 

Хөгжлийн 

банк 

Дүн 88.202 16.047 72.155 -   

Сүхбаатар дүүргийн 15, 16, 17 дугаар хорооны гэр хорооллын инженерийн шугам сүлжээ 

1 

Дулаан хангамжийн эх 

үүсвэрийг өргөтгөн 

шинэчлэх барилга 

угсралтын ажил 

2.082 - 2.082 

ЭХЯ 

 НЗДТГ 

Хөгжлийн 

банк 

Төлөвлөлт 

хийсэн     талбай 15 

га. Нийт 189 нэгж 

талбарт төлөвлөлт 

хийж 189 айлын 

амины орон сууцны 

барилга 

баригдана.         125 

айлын нөхцөл 

сайжирна. 

2 

Дулааны 1638.0 метр 

шугамыг   шинээр барих 

барилга угсралтын ажил 

ф76-250 мм 

2.260 - 2.260 

ЭХЯ 

Хөгжлийн 

банк 

НЗДТГ 

3 

Цэвэр усны ф100 мм-ийн 

700.0 м шугамын барилга 

угсралтын ажил 

0.060 - 0.060 

БХБЯ 

 НЗДТГ 

Хөгжлийн 

банк 

4 

Бохир усны ф150 мм-

ийн  800.0 метр шугамын 

барилга угсралтын ажил   

0.069 - 0.069 

БХБЯ 

НЗДТГ 

Хөгжлийн 

банк 

5 

Бага хүчин чадлын 

цэвэрлэх байгууламжийн 

барилга угсралтын ажил 

0.250 - 0.250 

БХБЯ 

НЗДТГ 

Хөгжлийн 

банк 

6 

10 кВ-ын цахилгаан 

дамжуулах агаарын 

шугам  0.5 км, 250 кВа-ын 

дэд өртөө, 400 кВа-ын дэд 

өртөө 1 ком барилга 

угсралтын ажил 

0.222 - 0.222 

ЭХЯ 

НЗДТГ 

Хөгжлийн 

банк 

Дүн 4.943 - 4.943     

Баянзүрх дүүргийн 12 дугаар хорооны гэр хорооллын инженерийн шугам сүлжээ /ЗГ-ын 2013-8-2-ны 

285-р тогтоолоор өөрчлөлт орсон/ 

1 

ДБаянзүрх дүүргийн 8, 

16-р хорооны гэр 

хорооллын Дулаан 

хангамжийн эх үүсвэрийг 

6.100 6.100 - 
БХБЯ, 

НЗДТГ 

Төлөвлөлт хийсэн 

талбай 145 га. Нийт 

691 нэгж талбарт 

төлөвлөлт хийж 762 



өргөтгөн шинэчлэх 

барилга угсралтын ажил  

айлын орон сууц, 

960 сурагчтай 

сургууль, 100 

хүүхдийн цэцэрлэг, 

үйлчилгээ оффис, 

соѐл, ахуй 

үйлчилгээний 

барилга, 

байгууламжууд 

баригдана.  

2 

Баянзүрх дүүргийн 8, 16-р 

хорооны гэр хорооллын 

Дулааны Ф80-300мм-ийн 

2 км шугамыг өргөтгөн 

шинэчлэх, шинээр барих 

барилга угсралтын ажил  

8.880 8.880 - 
БХБЯ, 

НЗДТГ 

3 

Баянзүрх дүүргийн 8, 16-р 

хорооны             гэр 

хорооллын Цахилгааны 

ХБ 4 ш,    9 ш  хаалттай 

дэд өртөө барьж 

байгуулах, өндөр 

хүчдэлийн 5900м кабель 

шугамуудын хамт 

өргөтгөн шинэчлэх 

барилга угсралтын ажил 

7.540 7.540 - 
БХБЯ, 

НЗДТГ 

4 

Баянзүрх дүүргийн 8, 16-р 

хорооны гэр хорооллын 

Цэвэр усны Ф80-300мм-

ийн 4 км шугамын 

барилга угсралтын ажил 

0.930 0.930 - 
БХБЯ, 

НЗДТГ 

5 

Баянзүрх дүүргийн 8, 16-р 

хорооны гэр хорооллын 

Бохир усны Ф200-400мм-

ийн 8.22 км шугамын 

барилга угсралтын ажил  

0.580 0.580 - 
БХБЯ, 

НЗДТГ 

Дүн 24.030 24.030 -     

Чингэлтэй дүүргийн 13, 15 дугаар хороо, Хайлааст орчмын  гэр хорооллын инженерийн шугам сүлжээ 

1 

Цахилгааны одоо байгаа 2 

ш   агаарын дэд өртөө 

(АТП)-г  хаалттай дэд 

өртөө (ХТП) болгон 

өргөтгөж, цахилгаан 

дамжуулах агаарын 

шугамыг кабель шугам 

болгон хүчин чадлыг 

нэмэгдүүлэх барилга 

угсралтын ажил 

0.575 0.575 - 

ЭХЯ  

НЗДТГ 

Хөгжлийн 

банк 

  

Төлөвлөлт хийсэн 

талбай 15 га. Нийт 

96 нэгж талбарт 

төлөвлөлт хийж 161 

айлын орон сууц, 

1400 м2 талбай 

бүхий ажлын 

байр  үйлчилгээ, 

оффисийн барилга, 

1400 м2 бүхий соѐл, 

ахуй үйлчилгээний 

барилга 

байгууламжууд 

баригдана. 

