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I Компанийн танилцуулга
"Улаанбаатар
хотын
хөгжлийн
корпораци"
ХK
нь
2015
онд
Нийслэлийн Иргэдийн Төлөөлөгчдийн
Хурлын шийдвэрээр байгуулагдсан
орон нутгийн өмчит, хаалттай хувьцаат
компани бөгөөд нийслэлийн эдийн
засгийн хөгжлийн урт болон дунд
хугацааны стратеги, бодлогын баримт
бичгүүдэд тусгагдсан томоохон төсөл
хөтөлбөрүүдийг төр, хувийн хэвшлийн
түншлэлийн зарчмаар хэрэгжүүлэх
зорилготой юм.

I Эрхэм

зорилго

Улаанбаатар
хотын
тогтвортой
хөгжлийг хангах төсөл хөтөлбөрүүдийг
хэрэгжүүлэх чиглэлээр төр, хувийн
хэвшлийн
хоорондын
хамтын
ажиллагааны гүүр байна.

Компанийн тухай

Компанийн засаглал

Үйл ажиллагааны тухай

Санхүүгийн байдал

I Алсын хараа
Улаанбаатар хотыг иргэн бүр амьдарч, ажиллахад таатай хот болгоно.
___________________________________________________________________________________
I Үнэт зүйлс

TRUST
Итгэл даах
хариуцлагатай

TEAMWORK

TALENT

Хамтарч үр дүнд
хүрэх
эрмэлзэлтэй

Шинэ технологи, дэвшлийг ашиглах авъяас,
ур чадвартай

OWNERSHIP
Аливаад өөриймсөг
хандаж, эцэст нь
хүрэх зорилготой

Компанийн тухай

Компанийн засаглал

Үйл ажиллагааны тухай

Санхүүгийн байдал

I Компанийн засаглалын бүтэц, зохион байгуулалт
Нийслэлийн Иргэдийн
Төлөөлөгчдийн Хурал

Төлөөлөн Удирдах Зөвлөл

Цалин, урамшууллын
хороо
Нэр дэвшүүлэх хороо
Аудитын хороо

Гүйцэтгэх захирал

Дотоод аудитор

Дэд захирал

Захиргаа,
удирдлагын газар

ТХХТ
хөгжүүлэлтийн газар

ТХХТ
хэрэгжилтийн газар

Компанийн тухай

Компанийн засаглал

Үйл ажиллагааны тухай

Санхүүгийн байдал

I Төлөөлөн Удирдах Зөвлөл
НИЙСЛЭЛИЙН ТӨЛӨӨЛӨЛ
Ж.Батбаясгалан
Нийслэлийн иргэдийн
Төлөөлөгчдийн
Хурлын дарга

Т.Оюунчимэг
Нийслэлийн Засаг
даргын Тамгын
газрын дарга
Н.Баярчимэг
“Улаанбаатар хотын
хөгжлийн корпораци”
ХК-ийн
Гүйцэтгэх захирал

НИЙСЛЭЛИЙН ТӨЛӨӨЛӨЛ
Б.Даваадалай
Ерөнхийлөгчийн
Эдийн Засгийн
Бодлогын зөвлөх

Н.Мандуул
Хөгжлийн банкны
Гүйцэтгэх захирал

Б.Хаш-Эрдэнэ
Улаанбаатар хотын
худалдааны танхимын
Гүйцэтгэх захирал

ХАРААТ БУС ГИШҮҮД
С.Билгүүнзул
Монгол Банкны
Судлаач, эдийн
засагч

Ж.Оюунчимэг
МҮХААТанхим
Бодлого стратегийн
газрын дарга

Ж.Золзаяа
“Стартап Маркетинг
спэйс” ХХК-ийн
Ерөнхий захирал

Компанийн тухай

Компанийн засаглал

Үйл ажиллагааны тухай

Санхүүгийн байдал

I Компанийн бүтэц
Охин
компани

Хараат
компани
УЛААНБААТАР БАЙГАЛИЙН ХИЙ ХХК
(УБХК-ийн хувь эзэмшил 30%)

УЛААНБААТАР ТАКСИ КАБ ХХК

УЛААНБААТАР НИЙТИЙН ҮЙЛЧИЛГЭЭ ХХК

(УБХК-ийн хувь эзэмшил 100%)

(УБХК-ийн хувь эзэмшил 30%)

УЛААНБААТАР БАЯНБОГД
ИНВЕСТМЭНТ ХХК

УЛААНБААТАР ПАРКИНГ МЕНЕЖМЕНТ ХХК

(УБХК-ийн хувь эзэмшил 100%)

(УБХК-ийн хувь эзэмшил 34%)

УЛААНБААТАР ХИЙН СҮЛЖЭЭ ХХК
(УБХК-ийн хувь эзэмшил 34%)

УЛААНБААТАР ЭЙРПОРТ ШАТТЛ ХХК
(УБХК-ийн хувь эзэмшил 34%)

Компанийн тухай

Компанийн засаглал

I Үйл ажиллагааны үндсэн чиглэл
•
•
•
•

•
•

Холдинг компанийн үйл ажиллагаа,
Төр, хувийн хэвшлийн түншлэлээр
төсөл, хөтөлбөр хэрэгжүүлэх
Аж ахуйн нэгжийг удирдах дээд
байгууллагын үйл ажиллагаа
Менежментийн зөвлөгөө өгөх үйл
ажиллагаа,
Зах зээлийн судалгаа болон
социологийн
судалгааны
үйл
ажиллагаа,
Санхүүгийн бусад үйл ажиллагаа

Санхүүгийн байдал

Үйл ажиллагааны тухай

ХУВьЦАА ЭЗЭМШИГЧИД

УБХК

ТӨСЛИЙН СУДАЛГАА,
ХӨГЖҮҮЛЭЛТ
ТӨСЛИЙН СОНГОН
ШАЛГАРУУЛАЛТ

ТӨСӨЛ ХАМТРАН
ХЭРЭГЖҮҮЛЭГЧИЙГ
СОНГОН ШАЛГАРУУЛАХ

ХЭРЭГЖҮҮЛЭЛТ
- ХАМТАРСАН КОМПАНИ
БАЙГУУЛАХ
- ГЭРЭЭ БАЙГУУЛАХ
- ОРЛОГООС АШИГ АВАХ
- БУСАД ХЭЛБЭРҮҮД

Компанийн тухай

Компанийн засаглал

Үйл ажиллагааны тухай

Санхүүгийн байдал

Нийтийн ахуй үйлчилгээний төв төсөл
“Улаанбаатар нийтийн үйлчилгээ” ХХК

Шингэрүүлсэн шатдаг хийг аж ахуйн нэгж,
байгууллагын халаалтад нэвтрүүлэх төсөл
“Улаанбаатар хийн сүлжээ” ХХК
Нийтийн тээврийн парк шинэчлэл төсөл
Туршилтын цахилгаан автобусны төсөл

