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Гоёл чимэглэлийн мод, сөөг тарих, 
арчлах хөрөнгө гаргах тухай

Төсвийн тухай хуулийн 16 дугаар зүйлийн 16.5.5, Хот,тосгоны эрх зүйн 
байдлын тухай хуулийн 20 дугаар зүйлийн 20.2, Нийслэлийн Засаг даргын 2014 
оны А/279 дүгээр захирамжаар батлагдсан “Захирамжлалын баримт бичиг 
боловсруулах, батлах, хянах, мэдээлэх журам-ын 2 дугаар хэсгийн 2.4.1, 
Улаанбаатар хотын Захирагчийн ажлын албаны дүрмийн 2 дугаар хэсгийн 2.9.5, 3 
дугаар хэсгийн 3.1.3 дахь заалтыг тус тус үндэслэн ТУШААХ нь:

1 Улаанбаатар хотын нийтийн эзэмшлийн гудамж, цэцэрлэгийн ногоон 
байгууламжийг нэмэгдүүлэх зорилгоор Хан-Уул дүүргийн 4-9 дүгээр хорооны нутаг 
дэвсгэрт байрлах Наадамчдын зам, Сонгинохайрхан дүүргийн 20 дугаар хорооны 
нутаг дэвсгэрт байрлах 22-ын товчооны автозам дагууд гоёл чимэглэлийн мод, 
сөөг тарих ажилд зарцуулах зардлыг хавсралт ёсоор баталсугай.

2. Гоёл чимэглэлийн мод, сөөг тарих ажлыг сонгон шалгаруулалтанд 
тэнцсэн цэцэрлэгжилтийн мэргэжлийн байгууллагуудаар гүйцэтгүүлэх, ажпын явц, 
гүйцэтгэл, агротехнологийн горимын мөрдөлтөд Төрийн бус байгууллагатай 
хамтран хяналт тавьж, мэргэжпийн заавар, зөвлөгөө өгч, хэрэгжилтийг тайлагнаж 
ажиллахыг Тохижилт, хог хаягдлын удирдлагын хэлтэс /ГУуганбаяр/- т үүрэг 
болгосугай.

3. Гоёл чимэглэлийн мод, сөөг тарих ажилд шаардагдах нийт 394.625.000 
/Гурван зуун ерэн есөн сая зургаан зуун хорин таван мянган/ төгрөгийг ногоон 
байгууламжийн арчилгааны зардлаас гарган, гүйцэтгэлээр санхүүжүүлэхийг Ахлах 
нягтлан бодогч /Б.Цэрмаа/ -д зөвшөөрсүгэй.
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А. НААДАМЧДЫН ЗАМ ДАГУУД ГОЁЛ ЧИМЭГЛЭЛИЙН 
МОД, СӨӨГ ТАРИХ АЖИЛД ЗАРЦУУЛАХ ЗАРДАЛ

№ Байршил
Ажлын

тоо
хэмжээ

/у.м/

Гүйцэтгэх
байгууллага

Төсөв /сая. төг/

Тарилт Арчилгаа

1

Фермерийн автобусны 
буудлаас Арцат хотхон хүртэл 
№420-406 дугаартай нарс 
модны хооронд

465 Мөнх ногоон 
цэцэрлэг ТББ 9.5 16.5

2

Арцат хотхоны хойд 
талаасВгШзб зсИоо1-ийн зүүн 
талын эко хавтан хүртэл 
№405-326 дугаартай нарс 
модны хооронд

443 Голден гарден
х х к

10.0 14.8

3

ВгШзР зсНооГийн автобусны 
буудлаас Гарден ситигийн 
авто машины зогсоол хүртэл 
№325-205 нарс модны 
хооронд

627 Тайж гарден
х х к

9.8 15.2

4
Гарден ситигийн авто машины 
зогсоолоос баруун тийш №- 
204-98 дугаартай нарс модны 
хооронд

480 Торгон зүлэг 
ХХК 9.8 15.7

5 №97-1 дугаартай нарс модны 
хооронд 480 Юнайтед лайт 

фортуне ХХК 10.0 15.3

6
ВМ\А/-ийн хойноос КСТедЬе- 
ийн замын урд талын туслах 
зам хүртэл №620-518 
дугаартай модны хооронд

489 Ботгон хоолой 
ХХК 9.9 14.1

7

КӨТедЬе-ийн замын урд 
талын туслах замаас баруун 
тийш Яармагийн цагдаагийн 2- 
р хэлтэсийн замын урд тал 
хүртэл №517-416 дугаартай 
нарс модны хооронд

468 Тансаг
ландшафт ХХК

9.9 13.9

8

Цагдаагийн 2-р хэлтэсийн 
замын урд талаас Оргил 
худалдааны төв хүртэл №415- 
316 дугаартай нарс модны 
хооронд

480 Тэнгэрийн агч 
ХХК 9.7 14.5

9
Оргил худалдааны төвийн 
замын урд талаас 118-р 
сургуулийн автобусны 480 Улхора ХХК 9.0 15.8



буудлын баруун тал хүртэл 
№315-215 дугаартай нарс 
модны хооронд

10

118-р сургуулийн автобусны 
буудлын баруун талаас Нисэх 
рүү өгсөх замын урд талын 
автобусны буудал хүртэл 
№214-109 дугаартай нарс 
модны хооронд

487 Дөл судар ХХК 10.0 14.9

11

Нисэх рүү өгсөх замын урд 
талын автобусны буудлаас 
Нисэхийн тойрог хүртэл 
№108-1 дугаартай нарс модны 
хооронд

494 Гарден сити
х х к

9.8 15.2

Нийт 5393 107.45 165.9

Б. 22-ЫН ЗАМ ДАГУУД МОД, СӨӨГ ТАРИХ АЖИЛД 
ЗАРЦУУЛАХ ЗАРДАЛ

№ Байршил
Ажлын

тоо
хэмжээ
/ширхэг/

Гүйцэтгэх
байгууллаг

Төсөв
/төгрөг/

1. 5 шарын баруун урд төмөр замын 
призерээс Монос эмийн үйлдвэр 
хүртэл улиас тарих

580 Мөнх ногоон мод 
ХХК

9.860.000

2. Номин худалдааны агуулахаас 
\Л/Е1_1_ МАРГГ төв хүртэл

575 Хөгжлийн шинэ гарц 
ХХК

9.775.000

3. \Л/Е1_1_ МАКТ төвөөс Монсуль колонк 
хүртэл

580 Шим органик гарден
х х к

9.860.000

4. Мон суль колонкоос өвгөнтэй 
аюулгүйн тойрог хүртэл /Замын
урдуур/

580 Төгөл шинэст ХХК 9.860.000

5. Мон суль колонкоос өвгөнтэй 
аюулгүйн тойрог хүртэл /Замын урд/

580 Сэрүүн хангай ХХК 9.860.000

6. Өвгөнтэй аюулгүйн тойргоос 
Эмээлт орох зам дагууд /ЮООм у.м/

580 Агч ногоон ой ХХК 9.860.000

7. Замын голын тусгаарлах зурвас, 
аюулгүйн тойрогт хайлаас, голт бор, 
гацуур нөхөн тарих

4000у.м Монголын фермер 
эмэгтэйчүүдийн 
холбоо ТББ

32.200.000

8. Мод, сөөгөнд усалгаа хийх 4100ш Талын яруу ХХК 30.000.000

д үн 121.275.000