2 

Дулаан хангамжийн эх 

үүсвэрийг өргөтгөн 

шинэчлэх барилга 

угсралтын ажил 

0.345 0.345 - 

ЭХЯ          

БХБЯ 

 НЗДТГ 

Хөгжлийн 

банк 

3 

Дулааны 1520 метр 

шугамыг өргөтгөн 

шинэчлэх  барилга 

угсралтын ажил 

1.382 1.382 - 

ЭХЯ 

БХБЯ 

 НЗДТГ 

Хөгжлийн 

банк 

4 Цэвэр усны ф80-150 мм- 0.035 0.035 - БХБЯ 



ийн 260 м шугамын 

барилга угсралтын ажил  

Хөгжлийн 

банк 

НЗДТГ 

5 

Бохир усны ф200-300 мм-

ийн 3500 метр шугамын 

барилга угсралтын ажил 

0.672 0.672 - 

БХБЯ 

 НЗДТГ 

Хөгжлийн 

банк 

Дүн 3.009 3.009 -     

Сонгинохайрхан дүүргийн 5, 6 дугаар хороо-Ханын материал орчмын гэр хорооллын инженерийн 

шугам сүлжээ 

1 

Сонгинохайрхан 

дүүргийн 5, 6-р хороо-

Ханын материал орчмын 

гэр хорооллын 4 ш ус 

дулаан дамжуулах төвийн 

барилга угсралтын 

ажил /ЗГ-ын 2013-8-2-ны 

285-р тогтоолоор 

өөрчлөлт орсон/ 

1.600 1.600 - 
БХБЯ, 

НЗДТГ 

Төлөвлөлт хийсэн 

талбай 130.0 га. 

Нийт 1496 нэгж 

талбарт 3039 айлын 

орон сууц,  амины 

орон сууц, 960 

сурагчтай сургууль, 

4200  хүүхдийн 

цэцэрлэг, хотын 

захиргааны  барилга 

байгууламжууд 

баригдана. 

2 

Дулааны ф400 мм-ийн 

617 метр, ф200/300 мм 

шугамыг 400 мм болгох, 

нийт 9392 метр шугамыг 

өргөтгөн шинэчлэх 

барилга угсралтын ажил 

10.902 10.902 - 

ЭХЯ 

 НЗДТГ 

Хөгжлийн 

банк 

  

3 

Сонгинохайрхан 

дүүргийн 5, 6-р хороо-

Ханын материал орчмын 

гэр хорооллын 

Цахилгааны хаалттай дэд 

өртөө /ХТП/-г 20 

комплект, 10 кВ-н 28 км 

кабель шугам 

тавих,         10  кВ-н ХБ 2 

ком барих барилга 

угсралтын ажил /ЗГ-ын 

2013-8-2-ны 285-р 

тогтоолоор өөрчлөлт 

орсон/ 

6.500 6.500 - 

  

 БХБЯ, 

НЗДТГ 

  

4 

Сонгинохайрхан 

дүүргийн 5, 6-р хороо-

Ханын материал орчмын 

гэр хорооллын Цэвэр 

усны ф100-300 мм-ийн 

3216 метр шугамын 

барилга угсралтын 

ажил /ЗГ-ын 2013-8-2-ны 

285-р 

тогтоолоор өөрчлөлт 

орсон/ 

1.009 1.009 - 
БХБЯ, 

НЗДТГ 

5 

Сонгинохайрхан 

дүүргийн 5, 6-р хороо-

Ханын материал орчмын 

гэр хорооллын Бохир 

0.399 0.399 - 

БХБЯ 

НЗДТГ 

Хөгжлийн 



усны           ф150-300мм-

ийн 1706 метр шугамын 

барилга угсралтын 

ажил /ЗГ-ын 2013-8-2-ны 

285-р 

тогтоолоор өөрчлөлт 

орсон/ 

банк 

Дүн /ЗГ-ын 2013-8-2-ны 

285-р тогтоолоор өөрчлөлт 

орсон/ 

20.410 20.410 - -   

Баянзүрх дүүргийн 8, 16 дугаар хорооны гэр хорооллын инженерийн шугам сүлжээ 

1 

Дулаан хангамжийн эх 

үүсвэрийг өргөтгөн 

шинэчлэх барилга 

угсралтын ажил 

8.108 8.108 - 

БХБЯ  

НЗДТГ 

Хөгжлийн 

банк 

Төлөвлөлт хийсэн 

талбай 145 га. Нийт 

691 нэгж талбарт 

төлөвлөлт хийж 762 

айлын орон сууц, 

960 сурагчтай 

сургууль, 

100  хүүхдийн 

цэцэрлэг, үйлчилгээ 

оффиссийн 

барилга,  ажиллах 

соѐл, ахуй 

үйлчилгээний 

барилга 

байгууламжууд 

баригдана. 