Улаанбаатар хотын авто зогсоолын
менежментийг сайжруулах нь төсөл
“Улаанбаатар паркинг менежмент” ХХК
Нийслэлийн нийтийн тээврийн том оврын
автобусанд байгалийн хий нэвтрүүлэх төсөл
“Улаанбаатар байгалийн хий” ХХК

Шинэ нисэх буудлаас зорчигч тээвэрлэх
шуурхай автобус төсөл
“Улаанбаатар Эйрпорт Шаттл” ХХК

____ОХИН КОМПАНИ___________

____ХАРААТ КОМПАНИ___________

I Хэрэгжүүлж буй төслүүд
Улаанбаатар хотод олон улсын
стандартад нийцсэн такси
үйлчилгээ нэвтрүүлэх төсөл
“Улаанбаатар такси каб” ХХК

Хөрөнгө оруулалтын компани

ТӨСӨЛ ХЭРЭГЖҮҮЛЖ БУЙ
САЛБАРУУД
Хөрөнгө оруулалт
Нийгмийн дэд бүтэц
Эрчим хүч, сэргээгдэх эрчим
хүч
Дулаан дамжуулах болон түгээх
сүлжээ
Нийтийн тээвэр
Дэд бүтэц

Компанийн тухай

Компанийн засаглал

Үйл ажиллагааны тухай

Санхүүгийн байдал

I Хэрэгжүүлэх төслүүд

 Тогтвортой
хөгжлийг дэмжсэн
 Тэгш хүртээмжтэй
 Ногоон/Эко хөгжил
 Инновацлаг
 Ухаалаг

Орчны
бохирдлын
менежмент

Орон сууц, гэр
хорооллын
дахин
төлөвлөлт

Дагуул
хот, эдийн
засгийн
тусгай бүс

Хөдөө аж
ахуй, хүнсний
аюулгүй
байдал

Дэд бүтэц,
сэргээгдэх
эрчим хүч

Байгаль орчин,
ногоон хөгжил

Нийтийн
тээвэр

Тээвэр,
логистик

Компанийн тухай

Компанийн засаглал

Үйл ажиллагааны тухай

Хэрэгжүүлэлтийн шатанд

Хөгжүүлэлтийн шатанд

Хэрэгжүүлж буй төслүүдийн тоо: 7

Хөгжүүлж буй төслүүдийн тоо: 5
Судалж буй төслүүдийн тоо: 16

Нийт хөрөнгө оруулалт: 85.5 тэрбум төгрөг

Нийт хөрөнгө оруулалт:

•

•
•

•
•

Агаарын бохирдлыг бууруулах зорилгоор байгалийн хийг Монгол улсад нэвтрүүлэх, хийн
агуулах, түгээх станц барих, нийслэлийн нийтийн тээврийн түлшийг байгалийн хийгээр солих
хэрэглэгчдийн хэрэгцээг тасралтгүй хангах
Нийслэл хотод олон улсын стандартад нийцсэн такси үйлчилгээг нэвтрүүлэх, такси
үйлчилгээний менежментийг сайжруулах.
Хөрсний бохирдлыг бууруулах, цэвэр усны зарцуулалтыг багасгах зорилгоор гэр хорооллын
айл өрхөд олон улсын жишигт нийцсэн хувцас угаалга, халуун усны үйлчилгээ үзүүлэх:
Хөрсний бохирдлыг 70% бууруулна, Цахилгаан зарцуулалтыг багасгана, Цэвэр усны
зохистой хэрэглээг дэмжих боломж бүрдэнэ.
“Чингис хаан” олон улсын нисэх буудал-Улаанбаатар хот хооронд орчин үеийн шаардлагад
нийцсэн, тав тухтай, түргэн шуурхай зорчигч тээврийн үйлчилгээ үзүүлэх
Автомашины түгжрэлийг бууруулах зорилгоор нийслэлийн нийтийн эзэмшлийн авто
зогсоолын менежментийг сайжруулж, богино эргэлт бүхий авто зогсоолын ухаалаг систем
нэвтрүүлэх

Санхүүгийн байдал

•
•

•
•

“Алсын хараа-2050” Монгол Улсын урт хугацааны хөгжлийн бодлого
НИТХ-ын Тэргүүлэгчдийн 2019 оны 09 дүгээр сарын 11-ний өдрийн 153 дугаар
тогтоол
2022 “Хотын иргэний жил”
Нийслэлийн Засаг даргын 2020 оны А/463 дугаар захирамж, 2020.12.4-ний
өдрийн 02/10 тогтоол, 02/09 тогтоол

Дундын автомашины
үйлчилгээ

Хөгжүүлэлтийн
шатанд
Хөгжүүлэлтийн шатанд

Товч танилцуулга

Хураангуй

Төслийн ерөнхий мэдээлэл
 Улсын Их Хурлын 2020 оны 52 дугаар тогтоолоор батлагдсан “Алсын хараа-2050” Монгол Улсын урт хугацааны
хөгжлийн бодлогын баримт бичгийн зорилт 9.3.29-д Улаанбаатар хотод автомашиныг хамтран эзэмших, авто машин
түрээслэх үйлчилгээг нэвтрүүлнэ. Хариуцах байгууллага нь УБХК ХК байна гэж заасан.
 2021 оны 02 дугаар сарын 24-ний өдөр төслийг ТХХТ-ээр хамтран хэрэгжүүлэгчийг сонгон шалгаруулах ажлын хэсгийг
Гүйцэтгэх захирлын А/07 дугаар тушаалаар байгуулсан.
 Төслийн хөгжүүлэлтийн явцад төслийг хэрэгжүүлэх хүрээ, хэрэглэгчийн сегментийг тодорхойлох зорилгоор
Нийслэлийн агентлагуудын ажилтан албан хаагч болон, Хан-Уул дүүрэг, Яармаг орчимд байрлах хотхонуудын оршин
суугчдаас судалгаа, санал асуулга авч үр дүнг нэгтгэсэн.

Ач холбогдол

Улаанбаатар хотын төвлөрлийг сааруулах, авто замын түгжрэлийг бууруулах, орчны бохирдлыг
багасгаж, байгаль орчинд үзүүлэх сөрөг нөлөөллийг бууруулах, нийтийн тээврийн үйлчилгээнд
олон төрөлт ухаалаг зорчигч тээвэр нэмэгдүүлэх болон иргэдийн цаг хугацаа, хөрөнгө санхүүг
хэмнэх, ажлын байр нэмэгдүүлэх

-

Бусад

-

Төслийн үндэслэл:
Хот доторх хэт төвлөрөл;
Нийтийн тээврийн үйлчилгээ хангалтгүй;
Зөвхөн ажил гэр, сургууль цэцэрлэгт хүүхдээ
хүргэж өгөх авах гэж 75% нь хөдөлгөөнд
оролцдог;
Хувийн машины хэрэглээ, импортоор орж ирж буй
машины тоо жилээс жилд өсөн нэмэгдэж байна.



