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39256-024 - МОН: Хотын тээврийг хөгжүүлэх хөрөнгө оруулалтын хөтөлбөр – 1 шат 
Олон шатлалт 
санхүүжилтийн зээлийн 
шугам (MFF)-ын транч 

Хотын тээврийг хөгжүүлэх хөрөнгө оруулалтын хөтөлбөр – 1 шат 

Төсөл хэрэгжих улс Монгол Улс 

Тусламжийн хэлбэр / Төслийн 
төрөл 

MFF-Транч (Зээл) 

Төслийн дугаар 39256-024 

Санхүүжилтийн эх үүсвэр / 
Мөнгөн дүн [Идэвхтэй] 

Зээл 2934- MOН: Хотын тээврийг хөгжүүлэх хөрөнгө оруулалтын 
хөтөлбөр – 1 шат 
     Ердийн хөрөнгийн эх үүсвэр 29.70 сая ам.доллар 

Зээл 2935- MOН: Хотын тээврийг хөгжүүлэх хөрөнгө оруулалтын 
хөтөлбөр – 1 шат 
     Ердийн хөрөнгийн эх үүсвэр бүхий 
хөнгөлөлттэй зээл 

30.20 сая ам.доллар 

БТ 0315- MOН: Хотын тээврийг хөгжүүлэх хөрөнгө оруулалтын 
хөтөлбөр – 1 шат 
     Даян дэлхийн байгаль орчны сангийн 
буцалтгүй тусламж 

1.50 сая ам.доллар 

 

Холбогдох стратегийн зорилт Байгаль орчинд хоргүй тогтвортой хөгжил (ТОГТ) 

 

Эдийн засгийн хүртээмжтэй өсөлт (ХҮР) 

 

Өөрчлөлтийн чиглэлүүд Түншлэлүүд (ТҮН) 

Салбар / Дэд салбар Тээвэр/Tээврийн бодлого ба тогтолцооны хөгжил – Хотын нийтийн 
тээвэр 

Жендэрийн тэгш эрх ба 
жендэрийн тэгш эрхийн үзэл 
баримтлалыг бодлого төлөвлөлт, 
үйл ажиллагаанд тусгах нь 

Жендэрийн тэгш байдлын үзэл баримтлалыг үр өгөөжтэй 
нэвтрүүлсэн төсөл (ЖҮӨ) 

Төслийн тодорхойлолт Санал болгож буй олон шатлалт санхүүжилт (MFF)-ийн эхний шат 
(транч)-д Азийн Хөгжлийн Банк (АХБ)-аас Азийн Хөгжлийн Сан 
(АХС)-ийн эх үүсвэр бүхий 59.9 сая ам.доллар, засгийн газраас 10 
сая ам.доллар гаргаж, (i) Тусгай замын автобус буюу BRT төслийн 
дэд бүтцийн бүтээн байгуулалтад 29.3 сая ам.доллар; (ii)  BRT 
сүлжээний бүтээн байгуулалтад 22.5 сая ам.доллар; (iii) ТУС-ийн 
хөгжүүлэлтэд 2.2 сая ам.доллар; (iv) төслийн менежмент, 
нарийвчилсан төлөвлөлт, байгууллагын чадавхын хөгжилд 5.3 сая 
ам.доллар; (v) биет болон санхүүгийн болзошгүй зардалд 7.0 сая 
ам.доллар; (vi) хэрэгжилтийн хугацааны санхүүжилтийн зардалд 
3.6 сая ам.долларын санхүүжилт хийнэ.   

 

Транч-1-ийн хүрээнд (i) BRT төслийн дэд бүтцийг байгуулах, үүнд 
7.7 км авто замыг шинэчлэх, Энх тайваны гүүрийг өртөтгөх, BRT 
системийн тролейбусны 14 км урт цахилгаан шугам (цахилгааны 
утас, хүчдэлийн кабель, дэд станц); (ii) Улаанбаатар хотын хойноос 
урагшаа чиглэлтэй босоо тэнхлэгт 14 км урт BRT шугам байгуулах; 
(iii) гэр хорооллын дэд төвүүдэд автобусны 3 зогсоол байгуулах; 
(iv) Тээврийн ухаалаг систем (ТУС)-ийн бүрэлдэхүүн хэсгүүдийг 
суурилуулах: автобусны удирдлагын систем (АУС); (v) төслийн 
менежмент, нарийвчилсан төлөвлөлт, байгууллагын чадавхын 
хөгжилд шаардлагатай нөөцөөр хангах зэрэг ажлууд хийгдэнэ. 
Энэхүү хөрөнгө оруулалтын хөтөлбөрийн зүгээс (i) цэвэр тээврийн 
бодлого, хөрөнгө оруулалтын хөтөлбөр боловсруулах, хаягдал утаа 
хэмжих тоног төхөөрөмж худалдан авах, суурилуулах, Улаанбаатар 
хотод цэвэр эрчим хүчинд суурилсан тээврийн төрлийг турших, (ii) 
BRT операторын гүйцэтгэлд суурилсан үйлчилгээний гэрээ 
боловсруулах зэрэг чиглэлээр Улаанбаатар хотын удирдлагад 
дэмжлэг үзүүлнэ. 

