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ТӨСЛИЙН ЗОРИЛГО

2

Цэвэрлэх байгууламж, ариутгах татуурга, өргөлтийн 
насос станцын үйл ажиллагааг сайжруулах, НАА-н 
үйлчилгээний байгууллагын чадавхийг бэхжүүлэх

Байгаль орчинд ээлтэй хот байгуулалтыг дэмжих

Амьдрах орчинг сайжруулах болон Дархан хотын 
байгаль орчин, Хараа голын сав газрын 
тогтвортой байдлыг хангахад хувь нэмэр 
оруулах

ДАРХАН ХОТЫН БОХИР УСНЫ МЕНЕЖМЕНТИЙГ САЙЖРУУЛАХ MOН-
3244/3245 ТӨСӨЛ

• Дархан сумын хүн амын өсөлт

• Эдийн засгийн өсөлт, үйлдвэржилт

• Хотын хөгжил, барилгажилт
Нийгэм, эдийн засаг

• 1965 онд анх ашиглалтанд орсон, 1988-1998 онд
өргөтгөл хийгдэж механик цэвэрлэгээний
байгууламжаас бүрэн биологи цэвэрлэгээний
байгууламжид шилжсэнээр төслийн хүчин чадал
50000м3/х болж нэмэгдсэн/

• Бодит зарцуулалт хоногт 8000м3-10000м3

• Зарим бүрэлдэхүүн хэсгүүдийг
ашигладаггүй,хуучирч өмхөрсөн

• Одоо ашиглагдаж байгаа хэсгүүд ч сэргээн
засварлалт, шинэчлэлт зайлшгүй шаардлагатай.

Одоо байгаа цэвэрлэх 
байгууламж

• Нийт 223км урт бохирын шугам сүлжээ байгаагаас
65% нь 1965 онд баригдсан

• Өргөлтийн 2 насос станц болон бохирын шугам
хоолойны 3 хэсгийг засварлах, шинэчлэх
шаардлагатай.

• Цэвэрлэх байгууламжийг найдвартай дулааны эрчим
хүчээр хангах шаардлагатай.

Өргөлтийн насос станц, бохир 
болон дулааны шугам хоолой, 

ТӨСӨЛ ХЭРЭГЖҮҮЛЭХ ҮНДЭСЛЭЛ











Багц А1 – Дархан хотын бохир усны менежментийг

сайжруулах төсөл

Бүрэлдэхүүн 1: Дархан хотын Бохир усны цэвэрлэх

байгууламж болон насос станц зүгшрүүлэх

тохируулах 12 сарын хугацаатай

Худалдан авах ажиллагааны арга : Олон улсын

өрсөлдөөнт тендер

Тендерийн урилга зарласан огноо : 2017 оны 02

сарын 24

Тендерийн нээлт : 2017 оны 04 сарын 11

Гүйцэтгэгчээр 14,019,065.19 Ам.долараар “Pfeiffer and

Emit” түншлэл шалгарч, 2017 оны 12 сарын 11-ний өдөр

158 тоот гэрээ байгуулж, зураг төслийн ажлаа

эхлүүлсэн.

Бүрэлдэхүүн 1: Дархан хотын Бохир усны цэвэрлэх байгууламж болон насос станц 

зүгшрүүлэх тохируулах 12 сарын хугацаатай 



Төв Цэвэрлэх

байгууламж, 2 насос

станцын хамт иж бүрэн

шинэчлэгдэх ажил нь

нийт 34 барилга

байгууламж

баригдахаас 2018 онд

12 барилгын ажлыг

эхлүүлж одоо хэвийн

үргэлжлээд явж байна.

Гүйцэтгэгч:

“Пфайффер-Эмит”

түншлэл.

Ажлын гүйцэтгэл : 25%



Үйлдвэрийн Насос Стацын

барилгын засварын ажлын явц

- Гадна фасадны болон хаалга

цонхны ажил дууссан.

- Дотор заслын ажил 80 хувьтай

явж байна.

- Дотор

механик(цахилгаан,агааржуулалт

сантехникийн) ажлууд хийгдэж

байна.

Хотын төвийн 2-р Насос Стацын

барилгын засварын ажлын явц

- Гадна фасадны болон хаалга

цонхны ажил дууссан.

- Дотор заслын ажил 80 хувьтай

явж байна.

- Дотор

механик(цахилгаан,агааржуулалт

сантехникийн) ажлууд хийгдэж

байна.