-

Хэрэгцээ шаардлага:
Хямд зардлаар тав тухтай зорчих
Санхүүгийн хэмнэлт хийж нэмэлт
орлого олох
Цаг хугацаа хэмнэх
Замын түгжрэлийг бууруулах
Байгаль орчинд ээлтэй байх
Шийдэл:
Тээврийн хэрэгслээр олон төрлийн
сонголтыг бий болгох;
Хувьдаа машин эзэмших хэрэгцээ
шаардлагыг бууруулах;
Автомашины зогсоолын хүрэлцээг
сайжруулах;

Төслийн баримт бичиг

ТЭЗҮ
Зогсоолын зөвшөөрөл
Дэд бүтэц

Хариуцсан ажилтан
Төр, хувийн хэвшлийн түншлэл
хөгжүүлэлтийн газар
Б.Баднаагарав /мэргэжилтэн/
Утас: 976-99041158
976-77770002
Цахим хаяг: badnaaragav@ubdc.mn

Улаанбаатар хотын авто зогсоолын
менежментийг сайжруулах нь

Хөгжүүлэлтийн шатанд

Товч танилцуулга

Хураангуй

Төслийн ерөнхий мэдээлэл
НИТХ-ын Тэргүүлэгчдийн 2019 оны 09 дүгээр сарын 11-ний өдрийн 153 дугаар тогтоолоор “Улаанбаатар хотын авто
зогсоолын менежментийг сайжруулах нь төсөл”-ийг хэрэгжүүлэхийг УБХК ХК-д үүрэг болгосон.
 Төслийн үндэслэл: - Хот доторх хэт төвлөрөл;
Авто зогсоолын хүрэлцээгүй байдал;
Нийтийн тээврийн үйлчилгээ хангалтгүй;
Хувийн машины хэрэглээ, импортоор орж ирж буй машины тоо жилээс жилд өсөн нэмэгдэж байна.
 Шийдэл:
Авто зогсоолын төрлийг нэмэгдүүлж, төлбөрийн шатлал, цагийн хязгаарлалттай болгох замаар зогсоолын менежментийг
сайжруулах. Төлбөртэй болгосноор зогсоолын эргэлт сайжирч, зогсоолын хомстлоос үүдэн гарах олон асуудлыг шийдэх
ач холбогдолтой.


Ач
холбогдол

Улаанбаатар хотын төвлөрлийг сааруулах, авто замын түгжрэлийг бууруулах, зогсоолын сэлгэлтийг
сайжруулж иргэдийн цаг хугацааг хэмнэх




Бусад






2020 оны 05 дугаар сард УБХК ХК-34%, УБ паркинг ХХК-66%-ийн хөрөнгө оруулалттайгаар
төслийг хэрэгжүүлэх Улаанбаатар паркинг менежмент ХХК-г үүсгэн байгуулж, 2020 оны 10
дугаар сараас эхлэн Централ Тауэр-ийн зүүн талын авто зогсоолыг ажиллуулж байна.
2021 оны 07 дугаар сард Нийслэлийн Зам тээврийн асуудал хариуцсан төслүүдийн удирдагчаас
өгсөн үүргийн дагуу ЗХТЗИГ, УБХК ХК-ийн албан хаагчид Бага тойруу орчмын нийт 184
байршлын 4857 автомашины зогсоолыг тоолж, ангилсан.
2021 оны 10 дугаар сард Гүйцэтгэх захирлын А/25 дугаар тушаалаар Улаанбаатар хотын авто
зогсоолын менежментийг сайжруулах нь төслийн хөгжүүлэлтийг хийх, төслийн зорилгод үр
дүнтэйгээр хүрэх, төслийн менежментийн чиг үүргийг хэрэгжүүлэх зорилго бүхий төслийн багийг
байгуулж, 2021 оны 12 дугаар сарын 17-ны өдрийн А/30 дугаар тушаалаар төслийн багийн
бүрэлдэхүүнд өөрчлөлт оруулсан.
Төслийн хүрээнд менежментийг сайжруулах болон шинээр бүтээн байгуулах зогсоолын
судалгааг хийж, холбогдох байгууллагуудтай хийсэн уулзалтын дүнд төсөл хэрэгжүүлэх
байршлыг тодорхойлсон.
Сонгон шалгаруулалтыг зарлах бэлтгэл ажлыг эхлүүлэх

Төслийн баримт бичиг
Төслийн байршил
Сонгон шалгаруулалтын
баримт бичиг
Газрын зөвшөөрөл
Дэд бүтэц
Санхүүгийн тооцоолол

Хариуцсан ажилтан
Төр, хувийн хэвшлийн түншлэл
хөгжүүлэлтийн газар
Б.Баднаагарав /мэргэжилтэн/
Утас: 976-99041158
976-77770002
Цахим хаяг: badnaaragav@ubdc.mn

“Автобусны зогсоол” төсөл

Хөгжүүлэлтийн шатанд

Товч танилцуулга

Хураангуй

Төслийн ерөнхий мэдээлэл




2022 оныг Хотын иргэний жил болгон зарласантай холбогдуулан хотын автобусны буудлын
хүртээмжийг нэмэгдүүлж, мэдээллийн самбараар соёлын контент түгээх зорилгын хүрээнд
задгай, задгай үйлчилгээтэй, битүү үйлчилгээтэй 3 төрлийн автобусны буудал барихаар
ХБХГ-аас төлөвлөсөн төлөвлөгөөний дагуу хийгдэх төсөл.
Эхний байдлаар хотын төвийн 5-10 автобусны буудлыг шинэчлэх зорилготой байгаа бөгөөд
одоогийн байдлаар төслийн зураг төсөл болон төсөв батлагдсан.

Ач холбогдол

• Санхүүгийн хувьд түрээслэгч байгууллагатай орлогын 5%-10% гэж ториролцож
чадвал хөрөнгө оруулалтын эргэн төлөлтөө 2-4 жилдээ төлөх боломжтой
байна.
• Нийгмийн хувьд үзүүлэх нөлөө нь иргэд автобусны зогсоол хооронд зорчихдоо
ая тухтай зорчих боломжтой болно.



Бусад



Төслийг зарлахад хамтатгах стандарт, журмын санлыг эхний байдлаар
бэлтгэсэн ба үүн дээр тулгуурлан төслийг зарлана.
Төслийн санхүүгийн төсөвлөлт, тооцооллыг зургаан хувилбарын дагуу хийж
гүйцэтгэсэн бөгөөд үүнээс улбаалан төслийн шийдвэрүүд гарах болно.
Төсөлтэй
холбогдох
хууль
тогтоол,
дүрэм
журам,
холбогдох
байгууллагуудын жагсаалтыг хийсэнт тул үүн дээр тулгуурлан төслийг
хөгжүүлэлт, хэрэгжүүлэлтийн ажлыг цааш үргэлжлүүлэх төлөвлөгөөтэй
байгаа.