Төслийн үндэслэл ба Улс/Бүс 
нутгийн стратегитай уялдсан 
байдал 

Улаанбаатар хотын тээврийн дэд бүтэц ба үйлчилгээний салбарт 
замын түгжрэл, замын хөдөлгөөний удирдлага сул, аюулгүй байдал 
бүрэн хангагдаагүй, нийтийн тээврийн сүлжээ сайн хөгжөөгүй зэрэг 



хүндрэл бэрхшээл тулгарч байна. Хотын томоохон уулзваруудын 
дийлэнх нь түгжрэл маш ихтэй (220 секунд/тээврийн хэрэгсэл)-н 
улмаас оргил ачааллын үед хотын төвөөр зорчих дундаж хурд цагт 
5-8 км (километр) байна. Автомашины зогсоолын удирдлага, дүрэм 
журмын мөрдлөг хангалтгүй, явган хүний зам цөөн, жолооч нарын 
жолооны соёл, сахилга бат муу, замын гэрлийн удирдлага хяналт 
сул байгаа нь замын түгжрэлийг даамжруулж байна. Замын 
хөдөлгөөний удирдлага төдийлөн сайн хийгддэггүйн зэрэгцээ явган 
зорчигч, тээврийн хэрэгслийн хяналтгүй харилцан үйлдлийн улмаас 
зам тээврийн осол түгээмэл аж. Замын зорчих болон хажуу хэсэгт 
тээврийн хэрэгсэл олноор зогсдог нь замын ачаалалд сөргөөр 
нөлөөлөх бөгөөд явган хүний зам, автомашины зогсоолын дэд 
бүтцийн төлөвлөлт болон хөрөнгө оруулалт хангалтгүй байна.  

 

Нийтийн тээврийн бодлого оновчтой бус, хот төлөвлөлт болон 
нийтийн тээврийн асуудал эрхэлсэн зохицуулагч байгууллагуудын 
хооронд уялдаа холбоо хангалтгүй байгаа нь нөхцөл байдлыг улам 
хүндрүүлж байна. Үр дүнд нь тээврээр зорчих хугацаа удаашрах, 
түлшний зарцуулалт өндөр байх, агаарын чанар муугаас эрүүл 
мэндээр хохирох зэргээр оршин суугчдын амьдралын чанар 
доройтож, хотын эдийн засгийн өсөлт хөгжилд сөргөөр нөлөөлж 
байна. Нийтийн тээврийн салбарын үйлчилгээний чанарын түвшин 
муу бөгөөд техник, санхүү, тогтолцооны хүндрэл бэрхшээлүүдтэй 
тулгарч байна. Тус салбарын хөгжлийн хурд хотын сүүлийн үеийн 
өсөлт тэлэлтээс хоцорсоор ирсэн ба ихэнх автобусны насжилт 10 
жилээс их байна. Нийтийн тээврийн тарифын орлого 
операторуудын үйл ажиллагааны зардалд хүрэлцдэггүй ба 
зорчигчдын 40 орчим хувьд хотын төсвөөс хөнгөлөлт үзүүлдэг. Үр 
дүнд нь хотын төсвөөс автобусны компаниудын жилийн зардлын 
ихээхэн хувийг бүрдүүлсэн татаас олгодог хэдий ч татаас 
хуваарилах механизм нь ил тод байдал хангалтгүй тул шударга бус 
хэмээн ойлгогддог. Автобусны операторууд парк шинэчлэл ба 
өргөтгөл хийх, тээврийн үйлчилгээг шаардлагатай түвшинд үзүүлэх 
санхүүгийн нөөц бололцоогүй байна. Нийтийн тээврийн төрөл 
хоорондын уялдаа холбоос төдийлөн оновчтой бус бөгөөд нийтийн 
тээврийн чиглэлүүдийг төлөвлөхдөө “үндсэн ба туслах шугам” 
зарчмаар хийгдэхгүй байгаа тул чиглэлийн хуваарилалт, 
удирдлагын тогтолцоог бүхэлд нь сайжруулах шаардлагатай.   