ТЦБ-ийн Хүлээн авах Насос

Стацын барилгын засварын ажлын

явц

- Гадна фасадны болон хаалга

цонхны ажил дууссан.

- Дотор заслын ажил 90 хувьтай

явж байна.

- Дотор

механик(цахилгаан,агааржуулалт

сантехникийн) ажлууд хийгдэж

байна.

Гарааш, засвар цехийн барилга

- Барилгын каркасны ажил бүрэн

дуусан.

- Бетонон шал хийгдсэн

- Гадна өрлөгийн ажил 40%

- Дотор дулааны узелийн ажил

90%-тай гүйцэтгэж байна.



Захиргаа аж ахуйн барилгын явц

- Барилгын каркасны ажил бүрэн

дуусан.

- Бетон шал болон Гадна өрлөгийн

ажлууд эхэлж байна.

Нарийн сараалжийн барилга

- 0.00 түвшин хүртэлх бетоны

ажил дууссан.

- 0.00-ээс доошхи түвшний

суурийн эргэн дүүргэлтийн ажил

хийгдэж байна.



Ахуйн бохир хүлээн авах барилга

- Барилгын каркасны ажил бүрэн

дуусан.

- Гадна ханын өрлөгийн ажил

эхлэхэд бэлэн болсон байна.

Элс болон өөх тос баригч

- Суурийн ажлын шатандаа явж

байна.



Био цөөрөм болон лаг эрдэсжүүлэх

талбайн газар шорооны ажил

- Био цөөрмийн газар шорооны

ажил 90%.

- Лаг эрдэсжүүлэх талбайн газар

шорооны ажил 20% тус тус

гүйцэтгэлтэй хэвийн үргэлжилж

байна.

Лаг түр хадгалах байгууламжийн

барилга угсралтын ажил бүрэн

дууссан



Агаарын станцын барилга

- Суурийн ажил бүрэн дуусч,

сууриас дээшхи барилгын

бүтээцүүдийн ажил хийгдэж

байна.

Төв цэвэрлэх байгууламж

төвлөрсөн дулаан хангамжинд

холбогдох ажил 95% гүйцэтгэлтэй

байна.





Бүрэлдэхүүн 2-1: Дархан хотын дулааны

шугам сүлжээний шинээр барих болон

дулааны насос станц №03-ийн шинэчлэл

Худалдан авах ажиллагааны арга : Дотоодын

өрсөлдөөнт тендер

Тендерийн нээлт : 2017 оны 06 сарын 16 -нд

Дархан-Уул аймгийн ЗДТГазрын хурлын

танхимд болсон.

Гэрээний хугацаа: 2017 оны 08 сарын 7-ноос

2018 оны 10 сарын 30

Гүйцэтгэгчээр 501,426.09 ам.доллароор “Хүрд”

ХК шалгарч 2017 оны 08 сарын 7-нд гэрээнд

гарын үсэг зуран, 08 сарын 11-нд барилгын

ажил эхлүүлэх зөвшөөрөл “Дархан-Уул аймгийн

ГХБХБГазраас аван барилга угсралтын ажлаа

эхлүүлсэн.

Бүрэлдэхүүн 2-1 : Дулааны шугам сүлжээ шинээр барих болон дулааны насос станц №03-

ийн шинэчлэлийн ажил



Бүрэлдэхүүн 2-1 : ТЦБ-ыг төвийн дулаанд холбох ажлын хувьд: Гадна дулааны

шугам угсрах ажил дууссан.

Дулааны насос станц №3-ын тоног төхөөрөмжийн угсралтын ажил мөн хийгдэж

дууссан ба улсын комисст хүлээлгэж өгөх ажил үлдсэн .

Гүйцэтгэгч: “Хүрд” ХХК.

Гүйцэтгэл: 95%



Бүрэлдэхүүн 2-2: Дархан хотын бохирын шугам

сүлжээний өргөтгөл шинэчлэлийн ажил

Худалдан авах ажиллагааны арга : Дотоодын

өрсөлдөөнт тендер

Тендерийн урилга зарлах огноо : 2017 оны 04

сарын 30

Тендерийн нээлт : 2017 оны 06 сарын 12-нд

Дархан-Уул аймгийн ЗДТГазрын хурлын танхимд

болсон.

Гэрээний хугацаа: 2017 оны 08 сарын 7-ноос

2018 оны 10 сарын 30

Тендерийн нээлтэд 9 оролцогч оролцсон.