Төслийн баримт бичиг
ТЭЗҮ
Газрын зөвшөөрөл
Дэд бүтэц
Төсөв
Зураг төсөл
Хариуцсан ажилтан
Төр, хувийн хэвшлийн түншлэл
хөгжүүлэлтийн газар
Р.Тэгшзаяа /гэрээт ажилтан/
Утас: 976-95490316
976-77770002
Цахим хаяг: zaya34002@gmail.com
info@ubdc.mn

“Хүнсний агуулах” төсөл

Хөгжүүлэлтийн шатанд

Товч танилцуулга

Хураангуй

Төслийн ерөнхий мэдээлэл
Нийслэлийн иргэдийг эрүүл, аюулгүй хүнсээр бүрэн хангах, үнийг нэг түвшинд барих, ногоочид
малчдын үйлдвэрлэсэн бүтээгдэхүүнийг борлуулалтаар дэмжих, нийслэлийн иргэдийн хүнсний аюулгүй
нөөцийг бүрдүүлэн 4-8 сарын хугацаанд хадгалан сэлгэх замаар хүнсний зах зээлийн үнийг
тогтворжуулахад нөлөөлөх, гадаад орны ижил төстэй төвүүдийн үйл ажиллагааны менежментийг
хэрэгжүүлэх замаар шинэ дэвшилтэт техник технологи болон ноу хау нэвтрүүлэх юм.
Зорилго: Улаанбаатар хотын хүн амыг эрүүл хүнсний бүтээгдэхүүнээр жилийн турш найдвартай,
тогтвортой хангах, ногоочид малчдыг борлуулалтаар дэмжих үйл ажиллагааны менежментийн
асуудлыг иж бүрнээр нь шийдвэрлэх хадгалалт, борлуулалт болон Улаанбаатар хотын нөөцийн
логистик төв байгуулахад оршино.

Ач холбогдол

Нийслэлийн 661 цэцэрлэг, 241 ерөнхий боловсролын сургууль, эмнэлэг, цэргийн
анги,
ШШБЕГ-ын
харьяа
байгууллагууд
зэрэг
төсвөөс
санхүүжүүлдэг
байгууллагуудын хүнсний хэрэглээг өдрийн хоолны орцоор нь бэлтгэн нийлүүлэх
борлуулалтын суваг юм.

Бусад

 Улаанбаатар хотын хүн амыг эрүүл хүнсний бүтээгдэхүүнээр жилийн турш
найдвартай, тогтвортой хангах, ногоочид малчдыг борлуулалтаар дэмжих үйл
ажиллагааны менежментийн асуудлыг иж бүрнээр нь шийдвэрлэх хадгалалт,
борлуулалт болон Улаанбаатар хотын нөөцийн логистик төв байгуулахад
оршино.
 Нийслэлийн 661 цэцэрлэг, 241 ерөнхий боловсролын сургууль, эмнэлэг, цэргийн
анги, ШШБЕГ-ын харьяа байгууллагууд зэрэг төсвөөс санхүүжүүлдэг
байгууллагуудын хүнсний хэрэглээг өдрийн хоолны орцоор нь бэлтгэн нийлүүлэх
борлуулалтын суваг юм.

Төслийн баримт бичиг
ТЭЗҮ
Газрын зөвшөөрөл
Дэд бүтэц
Зураг төсөл
Төсөв
Хариуцсан ажилтан
Төр, хувийн хэвшлийн түншлэл
хөгжүүлэлтийн газар
М.Баттүшиг /мэргэжилтэн/
Утас: 976-88644539
976-77770002
Цахим хаяг:
battushigmunkhbold9@gmail.com

Цахилгаан автобус

Хөгжүүлэлтийн шатанд

Товч танилцуулга

Хураангуй

Төслийн ерөнхий мэдээлэл


Цахилгаан автобусны хувьд 525 ширхэг цахилгаан автобусыг Нийслэлийн Засаг
Даргын Тамгын Газар болон БНХАУ-ын Хөгжлийн банк хооронд хийгдэх зээлийн
гэрээгээр худалдан авч, нийслэл Улаанбаатар хотын иргэдийг ая тухтай зорчих
боломжийг олгох зорилготой төсөл юм.
Төслийн баримт бичиг

Ач холбогдол

Бусад

Улаанбаатар хотын тулгамдсан асуудлуудын нэг болох агаарын бохирдлыг
бууруулахад чиглэн одоо байгаа нийтийн тээврийн хэрэгслүүдийг цахилгаан
нийтийн тээвэрт шилжүүлэн иргэдийг үйлчилгээгээр хангах.

 Нэгж автобусны үнэ 160 мянган ам доллар бөгөөд нийт төсөв нь 84
сая ам доллар бөгөөд урьдчилгаа төлбөр нь 20-25 сая ам долларыг
төлөх юм.
 2022 оны 1 дүгээр сараас хэрэгжиж байгаа “Монгол Улсын Нийслэл
Улаанбаатар хотын эрх зүйн байдлын тухай хууль”-ийн хүрээнд
нийслэл Улаанбаатар хот нь эдийн засгийн хувьд бие даасан
байдалтай болсон. Тиймээс одооноос нийслэл өөрөө амлалтын бичиг
гаргах боломжтой болсон бөгөөд зээлийн гэрээний амлалтын бичгийг
Нийслэлийн засаг дарга гаргах болно.

ТЭЗҮ
Дэд бүтэц
Төсөв

Хариуцсан ажилтан
Төр, хувийн хэвшлийн түншлэл
хөгжүүлэлтийн газар
Р.Тэгшзаяа /гэрээт ажилтан/
Утас: 976-95490316
976-77770002
Цахим хаяг: zaya34002@gmail.com
info@ubdc.mn

Нийслэлийн нийтийн тээврийн том оврын
автобусанд байгалийн хий нэвтрүүлэх төсөл

“Улаанбаатар
байгалийн хий” ХХК

Хэрэгжилтийн шатанд
Хураангуй

Товч танилцуулга
Хууль эрх зүйн
үндэслэл

Төслийн
ерөнхий
мэдээлэл

Төслийн
хөрөнгө
оруулалт
Хугацаа
Хугацаа

Нийслэлийн Засаг даргын 2017 оны А/562 дугаар захирамж

28,4 тэрбум төгрөг
10 жил
Агаарын бохирдлыг бууруулах зорилгоор байгалийн хийг Монгол
улсад нэвтрүүлэх нийслэлийн нийтийн тээврийн түлшийг
байгалийн хийгээр солих
Хийн агуулах-1 /2,400м3 багтаамжтай/
Хий түгээх станц-3 /өдөрт тус бүр 300 автобус цэнэглэх нөөцтэй /ыг барих