 

Улаанбаатар хотын хувьд замын хөдөлгөөний аюулгүй байдлын 
хувьд хэд хэдэн ноцтой асуудалтай. Зам тээврийн ослын тоо 2000 
онд дээд цэгтээ хүрч, түүнээс хойш буурсаар байгаа хэдий ч зам 
тээврийн ослоор амь нас, эрүүл мэндээр хохирсон тохиолдлын тоо 
бүртгэгдсэн тээврийн хэрэгслийн тоотой харьцуулахад үлэмж өндөр 
байна. Улаанбаатар хотод улсын нийт хүн амын 42 хувь оршин 
суудаг ч, нэг жилд тохиолддог зам тээврийн ослын 70 гаруй хувийг 
бүрдүүлж байна. 10,000 бүртгэлтэй тээврийн хэрэгсэлд ногдох 
үхлийн тоо 7.5 байгаа нь замын хөдөлгөөний аюулгүй байдлын 
асуудал ихээхэн ноцтой байгааг илтгэнэ.  

 

Замын сүлжээ хотын төв хэсэгт харьцангуй сайн хөгжсөн ч хотын 
захын гэр хороолол буюу орлого багатай айл өрхүүдийн амьдардаг 
бүсүүдэд хатуу хучилттай зам бүрэн тавигдаагүй нь нийтийн тээвэр 
хүрч үйлчлэхэд саад болж байна. Төр засгийн зүгээс хотын замын 
сүлжээг сайжруулахад хөрөнгө мөнгө нэмж төсөвлөж байгаа ч 
хувийн эзэмшлийн тээврийн хэрэгслийн тоо өдрөөс өдөрт нэмэгдэж 
байгаа тул замын сүлжээг хангалттай өргөжүүлэхэд үлэмж 
хэмжээний хөрөнгө оруулалт шаардагдах болно. Зам засварын 
төлөвлөлт, санхүүжилтийн цогц, үр дүнтэй механизм дутагдаж 
байгаагаас замын хөрөнгө оруулалтын үр өгөөж буурч байна.  

 

Улаанбаатар хотын захиргаа (УБХЗ) хотын дэд бүтэц, үүнд замын 
сүлжээ, суурь дэд бүтэц, тээврийн сүлжээ ба үйлчилгээг цогцоор нь 
хөгжүүлэх ерөнхий төлөвлөгөө боловсруулсан. Энэхүү 



төлөвлөгөөний хүрээнд, УБХЗ-аас авто замын барилга, засварын 
ажлуудыг санхүүжүүлэх авто замын сан байгуулсан хэдий ч хотын 
хэрэгцээ шаардлагыг бүрэн хангаж чадахгүй байна. УБХЗ-ны хувьд 
дараах чиглэлээр чадавхыг нь бэхжүүлэх зайлшгүй шаардлагатай 
байна: (i) тээврийн бодлого, стратеги боловсруулах, хэрэгжүүлэх, 
мөрдүүлэх; (ii) урт хугацааны хөрөнгө оруулалтын төлөвлөлт, 
төсөвлөлт, санхүүгийн удирдлага; (iii) олон улсын хөгжлийн түнш 
байгууллагуудаас санхүүжүүлсэн хотын тээврийн төслүүдийн 
төлөвлөлт ба менежмент.  

 