2 

Дулааны 10047 м 

шугамыг  өргөтгөн 

шинэчлэх, шинээр барих 

барилга угсралтын ажил 

13.858 13.858 - 

БХБЯ  

НЗДТГ 

Хөгжлийн 

банк 

3 

Цахилгааны  4 ком 

хаалттай дэд өртөө барьж 

байгуулах, өндөр 

хүчдэлийн кабель 

шугамуудыг хамт 

өргөтгөн шинэчлэх 

барилга угсралтын ажил 

0.978 0.978 - 

ЭХЯ 

БХБЯ  

НЗДТГ 

Хөгжлийн 

банк 

4 

Цэвэр усны ф80-300 мм-

ийн 4800 м шугамын 

барилга угсралтын ажил  

1.017 1.017 - 

БХБЯ 

 НЗДТГ 

Хөгжлийн 

банк 

5 

Бохир усны ф200-400 мм-

ийн 2100 м шугамын 

барилга угсралтын ажил   

0.394 0.394 - 

БХБЯ  

НЗДТГ 

Хөгжлийн 

банк 

Дүн 24.355 24.355 -     

Сонгинохайрхан дүүргийн 10 дугаар хорооны гэр хорооллын инженерийн шугам сүлжээ 

1 

Одоогийн цахилгааны 2 

ш агаарын дэд өртөөг 

хаалттай дэд өртөө 

болгон өргөтгөж, өндөр 

хүчдэлийн кабель татаж 

өргөтгөн шинэчлэх 

барилга угсралтын ажил 

0.460 0.460 - 

БХБЯ  

НЗДТГ 

Хөгжлийн 

банк 

  

Төлөвлөлт хийсэн 

талбай 10.4 га. Нийт 

120 нэгж талбарт 

төлөвлөлт хийж 240 

айлын орон 

сууц,  амины орон 

сууцны 

барилга  баригдана. 

  

2 

Дулаан хангамжийн эх 

үүсвэрийг өргөтгөн 

шинэчлэх барилга 

угсралтын ажил 

0.708 0.708 - 

БХБЯ  

НЗДТГ 

Хөгжлийн 

банк 

3 

Цэвэр усны ф50-150 мм-

ийн 620 м шугамын 

барилга угсралтын ажил  

0.062 0.062 - 

БХБЯ  

НЗДТГ 



Хөгжлийн 

банк 

4 

Бохир усны ф200-300 мм-

ийн 770 м шугамын 

барилга угсралтын ажил 

  

  

0.314 0.314 - 

БХБЯ  

НЗДТГ 

Хөгжлийн 

банк 

5 

250 м3/хоног хүчин 

чадалтай цэвэрлэх 

байгууламжийн  барилга 

угсралтын ажил 

  

0.900 0.900 - 

БХБЯ  

НЗДТГ 

Хөгжлийн 

банк 

Дүн 2.444 2.444 - -   

Чингэлтэй дүүргийн 7 дугаар хорооны  гэр хорооллын инженерийн шугам сүлжээ 

1 

Дулаан хангамжийн эх 

үүсвэрийг өргөтгөн 

шинэчлэх барилга 

угсралтын ажил 

1.265 1.265 - 

БХБЯ  

НЗДТГ 

Хөгжлийн 

банк 

Төлөвлөлт хийсэн 

талбай 9.02 га. Нийт 

151 нэгж талбарт 

төлөвлөлт хийж 229 

айлын орон 

сууц,  амины орон 

сууцны барилга 

баригдана. 2157 м2 

бүхий ажлын байр 

бий болно. 

2 

Дулааны 1687.0 м 

шугамыг  өргөтгөн 

шинэчлэх, шинээр барих 

барилга угсралтын ажил 

3.922 3.922 - 

БХБЯ  

НЗДТГ 

Хөгжлийн 

банк 

  

3 

Цэвэр усны ф100 мм-ийн 

1400 м шугамын барилга 

угсралтын ажил  

  

0.112 0.112 - 

БХБЯ 

 НЗДТГ 

Хөгжлийн 

банк 

4 

Бохир усны ф150 мм-ийн 

1400.0 м шугамын 

барилга угсралтын ажил 

  

0.129 0.129 - 

БХБЯ 

 НЗДТГ 

Хөгжлийн 

банк 

5 

Цахилгааны  агаарын дэд 

өртөөг  өргөтгөж, 2х630 

кВа болгох барилга 

угсралтын ажил   

0.460 0.460 - 

БХБЯ  

НЗДТГ 

Хөгжлийн 

банк 

6 

10 кВ-ын цахилгаан 

дамжуулах агаарын 

шугам буулгах 0.5 км, 

0.4   кВ-ын 1.0 км 

ЦДАШ-ын барилга 

угсралтын ажил 

0.022 0.022   

БХБЯ  

НЗДТГ 

Хөгжлийн 

банк 

Дүн 5.911 5.911   - - 

1-р хавсралтын дүн 250.532 113.934 136.598 - - 

2-р хавсралтын дүн 165.457 85.763 79.694 - - 

НИЙТ ДҮН 415.989 199.697 216.292 - - 

  