Төслийн
хүрэх үр
дүн

Ач холбогдол:
- Агаарын бохирдлыг бууруулах зорилгоор байгалийн хийг Монгол улсад
нэвтрүүлэх, хийн агуулах, түгээх станц барих, нийслэлийн нийтийн тээврийн
түлшийг байгалийн хийгээр солих хэрэглэгчдийн хэрэгцээг тасралтгүй хангах
ТӨСЛИЙН КОМПАНИ
УБХК
30%

Woojin RDC
/Үжин Ар Ди Си/
70%

УЛААНБААТАР БАЙГАЛИЙН ХИЙ ХХК
2017.12.06-ны өдөр байгуулагдсан

Бусад
ТУЗ

УБХК-ийн
төлөөлөл

-

5 хүний бүрэлдэхүүнтэй
ТУЗ нь 2017 онд 2 удаа хуралдсан
2018 онд 16 удаа хуралдсан
2019 онд 4 удаа хуралдсан
2020 онд хуралдаагүй
2022 ТУЗ-ийн гишүүн
1 ТУЗ-ийн нарийн бичгийн дарга
1 онд 1 удаа хуралдсан

Төслийн хэрэгжилт:
Төслийн гүйцэтгэл хангалтгүй,
төлөвлөгөөний
дагуу
үйл
ажиллагааг
хэрэгжүүлээгүй
бөгөөд
УБТК
ХХК-ийн
удирдлагууд их хэмжээний өр,
төлбөр
үүсгэсэн
нөхцөл
байдалтай байна.
Шийдэл:
-Газрын асуудлыг шийдвэрлэх
-Нэмэлт
санхүүжилтийг
шийдвэрлэх

Төслийн баримт бичиг
Хийн агуулах /1200м3
багтаамжтай/
Хий түгээх станц /1 ширхэг/

ТӨСЛИЙН ГҮЙЦЭТГЭЛ

2021

Нэмэлт хөрөнгө оруулалт

2017-2020

ТЭЗҮ
Засаглал

100%
5%

50%

Агуулах
Станц
Хөрөнгө оруулалт

Газрын асуудал /газар
худалдах/

Хариуцсан ажилтан

70%
33%
100%

Төр, хувийн хэвшлийн түншлэл
хэрэгжүүлэлтийн газар
Г.Санчир /Ахлах мэргэжилтэн/
Утас: 976-99015178
976-77770002
Цахим хаяг: sanchir@ubdc.mn

Улаанбаатар хотод олон улсын стандартад
нийцсэн такси үйлчилгээ нэвтрүүлэх төсөл

“Улаанбаатар такси
каб” ХХК

Хэрэгжилтийн шатанд

Товч танилцуулга

Хураангуй

Хууль эрх
зүйн
үндэслэл

Төслийн
ерөнхий
мэдээлэл

НИТХ-ын Тэргүүлэгчдийн 2019 оны 153 дугаар
тогтоол

Төслийн
хөрөнгө
оруулалт
Хугацаа
Хугацаа

43,5 тэрбум төгрөг
Нийслэлийн төсвөөс 700 сая төгрөгийн хөрөнгө
оруулалт хийсэн

Төслийн
хүрэх үр
дүн

Нийслэл хотод олон улсын стандартад нийцсэн
такси үйлчилгээг нэвтрүүлж, таски үйлчилгээний
менежментийг сайжруулна

10 жил

Ач холбогдол:
- Нийслэл хотод олон улсын стандартад нийцсэн такси
үйлчилгээг нэвтрүүлэх.
- Такси үйлчилгээний менежментийг сайжруулах.

Төслийн хэрэгжилт:
Төслийн гүйцэтгэл хангалтгүй, төлөвлөгөөний дагуу
үйл ажиллагааг хэрэгжүүлээгүй бөгөөд УБТК ХХКийн удирдлагууд их хэмжээний өр, төлбөр үүсгэсэн
нөхцөл байдалтай байна.
Шийдэл:
- Багц1 Таксометр /Стандарт тоолуур 1000ш/ тендрийн
гэрээг цуцлах
- Хууль, хяналтын байгууллагад хандан компанид
үүссэн өр төлбөрийг буруутай албан тушаалтнуудаар
төлүүлэн барагдуулах
- Шаардлагатай тохиолдолд төслийн компанийн дүрэмд
нэмэлт, өөрчлөлт оруулна

Нийслэлийн Засаг Даргын 2020 оны 6-р сарын 26-ны
А/899 захирамжаар уг төслийг хэрэгжүүлэхэд зориулж
700 сая төгрөг 2020 оны нийслэлийн төсөвт тусгасан.

ТӨСЛИЙН ГҮЙЦЭТГЭЛ

ТӨСЛИЙН КОМПАНИ

“УЛААНБААТАР ТАКСИ КАБ” ХХК
2018.03.18-ны өдөр байгуулагдсан.

Бусад
ТУЗ

2021 оны 02 сарын 26-ны өдөр
ТУЗ-ийн бүрэлдэхүүнд өөрчлөлт
оруулан 5 хүний бүрэлдэхүүнтэй
байгуулсан.

2019-2020

Засаглал

30%
0%

Газрын асуудал

0%

Хөрөнгө оруулалт

Тооцоо судалгаа

Компанийн эд хөрөнгө хүлээн
авах

5%

Багц гэрээ

Багц тендрийн гэрээ цуцлах
/4 гэрээ цуцлагдсан/
Өр, төлбөрийн асуудал

2021
УБХК
100%

Төслийн баримт бичиг

50%

Хариуцсан ажилтан

50%
0%
5%
10%
100%

Төр, хувийн хэвшлийн түншлэл
хэрэгжүүлэлтийн газар
Г.Санчир /Ахлах мэргэжилтэн/
Утас: 976-99015178
976-77770002
Цахим хаяг: sanchir@ubdc.mn

Нийтийн ахуйн
үйлчилгээний төв төсөл

“Улаанбаатар нийтийн
үйлчилгээ” ХХК

Хэрэгжилтийн шатанд
Хураангуй

Товч танилцуулга
Хууль эрх
зүйн
үндэслэл

Төслийн
ерөнхий
мэдээлэл

НИТХ-ын Тэргүүлэгчдийн 2019 оны 153 дугаар
тогтоол

Төслийн
хөрөнгө
оруулалт
Хугацаа

1 тэрбум төгрөг
5 жил

Хугацаа

Автомат угаалга, халуун ус, үсчин, гоо сайхны
үйлчилгээ, бусад худалдаа, үйлчилгээ эрхлэх
үйлчилгээний зориулалттай 1 давхар барилга