Тээврийн салбарын дутагдлуудаас улбаатай сөрөг үр дагавар хотын 
орлого багатай иргэдэд хамгийн хүндээр тусдаг. Нийтийн тээвэрт 
хангалттай хөрөнгө оруулалт хийхгүйгээс зорчигчдын зардал өсөж, 
ажлын байр, үйлчилгээний хүртээмж хязгаарлагдана. Тээврийн үйл 
ажиллагаанаас улбаатай аливаа эрсдэл ядуу оршин суугчдад 
хамгийн ихээр тулгардаг: тэд агаарын бохирдлоос өөрийгөө 
хамгаалах боломжоор хязгаарлагдан, илүү хол зайд илүү их зардал 
гарган зорчих шаардлагатай тулгарч, явган хүнд зориулсан дэд 
бүтцийн хомсдолд хамгийн ихээр өртөнө. Тээврийн үйлчилгээг 
сайжруулахад орлого багатай иргэдэд мэдрэгдэх нааштай үр 
дагавар харьцангуй өндөр байдаг. Дан ганч зам засаж 
сайжруулснаар бий болох эерэг үр дүн түр зуурын бөгөөд 
хязгаарлагдмал юм. Иймд, хөрөнгө оруулалтыг хэрэгжүүлж, 
санхүүжилт татан төвлөрүүлэн, оролцогч талуудыг хооронд нь 
уялдуулж, үйлчилгээ үзүүлэгчдийг зохицуулалтаар хангахад өндөр 
чадавх бүхий, чиг үүрэг нь тодорхой байгууллагууд шаардагдана. 
Нийтийн тээврийн зохистой тогтолцоогүйн улмаас Улаанбаатар 
хотын замын түгжрэлийн асуудал даамжирч, эдийн засгийн чадавх, 
амьдрах орчинд сөргөөр нөлөөлөөд байна. Тус хотын тээврийн 
хэрэгцээ шаардлагыг хангахад замын хөдөлгөөн, автомашины 
зогсоолын удирдлага, жолооны соёл, дүрэм журмын мөрдлөгийг 
дорвитойгоор сайжруулах шаардлагатай. Улаанбаатар хотын 
тээврийн салбарт тулгарч буй үндсэн сорилтуудыг харуулсан 
диаграммыг Хавсралт 2-т харуулав.  

 

Азийн хөгжлийн банк (АХБ) нь (i) Улаанбаатар хотын гэр 
хорооллуудаас хотын төв рүү зорчих замын сүлжээг сайжруулах 
Хот төлөвлөлтийн салбарын төсөл, (ii) УБХЗ-ны хотын дэд төв 
байгуулах ажилд дэмжлэг болох Нийтийн үйлчилгээ, гэр хорооллыг 
хөгжүүлэх хөрөнгө оруулалтыг дэмжих хөтөлбөр (НҮГХХХОХ)-ийг 
хэрэгжүүлж байна. Санал болгож буй Хотын тээврийг хөгжүүлэх 
хөрөнгө оруулалтын хөтөлбөрийн 1-р шатны хүрээнд НҮГХХХОХ-т 
багтсан хотын дэд төвүүдэд автобусны 3 зогсоол шинэчлэх ажлыг 
санхүүжүүлнэ. Нийслэл хотын эдийн засгийн өсөлт, хөгжилд хувь 
нэмэр оруулах, санхүүгийн хувьд тогтвортой, байгаль орчинд 
ээлтэй тээврийн тогтолцоог нэвтрүүлэхээр төслийн багийн зүгээс 
төрийн байгууллагуудтай бодлогын хамтын ажиллагаагаа 
өргөжүүлэхдээ олон улсын санхүүгийн байгууллагуудтай үйл 
ажиллагаагаа уялдуулан ажиллана.   

 

Улаанбаатар хотын нийтийн тээврийн салбарт тулгарч буй дээр 
дурдсан хүндрэл бэрхшээлийг шийдвэрлэхэд дэд бүтцийн 
сайжруулалтад хөрөнгө оруулах, замын хөдөлгөөний удирдлагын 
орчин технологи ашиглах, бодлогын шинэчлэл хийх, бүтээмж 
өндөр, тогтвортой тээврийн төрлүүдийг нэвтрүүлэх, тогтолцооны 
чадавхыг бэхжүүлэх зэргээс бүрдсэн цогц хөтөлбөр шаардлагатай.   

Төслийн үр нөлөө Хотын тээврийн тогтвортой, бүтээмж өндөртэй тогтолцоо ба 
үйлчилгээг хөгжүүлж, Улаанбаатар хотын эдийн засгийн өсөлтөд 
хувь нэмэр оруулна.  

Төслөөс хүлээгдэж буй үр дүн 

Төслийн үр дүн Үр дүнд чиглэсэн ахиц дэвшил 

Улаанбаатар хотод өндөр бүтээмжтэй, 
аюулгүй, боломжийн үнэтэй хотын тээврийн 
үйлчилгээ хөгжинө. 

