
Хүснэгт 7

(сая төгрөг)

№ Төслүүдийн нэр 

Обьект, тоног 

төхөөрөмжийн нэр, 

байршил *

Хүчин 

чадлын 

нэгж**

Тоо хэмжээ*** Төсөвт өртөг  (USD) Эхлэх хугацаа Дуусах хугацаа

Ашиглалтад орж, 

хүлээн авсан (хүлээн 

авах) он

1 Улаанбаатар-Дархан чиглэлийн шинээр

баригдах 2 эгнээ авто замын хяналтын

зөвлөх үйлчилгээний ажил 

Улаанбаатар-Дархан 

чиглэлийн 202.4 км авто зам

км 202  4,949,959.88 ам.доллар 2021.03.18 2023.12.31 2023

2 Улаанбаатар-Дархан чиглэлийн шинээр

баригдах 2 эгнээ авто замын Багц 1 дүгээр

хэсэг буюу Баруун аймаг салах тойрог

уулзвараас Хар модот давааны ар хүртэлх

37.26 км авто зам барих төсөл

Баруун аймаг салах тойрог

уулзвараас Хар модот

давааны ар хүртэлх 37.26 км

авто зам /Улаанбаатар,

Сонгинохайрхан дүүрэг, Төв,

Баянчандмань сум/

км 37.26  20,549,833.21 ам.доллар 2021.03.18 2023.07.30 2023

3 Улаанбаатар-Дархан чиглэлийн шинээр

баригдах 2 эгнээ авто замын Багц 2 дугаар

хэсэг буюу Хар модот давааны араас

Урьхан хүртэлх 45.5 км авто зам барих

төсөл

Хар модот давааны араас

Урьхан хүртэлх 45.5 км авто

зам /Төв, Баянчандмань,

Борнуур сум/

км 45.5  26,337,707.66 ам.доллар 2021.03.18 2023.09.30 2023

4 Улаанбаатар-Дархан чиглэлийн шинээр

баригдах 2 эгнээ авто замын Багц 3 дугаар

хэсэг буюу Урьханаас Сүмбэрийн уулзвар

хүртэлх 45.74 км авто зам барих төсөл

Урьханаас Сүмбэрийн

уулзвар хүртэлх 45.74 км

авто зам /Төв, Борнуур сум,

Сэлэнгэ, Баянгол сум/

км 45.74  23,093,813.71 ам.доллар 2021.03.18 2023.09.30 2023

5 Улаанбаатар-Дархан чиглэлийн шинээр

баригдах 2 эгнээ авто замын Багц 4 дүгээр

хэсэг буюу Сүмбэрийн уулзвараас

Цайдамын хөндий хүртэлх 45.08 км авто

зам барих төсөл

Сүмбэрийн уулзвараас

Цайдамын хөндий хүртэлх

45.08 км авто зам /Сэлэнгэ,

Баянгол сум, Дархан-Уул,

Хонгор сум/

км 45.08  25,096,153.47 ам.доллар 2021.04.09 2023.08.30 2023

6 Улаанбаатар-Дархан чиглэлийн шинээр

баригдах 2 эгнээ авто замын Багц 5 дугаар

хэсэг буюу Цайдамын хөндийгөөс Дарханы

тойрог уулзвар хүртэлх 28.84 км авто зам

барих төсөл

Цайдамын хөндийгөөс

Дарханы тойрог уулзвар

хүртэлх 28.84 км авто зам

/Дархан-Уул, Дархан хот,

Хонгор сум/

км 28.84  21,619,535.23 

ам.доллар 

2021.03.18 2023.08.01 2023

1 Тосонцэнгэл-Улиастай чиглэлийн 67 км

хатуу хучилттай авто зам барих төсөл

Тосонцэнгэл-Улиастай 

чиглэлийн авто зам, /Завхан,

Улиастай, Алдархаан сум/

км 67  20,089,779.69 ам.доллар 2019.06.07 2022.07.05 2022

1.1  Европын сэргээн босголт, хөгжлийн банкны зээлээр хэрэгжиж буй “Улаанбаатар-Дархан чиглэлийн авто замын өргөтгөлийн төсөл” 