Төслийн
хүрэх үр
дүн

Төслийн үндэслэл:
- Улаанбаатар хотын гэр хороололд ажиллаж,
амьдрах таатай орчинг бүрдүүлэхэд хувь нэмэр
оруулах, санхүү эдийн засгийн баазаа бэхжүүлэх,
нийтийн ахуйн үйлчилгээний брэнд хөгжүүлэх
Шийдэл:
-Газрын асуудлыг шийдвэрлэх,
-Төслийн нийт өртгийн тооцоолол, судалгааг дахин
гарган шаардлагатай тохиолдолд төсөл хамтран
хэрэгжүүлэх гэрээнд нэмэлт, өөрчлөлт оруулах

Ач холбогдол: Хөрсний бохирдлыг бууруулах, цэвэр усны зарцуулалтыг багасгах зорилгоор гэр хорооллын айл өрхөд
олон улсын жишигт нийцсэн хувцас угаалга, халуун усны үйлчилгээ үзүүлэх.
- Хөрсний бохирдлыг 70% бууруулна.
- Цахилгаан зарцуулалтыг багасгана.
- Цэвэр усны зохистой хэрэглээг дэмжих боломж бүрдэнэ.
ТӨСЛИЙН КОМПАНИ

2021 он
УБХК
30%

Петровис ХХК
70%

УЛААНБААТАР НИЙТИЙН ҮЙЛЧИЛГЭЭ ХХК
2020.05.12-ны өдөр байгуулагдсан

Бусад

ТУЗ

УБХК-ийн
төлөөлөл

-

2020 оны 04 дүгээр сарын 23-ны өдөр ТУЗ
7 хүний бүрэлдэхүүнтэй байгуулагдсан.
2021 оны 06 сарын 15-ны өдөр ТУЗ-ийн
бүрэлдэхүүнд өөрчлөлт оруулан 6 хүний
бүрэлдэхүүнтэй байгуулсан.

2 ТУЗ-ийн гишүүн
1 ТУЗ-ийн нарийн бичгийн дарга

2020 он

100%
100%
80%
60%

Газрын судалгаа

Тооцоо судалгаа

Газрын судалгаа

5%

Зураг төсөл

ТЭЗҮ

Төслийн судалгаа

Урьдчилсан ТЭЗҮ

ТӨСЛИЙН ГҮЙЦЭТГЭЛ

Засаглал

Төслийн
баримт бичиг бичиг
Төслийн
баримт

Газрын зөвшөөрөл
Хариуцсан ажилтан
Хариуцсан
ажилтан

90%
10%
20%
5%
90%

Төр, хувийн хэвшлийн түншлэл
хэрэгжүүлэлтийн газар
А.Энхтамир /мэргэжилтэн/
Утас: 976-80085311
976-77770002
Цахим хаяг: enkhtamir@ubdc.mn

Шингэрүүлсэн шатдаг хийг аж ахуйн нэгж,
байгууллагын халаалтад нэвтрүүлэх төсөл

“Улаанбаатар хийн
сүлжээ” ХХК

Хэрэгжилтийн шатанд

Товч танилцуулга

Хураангуй

Хууль эрх зүйн НИТХ-ын Тэргүүлэгчдийн 2020 оны
үндэслэл
143 дугаар тогтоол

Төслийн
ерөнхий
мэдээлэл

Төслийн
хөрөнгө
оруулалт
Хугацаа
Хугацаа
Төслийн
хүрэх үр
дүн

10 объектыг хийн халаалтад шилжүүлэхэд
урьдчилсан байдлаар 3.6 тэрбум төгрөгийн
санхүүжилт шаардагдах тооцоолол хийгдсэн.
10 жил
Төвлөрсөн дулааны шугамд холбогдох боломжгүй
аж ахуйн нэгж, байгууллага, айл өрхийн халаалтын
зуухыг
хийн
бойлероор
сольж
халаалтыг
шийдвэрлэх, хатуу түлш, нүүрсний хэрэглээг халах.

Ач холбогдол:
- Нийслэл хотод олон улсын стандартад нийцсэн такси үйлчилгээг
нэвтрүүлэх.
- Такси үйлчилгээний менежментийг сайжруулах.
ТӨСЛИЙН КОМПАНИ
УБХК
34%

Газком ХХК
66%

УЛААНБААТАР ХИЙН СҮЛЖЭЭ ХХК
2020.10.23-ны өдөр байгуулагдсан

Бусад

ТУЗ

УБХК-ийн
төлөөлөл

2020 оны 10 дугаар сарын 23-ны өдөр ТУЗ 9
хүний бүрэлдэхүүнтэй байгуулагдсан.
2021 оны 10 дугаар сарын 20-ны өдөр ТУЗ-ийн
бүрэлдэхүүнд өөрчлөлт оруулан 7 хүний
бүрэлдэхүүнтэй байгуулсан.
ТУЗ нь 2020 онд 2 удаа, 2021 онд 1 удаа тус тус
хуралдсан.

3 ТУЗ-ийн гишүүн,
1 ТУЗ-ийн нарийн бичгийн дарга

Төслийн хэрэгжилт:
“Улаанбаатар хийн сүлжээ” ХХК нь Хэсэгчилсэн
инженерийн
хангамжийн
удирдах
газар
ОНӨААТҮГ-ын харьяа төвлөрсөн дулаан
хангамжид холбогдох боломжгүй сургууль,
цэцэрлэг зэрэг төрийн өмчийн байгууллагын 25
түүхий нүүрс хэрэглэгчдийн нам даралтын
уурын зууханд хийн халаалтын тоног төхөөрөмж
суурилуулах, хийн нийлүүлтийг хариуцах хүсэлт
тавьсны дагуу УБ хотын Ерөнхий менежерийн
2021 оны А/63 дугаар тушаалаар нүүрсэн
галлагаатай зуухнаас дулаанаар хангагддаг
нийт 10 сургуулийн барилгыг хийн халаалтад
шилжүүлэхээр шийдвэрлэсэн.