УБХЗ ба төсөл хэрэгжүүлэгч байгууллага (ХБ) 
2017 онд төсөл хэрэгжүүлэх нэгжийг байгуулсан. 
ХБ нь BRT-н нарийвчилсан зураг төсөл 
боловсруулах, барилгын ажлыг хянах (НЗТББАХ) 



зөвлөх үйлчилгээ үзүүлэх гүйцэтгэгчийг сонгох 
зорилгоор Зөвлөх сонгон шалгаруулах үнэлгээний 
хороог (ЗСШҮХ) байгуулсан. 2017 оны 10 дугаар 
сарын 26-д ЗСШҮХ-оос дотоодын хэвлэл 
мэдээллийн хэрэгсэл болон АХБ-ны Зөвлөх 
үйлчилгээний удирдлагын системийн сайт дээр 
Зөвлөх үйлчилгээ авах зарыг нийтэлсэн. ХБ нь 
BRT-н дэд бүтэц, ТУС бүрэлдэхүүн хэсэгт НЗТББАХ 
зөвлөх үйлчилгээ үзүүлэх зөвлөхийн сонгон 
шалгаруулалт цуцлагдсаны дараа Ажлын 
даалгавар (АД)-ийг шинэчлэн сонгон 
шалгаруулалт дахин эхлүүлэхээр ажиллаж байна.  
2018 оны 7 дугаар сард, ХБ нь (i) нийтийн 
тээврийн мэргэжилтэн, (ii) ТУС-ийн мэргэжилтэн 
орон тоон дээр хоёр бие даасан зөвлөхүүдийг 
шалгаруулсан.   

Хэрэгжилтийн явц 

Төслийн гүйцэтгэл ба үйл ажиллагаа Төслийн хэрэгжилтийн байдал (гүйцэтгэл, үйл 
ажиллагаа ба тулгарч буй асуудлууд) 

 1. BRT-г ажиллуулах дэд бүтэц тавигдана.  
 2. Тогтвортой, боломжийн үнэтэй, өндөр 
бүтээмжтэй BRT тогтолцоо ажиллагаанд орно.  
 3. Тээврийн ухаалаг систем (ТУС): автобусны 
удирдлага, автобусны мэдээлэл, ухаалаг 
тасалбарын систем.  
 4. Замын хөдөлгөөн, явган зорчигчийн 
аюулгүй байдал сайжирна.  
 5. Нийтийн тээвэр, замын хөдөлгөөний 
удирдлага, бодлого, байгууллагуудын чадавх 
сайжирна.  

2017 оны 10 дугаар сарын 6-нд, ХБ нь ТУС-ийн 
нарийвчилсан зураг төслийн зөвлөх үйлчилгээний 
АД-ыг боловсруулах ТУС-ийн ажлын хэсэг 
байгуулсан. Ажлын хэсэг АД-ыг эцэслэн 
боловсруулсан.  

 

2018 оны 7 дугаар сард, төслийн хэрэгжилтэд 
дэмжлэг үзүүлэх зорилгоор ХБ нь (i) нийтийн 
тээврийн мэргэжилтэн, (ii) ТУС-ийн 
мэргэжилтнний орон тоон дээр хоёр бие даасан 
зөвлөхүүдийг сонгон шалгаруулсан.   

 

ХБ нь BRT-н дэд бүтцийн НЗТББАХ зөвлөх 
үйлчилгээ үзүүлэх зөвлөхийн сонгон 
шалгаруулалт цуцлагдсаны дараа зөвлөхийн 
ажлыг даалгаварт ТУС НЗТББАХ ажлыг нэгтгэн 
сонгон шалгаруулалтыг дахин эхлүүлэхээр 
ажиллаж байна.  