1.2  БНХАУ-ын хөнгөлөлттэй зээлийн хөрөнгөөр хэрэгжүүлж буй төсөл

ТӨСЛИЙН ХҮРЭЭНД САНХҮҮЖҮҮЛСЭН БОЛОН САНХҮҮЖҮҮЛЭХ ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАЛТ

НЭГ. АВТО ЗАМЫН САЛБАРТ



1 Улаанбаатар-Дархан 

чиглэлийн 204.11 км авто

замын барилгын ажил

км 204                                 83.20 2019.06.20 2023.11.20 2023.11.20

2 Хүйтний хөндий-Арвайхээр

чиглэлийн 57.56 км авто

замын барилгын ажил

км 57.56                                 15.60 2019.06.20 2023.07.01 2023.07.01

3 Дархан-Алтанбулаг 

чиглэлийн 118км авто замын

засварын ажил

км 118                                   2.10 2019.06.20 2023.11.20 2023.11.20

4 Өндөрхаан-Норовлин-Дадал 

чиглэлийн авто замын эдийн

засаг судалгааны ажил

- -                                   0.04 2019.06.20 2019.12.20 2019.12.20

1 Хашаатын даваа-Шургийн гүүр

чиглэлийн авто зам

км 50 48,246,760.42 2015.10.15 2018.10.31 2019

2 Шургийн гүүр-Ховд сум

чиглэлийн авто зам

км 56.6 61,128,859.90 2015.09.18 2018.10.31 2019

3 Хашаатын даваа-Толбо сум

чиглэлийн авто зам

км 60 75,939,400.54 2015.10.15 2019.09.30 2019

4 Цагааннуур-Улаанбайшинт 

чиглэлийн авто зам

км 25.8 20,355,469.50 2020.03.27 2022.11.30 2022

5 км 5,624,382,002 2020.03.27 2022.10.30 2022

6 км 7,182,118,325 2020.03.27 2023.07.01 2023

7 км 9,992,065,931 2021.03.27 2023.07.01 2023

8 Төслийн гол замаас-Мөст сум

чиглэлийн авто зам

км 20 9,168,336.53 2018.11.12 2020.11.11 2020

Нисэх буудлын зорчигч

үйлчилгээний барилга,

техникийн барилгын хамт

м³
5437,5

4 автомашины граж м³ 305,4

3С ангилалын хөөрч буух

шороон зурвас бүхий

аэродром

м³ 66000 4,811,001,090.00             2020.05.18 2023.06.30 2023.06.30

ХОЁР.  Иргэний нисэхийн салбар

2.1  Хэнтий аймгийн “Өндөрхаан нисэх буудлыг шинэчлэн барих төсөл”

1.4  “Баруун бүсийн босоо тэнхлэгийн авто зам хөгжүүлэх хөрөнгө оруулалтын хөтөлбөр” Төсөл 2

1.3  Азийн хөгжлийн банкны зээлээр хэрэгжиж буй “Бүс нутгийн авто зам хөгжүүлэх, засвар арчлалтын төсөл"

Арабын эдийн засгийн хөгжлийн Кувейтын

сангийн буцалтгүй тусламжийн хөрөнгөөр

хэрэгжиж байгаа Хэнтий аймгийн

“Өндөрхаан онгоцны нисэх буудлыг

шинэчлэн барих төсөл" 

5,383,878,798.00             2022.05.02 2023.04.30 2023.04.301

Бүс нутгийн авто зам хөгжүүлэх, засвар

арчлалтын төсөл

“Баруун бүсийн босоо тэнхлэгийн авто зам

хөгжүүлэх хөрөнгө оруулалтын хөтөлбөр”

Төсөл 2

Өлгий хотыг тойрон гарах 3 багц 

авто зам, төмөрбетон гүүр 

18.82



0 “Монгол Улсын төмөр замын хөгжлийн

стратеги Зүүн Азийн Төмөр замын

нийгэмлэг (EARC)-ийн үүсгэн

байгуулалттай уялдах нь” төсөл

Судалгааны ажил ширхэг 3  2,400,000 ам. Доллар 2022.06.07 2024.12.07 2024.12.07

0 МОN TA 8935: Богдхан тойруу төмөр замын

хөрөнгө оруулалтын хөтөлбөрийн хүрээнд

хэрэгжүүлж буй Богдхан төмөр зам төслийн

техник, эдийн засгийн урьдчилсан судалгаа

боловсруулах зөвлөх үйлчилгээний төсөл

Судалгааны ажил ширхэг 1  1,160,000 ам.доллар  2021.06.28 2022.01.28 2022.01.28

0 “Монгол Улсын Галт тэрэгний хөдөлгөөн

зохицуулалтын нэгдсэн төв (ГТХЗНТ)-ийн

барилга барих, түүний үйл ажиллагааны

чадавхыг бэхжүүлэх замаар Монгол Улсын

төмөр замын өрсөлдөх чадварыг

дээшлүүлэх" төсөл

Сонгино Хайрхан дүүргийн 34

дүгээр хорооны нутаг

дэвсгэрт байрлах 7400 м2

газарт 

м2 9600  4.6 сая ам.доллар 2021.08.16 2026.06.30 2026.06.30

** км, суудал, ор, у/м ..... гэх мэт. 

*** суудлын тоо, орны тоо… гэх мэт.

* Төсөл хэрэгжиж эхэлснээс хойш  санхүүжүүлж, барьж байгуулсан, байгуулах обьект, худалда авсан тоног төхөөрөмж, их засварын ажил (барилга, зам, гүүр, .... инженерийн 

шугам сүлжээ, ЦДС,….., гал түймэртэй тэмцэх машин,  MRI ... )

ГУРАВ.  ТӨМӨР ЗАМЫН САЛБАР



.


