
2016-2020 ОНЫ ГАДААДЫН ХӨРӨНГӨ 
 

Д/д Төсөл арга 
хэмжээний 
нэр 

Хөрөнгийн 
эх үүсгэвэр 

Төсөвт  

өртөг 

Хэрэгжих 
огноо 

Хэрэгжилт 

1 Сайнцагаан 
сумын 5-р 
цэцэрлэгийн 
засварын 
ажил 

Япон улсын 
“Өвсний 
үндэс-
Хүний 
аюулгүй 
байдлыг 
хангах 
буцалтгүй 
тусламжийн 
хөтөлбөр”-
ийн хөрөнгө 

146 сая 
төгрөг 

2017 онд 2017 онд 
Сайнцагаан сумын 
5-р цэцэрлэгийн 
засварын ажлыг 
“Цац орхон” ХХК-
тай 146 сая 
төгрөгийн гэрээ 
байгуулан 
хүлээлгэн өгсөн. 

2 Адаацаг 
сумын 
сургууль 
болон дотуур 
байрны уурын 
зуухны 
нэгдсэн гадна 
дулааны 
шугам 
сүлжээний 
ажил 

128.2 сая 
төгрөг 

2018 онд 2018 онд Адаацаг 
сумын сургууль 
болон дотуур 
байрны уурын 
зуухны нэгдсэн 
гадна дулааны 
шугам сүлжээний 
ажлыг “Алтан бат 
өрлөг” ХХК 128.2 
сая төгрөгийн гэрээ 
байгуулан 
хүлээлгэн өгсөн. 

3 “Улаанбаатар-
Мандалговийн 
цахилгаан 
дамжуулах 
агаарын 
шугам, дэд 
станцууд 
барих, ажлын 
зураг төсөл 
боловсруулах, 
тоног 
төхөөрөмж 
нийлүүлэх, 
барилга 
угсралт”-ын 
ажил 

БНХАУ-ын 
Эксим 
банкны 
хөрөнгө 

118,9 сая 
ам.долларын 
хөнгөлөлтэй 
зээл 

/327,4 тэр 
бум төгрөг/ 

2018-
2019 онд 

“ТВЕА” ХХК 
гүйцэтгэн 
10 дугаар сарын 
18-ны өдөр 
ашиглалтад 
оруулсан.  

 

4 Дулааны 
станц 20МВт 
хүчин 
чадалтай 

Бүгд 
найрамдах 
Солонгос 
улсын 
“Экспорт 
импорт” 

9,3 сая 
ам.долларын 
хөнгөлөлтэй 
зээл  

/25,7 тэр бум 
төгрөг/ 

2017-
2021 онд 

Эрчим 
хүчний яам “10 
аймгийн төвийн 
дулааны станц 
барих төсөл” төсөл 
хэрэгжүүлэх нэгж 
дээр 2020 оны 2 



банкны 
хөрөнгө 

дугаар сарын 13-
ны өдөр аймгийн 
төвийн дулааны 
станцын 
гүйцэтгэгчийг 
шалгаруулах 
тендерийг зарлан 
2020 оны 4 дүгээр 
сарын 13-ны өдөр 
нээхээр ажиллаж 
байгаа боловч, 
Дэлхий дахинд 
шинэ төрлийн 
“COVID-19” цар 
тахал дэгдсэнтэй 
холбогдуулан 
тендерийн нээх 
хугацаа тодорхой 
хугацаагаар 
хойшлох 
магадлалтай 
байна. 

5 3000м3 хүчин 
чадалтай 
биологи 
цэвэрлэгээтэй 
цэвэрлэх 
байгууламж 

Азийн 
хөгжлийн 
банкны 
хөрөнгө 

8,5 тэр бум 2018-
2021 

2019 оны 11-р 
сарын 18-ны өдөр 
гүйцэтгэгч 
шалгаруулах 
тендер нээж, “Сайн 
констракшн” ХХК, 
“Сан” ХХК нартай 
гүйцэтгэлийн гэрээ 
байгуулсан. 2020 
оны 3 дугаар сард 
ажил эхлэн улаан 
шугам тавьж 
эхлэсэн. 

6 Дэрэн сумын 
ерөнхий 
боловсролын 
сургуулийн 
дотуур 
байрны 
засварын 
ажил 

Арабын 
Нэгдсэн 
Эмират 
Улсын 
Элчин 
сайдын 
Яамны 
хандиваар 

276,3 сая 
төгрөг 

2019 он Дэрэн сумын 
ерөнхий 
боловсролын 
сургуулийн дотуур 
байранд 276,3 сая 
төгрөгний 
засварын ажил 100 
хувь гүйцэтгэсэн.    

7 аймгийн 
төвийн 0,4кВ-
ын 
хуваарилах 
сүлжээг 100% 
шинэчлэх, 
хэрэглэгчдийн 

Дэлхийн 
банкны 
хөрөнгө 

4,6 тэр бум 2020-
2021 он 

2019 онд “Шугам” 
ХХК зөвлөх 
үйлчилгээний зураг 
төсөв 
боловсруулан 12-р 
сард хүлээлгэн өгч, 
2020 оны 2-р сард 



цахилгаан 
эрчим хүчний 
тоолуурыг 
ухаалаг 
тоолуураар 
солих ажил 

тендер зарлахаар 
үнэлгээний хороо 
байгуулсан 
боловч, Дэлхий 
дахинд шинэ 
төрлийн “COVID-
19” цар тахал 
дэгдсэнтэй 
холбогдуулан 
тендерийн нээх 
хугацаа тодорхой 
хугацаагаар 
хойшлох 
магадлалтай 
байна. 

Нийт төсөв  366,7 тэр 
бум төгрөг 

  

 