Газарзүйн байршил Улаанбаатар хот 

Хамгааллын ангиллууд 

     Байгаль орчин B 

     Албадан нүүлгэн шилжүүлэлт B 

     Уугуул иргэд C 

Байгаль орчин, нийгмийн асуудлуудын хураангуй 

     Байгаль орчин Үндэсний хууль тогтоомж, АХБ-ны шаардлагын дагуу, байгаль 
орчны үнэлгээ, хяналтын ажлын тодорхойлолтыг АХБ-ны Бүс 
нутгийн, тогтвортой хөгжил ба Уур амьсгалын өөрчлөлтийн газар 
болон УБХЗ-д хүргүүлж хянуулсан. Төсөл 1-н хувьд барилгын 
ажлын үед болон дараа байгаль орчинд эргэн сэргээгдэхгүй эсвэл 
байнгын сөрөг нөлөөлөл үзүүлэхгүй тул байгаль орчны В ангилалд 
багтсан. АХБ-ны Хамгааллын бодлогын баримт бичиг (2009)-ийн 
дагуу байгаль орчны нөлөөллийн анхан шатны үнэлгээ хийгдэж, 
нийтэд мэдээлэгдсэн. Байгаль орчны менежментийн төлөвлөгөө нь 
барилгын ажил гүйцэтгэх гэрээний салшгүй хэсэг байх болно. 
Төлөвлөгөөнд тусгасан нөлөөлөл бууруулах арга хэмжээ болон 
мониторингийн шаардлагууд үр дүнтэй хэрэгжсэн нөхцөлд, Төсөл 1-
н хувьд байгаль орчинд их хэмжээний сөрөг нөлөө үзүүлэхгүй. 
Удаах шатны төслүүдийн хувьд байгаль орчны В ангилалд багтах 
төлөвтэй байна.  

     Албадан нүүлгэн шилжүүлэлт Төсөл 1-н хувьд албадан нүүлгэн шилжүүлэлтийн В ангилалд орсон. 
Хөрөнгө оруулалтын хөтөлбөрийн хүрээнд газар чөлөөлөх, нүүлгэн 
шилжүүлэх ажлын төлөвлөгөө гарсан бөгөөд УБХЗ-аас батлагдаж, 
АХБ-ны сайт дээр нийтлэгдсэн. Тус төлөвлөгөөнд нөхөн олговор 
авах шалгуур ба хэмжээ, дэд төслийн хэрэгжилтийн хүрээн дэх 
газар чөлөөлөх ба бусад нөхцөл, дэд төслүүдийн газар чөлөөлөх, 
нүүлгэн шилжүүлэх төлөвлөгөө (ГЧНШТ)-г боловсруулах механизм 



зэргийг тусгасан. Дараагийн төслүүд албадан нүүлгэн 
шилжүүлэлтийн В ангилалд багтах төлөвтэй байна. Төсөл 1-н 
ГЧНШТ-г боловсруулж, Засгийн газар ба УБХЗ-аар батлуулан 
төслийн нөлөөлөлд өртөж болзошгүй иргэдэд төрөлх хэлээр нь 
танилцуулсан. Газар чөлөөлөх, нүүлгэн шилжүүлэх ажлын зохион 
байгуулах, дотоод мониторинг, тайлагналын ажлыг ТХН хариуцна. 
ГЧНШТ-ний хэрэгжилтийг шалгаж, үнэлэх ажлыг хөндлөнгийн 
мониторингийн байгууллага гүйцэтгэх бөгөөд үнэлгээний үр дүнг 
УБХЗ ба АХБ-д хагас жил тутам тайлагнана. ГЧНШТ-г АХБ-ны сайт 
дээр нийлсэн. Тус төлөвлөгөөг УБХЗ-ны сайт дээр мөн нийтэлж, 
төслийн нөлөөлөлд өртөж болзошгүй иргэдэд танилцуулах болно.  

     Уугуул иргэд Уугуул иргэдийн хувьд Төсөл 1 нь С ангилалд тодорхойлогдсон. 
Удаах шатны төслүүд мөн С ангилалд багтай төлөвтэй байна.  

Оролцогч талуудын харилцаа, оролцоо ба хэлэлцүүлэг 
    Төслийн төлөвлөлтийн үед Эхний үеийн боломжит оролцогч талуудыг нэрлэвэл хотын бага, 

дунд орлоготой иргэд гэх мэт нийтийн тээврийн автобус, хувийн 
микро автобус зэрэг нийтийн тээврээр зорчигчид, хувийн 
автомашинаар зорчигч оршин суугчид болон орон нутгийн захиргаа 
багтана.   

 

Төслийн багийн зүгээс (i) хөрөнгө оруулалтын хөтөлбөрийг 
үргэлжлүүлэн дэмжүүлэх, (ii) тусгай замын автобус (BRT) ба хөнгөн 
галт тэрэг (LRT) зэрэг тээврийн төрөл хоорондын зохистой 
холбоосыг баталгаажуулах зорилгоор гол оролцогч талуудтай 
идэвхтэй хамтран ажилласан хэвээр байх болно.  