ТӨСЛИЙН ГҮЙЦЭТГЭЛ

2021 он
2020 он
Засаглал

ТЭЗҮ

100%
0%

Тооцоо, судалгаа
Угсралт
суурилуулалт

Төслийн судалгаа

20%
0%

Объект
тодорхойлох
Санхүүжилт

Төслийн баримт бичиг

50%
5%

Хариуцсан ажилтан
Төр, хувийн хэвшлийн түншлэл
хэрэгжүүлэлтийн газар
Г.Санчир /Ахлах мэргэжилтэн/
Утас: 976-99015178
976-77770002
Цахим хаяг: sanchir@ubdc.mn

Шинэ нисэх буудлын зорчигч
тээвэрлэх тусгай үйлчилгээ төсөл

“Улаанбаатар Эйрпорт
Шаттл” ХХК

Хэрэгжилтийн шатанд
Хураангуй

Товч танилцуулга
Хууль эрх
зүйн үндэслэл
Төслийн
хөрөнгө/o

Төслийн
ерөнхий
мэдээлэл

Хугацаа
Хугацаа
Төслийн
хүрэх үр
дүн

НИТХ-ын Тэргүүлэгчдийн
129 дүгээр тогтоол

2020 оны

4,3 тэрбум төгрөг
12 жил
2020 оноос хойш үйлдвэрлэгдсэн шинэ
автобус
VIP bus service Hyundai Starex: 2ш
Дунд оврын автобус Hyundai County: 3ш
Том оврын автобус Hyundai Universe: 5ш

Ач холбогдол:
“Чингис хаан” олон улсын нисэх буудал-Улаанбаатар
хот хооронд орчин үеийн шаардлагад нийцсэн, тав
тухтай, түргэн шуурхай зорчигч тээврийн үйлчилгээ
үзүүлнэ

Төслийн гүйцэтгэл:
VIP үйлчилгээний Hyundai Starex загварын 2ш авто
тээврийн хэрэгсэлүүд одоогоор зорчигч тээврийн
үйлчилгээ үзүүлж байна.
Дунд оврын Hyundai County загварын 3ш автобус
“Hyundai Motors Mongolia” ХХК-д ирсэн байгаа
бөгөөд тээврийн хэрэгслийн гэрчилгээ авахаар
ажиллаж байна.
Том оврын Hyundai Universe загварын 5ш
автобуснууд Монгол улсад орж ирэх төлөвлөгөөтэй
байна.
Төслийн хүчин чадал:
- “Чингис хаан” олон улсын нисэх буудлаар үйлчлүүлж
буй зорчигчдын тоо эдийн засаг өсөхийн хэрээр ирэх
10 жилийн хугацаанд 1,1 сая-1,8 сая зорчигч байх
төлөвтэй бөгөөд тус зорчигчдын 5%-д үйлчилгээ
үзүүлнэ.

ТӨСЛИЙН КОМПАНИ

ТӨСЛИЙН ГҮЙЦЭТГЭЛ

Төслийн баримт бичиг
Төслийн судалгаа
VIP үйлчилгээний авто тээврийн
хэрэгсэл
/Hyundai Starex загварын 2ш/
Эрх олголсны төлбөр /100 сая төг/

УБХК
34%

МҮББН ХХК
66%

УЛААНБААТАР ЭЙРПОРТ ШАТТЛ ХХК
2021.06.16-ны өдөр байгуулагдсан

Бусад

ТУЗ

УБХК-ийн
төлөөлөл

•
•

2021 оны 06 дугаар сарын 15-ны өдрийн
“Улаанбаатар Эйрпорт Шаттл” ХХК-ийн
Хувьцаа эзэмшигчдийн хурлын шийдвэрээр 5
хүний бүрэлдэхүүнтэй байхаар шийдвэрлэсэн.
2 ТУЗ-ийн гишүүн,
1 ТУЗ-ийн нарийн бичгийн дарга

2021 он
Засаглал

100%

Компанийн
үйл…

100%

Оффис

100%

Автобус

20%

Хөрөнгө оруулалт

Хариуцсан ажилтан
Төр, хувийн хэвшлийн түншлэл
хэрэгжүүлэлтийн газар
Э.Төгс-Эрдэнэ /мэргэжилтэн/
Утас: 976-95359924
976-77770002
Цахим хаяг: sanchir@ubdc.mn

Нийтийн тээврийн парк шинэчлэлт
(туршилтын төсөл)

Хэрэгжилтийн шатанд
Хураангуй

Товч танилцуулга
Хууль эрх
зүйн
үндэслэл

Төслийн
ерөнхий
мэдээлэл

Нийслэлийн Засаг даргын 2020 оны А/463 дугаар
захирамж, 2020.12.4-ний өдрийн 02/10 тогтоол,
02/09 тогтоол

Хугацаа

Санамж бичиг : 2019.11.25-2020.02.25
Туршилт : 2019.11.25- 2020.11.25

Төслийн
хүрэх үр
дүн

Төслийн хүрээнд түршилтын 10 ширхэг автобус
явуулж байгаа ба уг туршилт амжилттай болсон
тохиолдолд 800 хүртэлх автобусыг ээлж
дараагаар авч иргэдэд үйлчлэх юм.

Өр
төлбөр

Цахилгаан
автобуснууд
болон
цэнэглэх
төхөөрөмжийн гаалийн болон нөат-ын татвар
болох 1,003,946,625 төгрөгийг Нийслэлийн
төсвийн
санхүүжилт
шийдэгдмэгц
төрийн
сангийн тусгай дансанд байршуулах тухай
Нийслэлийн Засаг даргын 02-01/6572 дугаар
албан бичгээр ГЕГ-т хүргүүлсэн.

Төслийн гүйцэтгэл:
Туршилтын төслийн хугацаанд туршилт амжилттай
болсон эсэх тайлан гаргах чиг үүрэгтэй 2021.01.18ний өдөр ажлын хэсэг байгуулагдсан.
Нийслэлийн Засаг даргын 2021 оны А/522 дугаар
захирамжаар, туршилтаар ажиллаж, цахилгаан
автобусны талаар дүгнэлт гаргах үүрэг бүхий 2 дахь
ажлын хэсэг 2021.06.30-ны өдөр байгуулагдсан.
Туршилтын үр дүн:
- 2021.07.27-ны ажлын хэсгийн эцсийн дүгнэлт гарсан
ба уг цахилгаан автобус бүтэн цэнэгээрээ өдрийн
турш явах боломжгүй өвлийн улиралд цэнэгээ хурдан
алдах магадлалтай мөн үнэ өндөр учир шугамын
үйлчилгээнд ажилласан орлогоосоо өөрийн өртгийг
нөхөх боломжгүй буюу үр ашиг багатай хэмээн
дүгнэгдсэн.
Шийдэл:
- Холбогдох байгууллагаас ирсэн албан бичгийн дагуу
яаралтай арга хэмжээ авах

Төслийн баримт бичиг
Туршилт
Өр, төлбөрийн асуудал

ТӨСЛИЙН КОМПАНИ
УБХК
34%

МҮББН ХХК
66%

УЛААНБААТАР ЭЙРПОРТ ШАТТЛ ХХК
2021.06.16-ны өдөр байгуулагдсан

Бусад

ТУЗ

УБХК-ийн
төлөөлөл

2021 оны 06 дугаар сарын 15-ны өдрийн
“Улаанбаатар
Эйрпорт
Шаттл”
ХХК-ийн
Хувьцаа эзэмшигчдийн хурлын шийдвэрээр 5
хүний бүрэлдэхүүнтэй байхаар шийдвэрлэсэн.