Гүйцэтгэгчээр 599,633.92 ам.доллароор “Бридж

Констракшн” ХХК шалгарч 2017 оны 08 сарын 7-

нд гэрээнд гарын үсэг зуран, барилга угсралтын

ажлаа эхлүүлсэн.

Бүрэлдэхүүн 2-2 : Бохир усны шугам сүлжээний өргөтгөл шинэчлэлийн ажил



Бүрэлдэхүүн 2-2 : Бохир усны шугамын засвар, шинэчлэлийн ажил нийтдээ 6

хэсэг ажлаас:

2хэсгийн шугам ашиглалтанд орж одоо хэвийн ажиллагаатай байна.

2 хэсгийн шугам нь туршилт тохируулгын ажил үлдсэн.

Харин үлдсэн 2 хэсгийн ажил 2019 онд бүрэн дууссан байх төлөвлөгөөтэй

хэвийн үргэлжилж байна.

Гүйцэтгэгч: “Бридж констракшн” ХХК

Гүйцэтгэл: 75%



Бүрэлдэхүүн 2-3 : Дулааны НС№3-ын барилгын засварын ажил

Дотоодын өрсөлдөөнт тендер

Гүйцэтгэгчээр 215 801 457,69 ам.доллароор “Есөн-Ундраа” ХХК шалгарсан

Барилгын ажил дуусч техникийн комисс ажилласан.

Улсын комист хүлээлгэн өгөх ажил үлдсэн.

Гүйцэтгэл: 95%





Төслийн хөрөнгө оруулалт ба санхүүжилт

Шинэчилсэн 

төлөвлөгөө

14.53

1.92

3.19

19,64

0.34

0.70

20.68

Төслийн хөрөнгө оруулалтын төлөвлөгөө (сая ам доллар)

Бүрэлдэхүүн                                                

А.Суурь Өртөг

1. Цэвэрлэх байгууламжийг шинэчлэх               

2. Дулааны болон бохирын шугам 

хоолойн шинэчлэл

3. Төслийн менежментийн дэмжлэг ба 

чадавхыг бэхжүүлэх 

Дэд дүн (A) 

Б. Магадалшгүй зардлууд                                    

B. Төсөл хэрэгжих явцын санхүүгийн 

хураамжууд 

Нийт (A+Б+В)                                                      

Бодит 

гүйцэтгэл

2.32

0.99

1.33

4.64

0.00

0.11

4.75

2018 оны 3-р улирлын байдлаар



-Төсөл хэрэгжиж байгаатай холбоотойгоор одоо байгаа хуучин барилга

байгууламжуудыг буулгаж, шинээр барилгууд төлөвлөсөн. 2018 оны 5 сараас 7

сарын хооронд буулгасан барилга байгууламжийг ИТХ-ын 2018.04.16-ны 28-р

тогтоолоор акталж, ажлын биелэлтийн тайланг Орон нутгийн өмчийн газарт 7

сарын 5-ны өдөр хүргүүлж ажилласан.



Төслөөс хэмнэгдсэн хөрөнгөнд “Дархан-Ус

Суваг” ХК-д нэн шаардагатай байгаа

машин техник, шугам хоолойн

өргөтгөлийн ажлыг шийдүүлснээс ТЦБ-

ийн ажилчдыг зөөвөрлөх 28 хүний

суудалтай автобусыг 2018 оны 08 сарын

10-ны өдөр хүлээлгэн авсан.

МОН3244/3245 төслөөс хэмнэгдсэн хөрөнгө-нд шийдүүлсэн, “Дархан-

Ус суваг” ХКомпанид шаардагатай байгаа машин механизм, шугам 

хоолойн өргөтгөлийн ажил

1. Бохир усны аваарь гэмлийн үед

ашиглах (5.6м – 6м) гүн ухалт хийх

хүчин чадал бүхий дугуйт

экскаватор

2.Тусгай зориулалтын гагнуурын

авто машинууд 2019 оны 1-р улиралд

багтаан нийлүүлэгдэх төлөвлөгөөтэй

байна.

- Мөн 2018 оны 10 сарын сүүлээр:

Аваарь гэмтлийн үед ашиглах

зөөврийн вагончик- 1ш

Бохир усны шугам хоолойн бөглөө

гаргах механик багаж- 1ш

1 тонн даацтай гар таль- 1ш

Бохир усны зөөврийн насос- 1ш тус

тус “Дархан-Ус Суваг” ХК-д компанид

нийлүүлэгдэнэ.



АНХААРАЛ  ХАНДУУЛСАНД 
БАЯРЛАЛАА  