 

Харилцаа холбоо, оролцоог хангах төлөвлөгөөнд (i) фокус бүлгийн 
ярилцлага, (ii) семинар, (iii) олон нийтийн хэвлэл мэдээллийн 
кампанит ажлуудыг багтаасан.  

    Төслийн хэрэгжилтийн үед Нийтийн тээврийн үйлчилгээ үзүүлэгч, оператор компаниуд, олон 
нийт, санал болгож буй BRT шугам орчмын оршин суугчид болон 
орон нутгийн захиргаатай хэлэлцүүлэг зохион байгуулна. Оршин 
суугчдын төлөөлөлтэй фокус бүлгийн ярилцлага хийж, тээврийн 
үйлчилгээ эрхлэгч, орон нутгийн захиргаатай цуврал зөвлөгөөн 
зохион байгуулна.  

Бизнесийн боломжууд 

    Зөвлөх үйлчилгээ Төслийн менежментийн зөвлөхийн зүгээс УБХЗ ба ТХН-д хөрөнгө 
оруулалтын хөтөлбөрийн хүрээн дэх гэрээний хэрэгжилтийг 
удирдахад тусалж, төслийн менежмент ба мониторинг, санхүүгийн 
удирдлага, хөрөнгө олголт, ашиглалт ба засвар үйлчилгээ, 
тайлагналын чиглэлээр сургалт явуулна. Зөвлөх үйлчилгээний цар 
хүрээ, ажлын даалгаврын дэлгэрэнгүй танилцуулгыг 
Санхүүжилтийн хэлэлцээрт тусгасан.  

    Худалдан авалт Үе шат буюу транч тус бүрт худалдан авалтын төлөвлөгөө 
боловсруулна. АХБ-ны зээлийн хөрөнгөөр санхүүжүүлсэн худалдан 
авалтыг АХБ-ны Худалдан авах ажиллагааны журам (2015 оны 
хувилбар ба түүнд орсон нэмэлт өөрчлөлтүүд)-ын дагуу гүйцэтгэнэ. 
Барилга угсралтын ажил болон бараа материалыг тодорхой 
гэрээнүүдэд хувааж, олон улсын болон дотоодын нээлттэй сонгон 
шалгаруулалтаар худалдан авалтыг хийнэ. АХБ-ны тендерийн 
жишиг багц баримт бичгийг ашиглана.  

Анх зарласан огноо 2012 оны 1 дүгээр сарын 30 

АХБ-ны хариуцсан ажилтан Ганбаатарын Ананд  
(aganbaatar@adb.org)  

АХБ-ны хариуцсан газар Зүүн Азийн газар 

АХБ-ны хариуцсан хэлтэс Монгол Улс дахь Суурин төлөөлөгчийн газар 

Хэрэгжүүлэгч байгууллага Улаанбаатар хотын захиргаа 

   

   

Цагалбар 

Төслийн үзэл баримтлалыг   
батлах 

   

Баримт цуглуулах, судалгаа  
хийх 

  
 



Удирдлагын хянан хэлэлцэх  
хурал 

   2012 оны 5-р сарын 31 

    Төслийг батлах    2012 оны 11-р сарын 8 

Сүүлд хийгдсэн төслийн  
хяналт 

   2017 оны 7-р сарын 24 

 

2935 

Зээл 

 Төсөл дуусах огноо 

Батлагдсан 
дугаар 

Батлагдсан 
дугаар 

Батлагдсан 
дугаар 

Батлагдсан 
дугаар 

Анхны 
хувилбар 

Шинэчилсэн Бодит 

Зээл-2935- 
МОН 

2012 оны 11-р 
сарын 8 

2015 оны 5-р 
сарын 5 

2015 оны 6-р 
сарын 9 

2018 оны 2-р 
сарын 28 

2020 оны 2-р 
сарын 28 

 

Санхүүжилтийн төлөвлөгөө Зээлийн зарцуулалт 

 НИЙТ (сая ам.доллараар 
илэрхийлсэн дүн) 

Огноо  АХБ Бусад Цэвэр хувь 

Төслийн өртөг 30.20 Гэрээлсэн нийт дүн (өссөн дүнгээр) 
 АХБ 30.20 2018 оны 12-

р сарын 5 

0.71 0.00 2.34% 

 Хамтрагч тал 0.00 Олгосон нийт дүн (өссөн дүнгээр) 
 Хамтарсан 
санхүүжилт 

0.00 2018 оны 12-
р сарын 5 

0.15 0.00 .49% 

Гэрээний нөхцөлүүдийн хэрэгжилт 

Ангилал Салбар Хамгаалал Нийгэм Санхүү Эдийн засаг Бусад 

Үнэлгээ Хангалттай Хэсэгчлэн 

хангалттай 

Хангалттай Хангалттай Хангалттай Хангалттай 

 