2 ТУЗ-ийн гишүүн,
1 ТУЗ-ийн нарийн бичгийн дарга

ТӨСЛИЙН ГҮЙЦЭТГЭЛ

2021 он
Засаглал

100%

Компанийн
үйл…

100%

Оффис

100%

Автобус

20%

Цахилгаан автобус худалдан
авалт

Хариуцсан ажилтан
Төр, хувийн хэвшлийн түншлэл
хэрэгжүүлэлтийн газар
А.Энхтамир /мэргэжилтэн/
Утас: 976-80085311
976-77770002
Цахим хаяг: enkhtamir@ubdc.mn

“Улаанбаатар паркинг
менежмент” ХХК

Улаанбаатар хотын авто зогсоолын
менежментийг сайжруулах нь

Хэрэгжилтийн шатанд
Хураангуй

Товч танилцуулга
Хууль эрх
зүйн
үндэслэл
Хугацаа

Төслийн
ерөнхий
мэдээлэл

НИТХ-ын Тэргүүлэгчдийн 2019 оны 153 дугаар
тогтоол
5 жил

Төслийн
хөрөнгө
оруулалт

Төслийн нийт шаардлагатай хөрөнгө оруулалт
4.7 тэрбум төгрөг, үүнээс анхны хөрөнгө
оруулалт 1.6 тэрбум төгрөг

Төслийн
хүрэх үр
дүн

Эхний ээлжид Бага тойруу орчмын 3100
автомашины зогсоолын нэгдсэн менежментэд
хамруулахаар төлөвлөсөн.

Ач холбогдол: Автомашины түгжрэлийг бууруулах зорилгоор
нийслэлийн нийтийн эзэмшлийн авто зогсоолын менежментийг
сайжруулж, богино эргэлт бүхий авто зогсоолын ухаалаг систем
нэвтрүүлэх

Төслийн хэрэгжилт:
2020 оны 05 дугаар сард УБХК ХК-34%, УБ
паркинг
ХХК-66%-ийн
хөрөнгө
оруулалттайгаар
төслийг
хэрэгжүүлэх
Улаанбаатар паркинг менежмент ХХК-г
үүсгэн байгуулж, 2020 оны 10 дугаар сараас
эхлэн Централ Тауэр-ийн зүүн талын авто
зогсоолыг ажиллуулж байна.
Шийдэл:
Төслийн эрэлт, хэрэгцээ, цар хүрээг
тодорхойлон төсөл хамтран хэрэгжүүлэх
гэрээнд хууль, эрх зүйн хүрээнд нэмэлт
өөрчлөлт оруулах

“УБ паркинг” ХХК
66%

ТӨСЛИЙН ГҮЙЦЭТГЭЛ

Бусад
ТУЗ

УБХК-ийн төлөөлөл

3 ТУЗ-ийн гишүүн, ТУЗ-ийн нарийн бичиг

20%
2%

Зураг төсөл
Эрх шилжүүлж авах

7 хүний бүрэлдэхүүн
2021 оны 05 дугаар сарын 14-ны өдрийн
Хувьцаа эзэмшигчдийн хурлаар ТУЗ-ийн
гишүүдийг томилсон бөгөөд үүнээс хойш
хуралдаагүй байна.

Газрын зөвшөөрөл
Дэд бүтэц

2021 он
2020 он

Засаглал
“УЛААНБААТАР ПАРКИНГ МЕНЕЖМЕНТ” ХХК
2020.05.18-ны өдөр байгуулагдсан

Төслийн байршил
Сонгон шалгаруулалтын баримт
бичиг

ТӨСЛИЙН КОМПАНИ
УБХК
34%

Төслийн баримт бичиг

Туршилтын ажил
Тооцоо, судалгаа

30%

Санхүүгийн тооцоолол

Хариуцсан ажилтан

0
5%
100%
80%
50%

Төр, хувийн хэвшлийн түншлэл
хөгжүүлэлтийн газар
Б.Баднаагарав /мэргэжилтэн/
Утас: 976-99041158
976-77770002
Цахим хаяг: badnaaragav@ubdc.mn

Компанийн тухай

Компанийн засаглал

Үйл ажиллагааны тухай

Санхүүгийн байдал

УЛААНБААТАР ХОТОД:
Нийслэлийн ерөнхий төлөвлөгөөний хүрээнд баталсан тэргүүлэх болон стратегийн ач холбогдол бүхий
салбарт хамаарах бүхий л төсөл хөтөлбөрүүдийг эдийн засгийн хувьд ашигтай байдлаар хэрэгжүүлэх,
шаардлагатай санхүүжилт, хөрөнгө оруулалтын асуудлыг төсөвт дарамт учруулахгүйгээр ТХХТ-ийн
зарчмаар хэрэгжүүлнэ. Дээрх төсөл хөтөлбөрүүдийн эцсийн зорилт нь Улаанбаатар хотын эдийн засгийн
өсөлтийг дэмжсэн байна.

ХУВИЙН ХЭВШЛИЙН АЖ АХУЙН НЭГЖИД:
Төслийн саналыг нээлттэй хүлээн авч, хэрэгжих боломжийг судлан, ТХХТ-ийн зарчмаар төслүүдийг
хувийн хэвшилтэй хамтран хэрэгжүүлнэ. Ингэснээр хувийн хэвшлийн аж ахуй нэгжид төсөл хөтөлбөрөө
төрийн байгууллагын дэмжлэгтэйгээр, талуудын харилцан эдийн засгийн ашигтай хувилбараар
хэрэгжүүлэх боломжийг нээж өгнө.

ИРГЭДЭД:
Улаанбаатар хотыг иргэд амьдарч, ажиллахад таатай хот болгох. Нэг хүнд ноогдох бүтээгдэхүүний тоог
нэмэгдүүлэх, ядуурлын тоон хэмжээг бууруулах чиглэлд ажлын байрыг нэмэгдүүлэх төсөл
хөтөлбөрүүдийг хэрэгжүүлнэ

УБХК-Д:
Тодорхой төслийг санхүүжүүлэх зорилгоор гадаад дотоодын зах зээл дээр бонд гаргах, төслийн зээл
авах, хөрөнгө оруулагчтай гэрээ байгуулах, төсвийн болон бусад эх үүсвэрээс хөрөнгө шилжүүлэн авах
зэргээр хөгжлийн сан бүрдүүлэн төсөл хөтөлбөрийг хэрэгжүүлнэ.

Компанийн тухай

Компанийн засаглал

Үйл ажиллагааны тухай

Санхүүгийн байдал

Hangarid palace, Chingeltei
district, Ulaanbaatar, Mongolia
+976-77770002

info@ubdc.mn
www.ubdc.mn

THANK YOU
FOR YOUR
ATTENTION