2934 
Зээл 

 Төсөл дуусах огноо 

Батлагдсан 
дугаар 

Батлагдсан 
дугаар 

Батлагдсан 
дугаар 

Батлагдсан 
дугаар 

Анхны 
хувилбар 

Шинэчилсэн Бодит 

Зээл-2934- 
МОН 

2012 оны 11-р 
сарын 8 

2015 оны 5-р 
сарын 5 

2015 оны 6-р 
сарын 9 

2018 оны 2-р 
сарын 28 

2020 оны 2-р 
сарын 28 

 

Санхүүжилтийн төлөвлөгөө Зээлийн зарцуулалт 

 НИЙТ (сая ам.доллараар 
илэрхийлсэн дүн) 

Огноо  АХБ Бусад Цэвэр хувь 

Төслийн өртөг 46.70 Гэрээлсэн нийт дүн (өссөн дүнгээр) 
 АХБ 29.70 2018 оны 12-

р сарын 5 

0.00 0.00 0% 

 Хамтрагч тал 17.00 Олгосон нийт дүн (өссөн дүнгээр) 
 Хамтарсан 
санхүүжилт 

0.00 2018 оны 12-
р сарын 5 

2.85 0.00 9.44% 

Гэрээний нөхцөлүүдийн хэрэгжилт 

Ангилал Салбар Хамгаалал Нийгэм Санхүү Эдийн засаг Бусад 

Үнэлгээ Хангалттай Хангалттай Хангалттай Хангалттай Хангалттай Хангалттай 

 

 
0315 

Зээл 

 Төсөл дуусах огноо 

Батлагдсан 
дугаар 

Батлагдсан 
дугаар 

Батлагдсан 
дугаар 

Батлагдсан 
дугаар 

Анхны 
хувилбар 

Шинэчилсэн Бодит 

БТ-0315-МОН 2012 оны 11-р 
сарын 8 

2015 оны 5-р 
сарын 5 

2015 оны 6-р 
сарын 9 

2018 оны 2-р 
сарын 28 

2020 оны 2-р 
сарын 28 

 

Санхүүжилтийн төлөвлөгөө Зээлийн зарцуулалт 

 НИЙТ (сая ам.доллараар 
илэрхийлсэн дүн) 

Огноо  АХБ Бусад Цэвэр хувь 

Төслийн өртөг 1.50 Гэрээлсэн нийт дүн (өссөн дүнгээр) 



 АХБ 0.00 2018 оны 12-
р сарын 5 

1.50 1.50 1.50 

 Хамтрагч тал 0.00 Зарцуулсан нийт дүн (өссөн дүнгээр) 
 Хамтарсан 
санхүүжилт 

1.50 2018 оны 12-
р сарын 5 

0.13 0.00 0% 

Гэрээний нөхцөлүүдийн хэрэгжилт 

Ангилал Салбар Хамгаалал Нийгэм Санхүү Эдийн засаг Бусад 

Үнэлгээ Хангалттай Хангалттай Хангалттай Хангалттай Хангалттай Хангалттай 

 

 
Төслийн мэдээллийн өмнөх тайлангууд 

Нийтлүүлэхээр 
илгээсэн огноо 

Сүүлд шинэчилсэн этгээд Нийтлүүлэхээр илгээсэн этгээд 

  2018 оны 9-р сарын 25 Ганбаатарын Ананд Ганбаатарын Ананд  
  2018 оны 3-р сарын 23 Ганбаатарын Ананд Ганбаатарын Ананд  
  2017 оны 9-р сарын 15 Ганбаатарын Ананд Ганбаатарын Ананд  
  2017 оны 3-р сарын 28 Катерин Гай Катерин Гай  
  2016 оны 9-р сарын 28 Масахиро Нишимура Масахиро Нишимура  
  2016 оны 3-р сарын 31 Ки-Жүн Ким Ки-Жүн Ким  
  2015 оны 9-р сарын 24 Дэвид Фэй Дэвид Фэй  
  2015 оны 4-р сарын 1 Раушанбек Маматкулов Раушанбек Маматкулов  

 

 




