
УЛААНБААТАР ХОТЫН
ЕРӨНХИЙ МЕНЕЖЕРИЙН ТУШААЛ

Дугаар Улаанбаатар хот

Нийтийн эзэмшлийн гудамж, талбайн 
ногоон байгууламжийн арчилгааны ажлын 

санхүүжилт шийдвэрлэх тухай

Монгол Улсын нийслэл Улаанбаатар хотын эрх зүйн байдлын тухай хуулийн 24 дүгээр 
зүйлийн 24.3.1,24.3.3 дахь заалт, 24.6 дахь хэсэг, Төсвийн тухай хуулийн 16 дугаар зүйлийн 
16.5.5 дахь заалт, Төрийн болон орон нутгийн өмчийн хөрөнгөөр бараа, ажил, үйлчилгээ 
худалдан авах тухай хуулийн 3 дугаар зүйлийн 3.12 дахь хэсэг, Нийслэлийн иргэдийн 
Төлөөлөгчдийн Хурлын 2022 оны Нийслэлийн 2023 оны төсөв батлах тухай 115 дугаар 
тогтоол, Улаанбаатар хотын Захирагчийн ажлын албаны дүрмийн 2 дугаар хэсгийн 2.2 дахь 
заалт 3 дугаар хэсгийн 3.1.3 дахь заалтыг тус тус үндэслэн ТУШААХ нь:

1. Улаанбаатар хотын нийтийн эзэмшлийн гудамж, талбайн ногоон байгууламжийн 
арчилгааг сайжруулах мод, сөөг, цэцэг, зүлгийг нөхөн болон шинээр тарих, ногоон 
байгууламжийн массыг нэмэгдүүлэх зорилгоор Хот тохижилтын газар ОНӨААТҮГ-аар 
гүйцэтгүүлэх нийтийн эзэмшлийн гудамж, талбайн ногоон байгууламжийн 46 га талбайн 
арчилгааны ажпын төсвийн задаргааг хавсралт ёсоор баталсугай.

2. Тушаалын хавсралтаар батлагдсан ажлыг байгууллагын дүрмээр хүлээсэн үүргийн 
хүрээнд Хот тохижилтын газар ОНӨААТҮГ-аар гэрээний үндсэн дээр гүйцэтгүүлж, ажлын 
гүйцэтгэлд хяналт тавьж ажиллахыг Хотын ногоон байгууламж, цэцэрлэгжүүлэлтийн хэлтэс 
(С.Эрдэнэсайхан)-т, гэрээгээр хүлээсэн үүргийн биелэлтийг хангаж, тайлагнаж ажиллахыг 
Хот тохижилтын газар ОНӨААТҮГ (Б.Мөнхцэцэг)-т тус тус үүрэг болгосугай.

3. Тушаалын хавсралтад тусгагдсан ажлуудад шаардагдах 3,610,000,000 (Гурван 
тэрбум зургаан зуун арван сая) төгрөгийг хот тохижилтын төсөвлөгдсөн урсгал зардлаас 
сар бүрийн гүйцэтгэл болон захиалагчийн хяналтын тайланг үндэслэн санхүүжүүлэхийг 
Төсвийн санхүүжилт, тайлагналт, бүртгэл хариуцсан Ахлах нягтлан бодогч (Б.Ганчимэг)-д 
зөвшөөрсүгэй.

4.Энэхүү тушаалын хэрэгжилтэд хяналт тавьж ажиллахыг Захиргаа, санхүүгийн 
хэлтэс (Н.Отгонбаяр)-т даалгасугай.
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Нийтийн эзэмшлийн гудамж, талбайн ногоон байтуулашкийн- 
арчилгаагХот тохижилтын газар ОНӨААТҮГ-аар гүйцэтгүүлэх 

ажлын төсвийн задаргаа

№ Гудамж, цэцэрлэгүүдийн нэр Талбайн
хэмжээ (м2)

2023 оны 
төсөв

(сая.төгрөг)
1 2 3 4

1 ЭТӨЧ (Эскадрын хөшөөнөөс 25 дугаар эмийн 
сан хүртэл) 120,000 980,000,000

2 Жуковын хөшөө орчим 3,000 25,000,000

3
Цагдаагийн академи гудамж (ЭТӨЧ, Чулуун 
овооны замын постоос зүүн тийш 
троллейбусны эцсийн буудал хүртэл гудамж)

10,000 65,000,000

4
Амгалангийн зам дагууд (Троллейбусны 
эцсээс Улиастайн гүүр хүртэл) Усалгаа 
цэвэрлэгээ

20,000 85,000,000

5
Дандарбаатарын гудамж (Эскадрилийн 
хөшөөнөөс дээш Цайз захын урд талын замын 
уулзвар хүртэл)

10,000 45,000,000

6
Токиогийн гудамж /Энхтайваны өргөн 
чөлөөнөөс Чингис зочид буудлын зүүн талаар 
дээш их тойруу хүртэл/

1,000 40,000,000

7
Намяъяанжүгийн гудамж (Зүүн дөрвөн замаас 
урагш Нарантуул захын баруун талын замын 
уулзвар хүртлэх гудамж)

1,000 25,000,000

8 Манлай Баатар Дамдинсүрэнгийн гудамж 
Натурын гудамж 1,000 15,000,000

9 Холбоочдын сквер (Төв шуудангийн урд талд 
Ардчилсан намын байрны баруун тал) 4,000 35,000,000

10 Д.Сүхбаатарын талбайн өмнөх Хонхтой 
цэцэрлэг, В1ие зку 13,000 180,000,000

11
Сөүлийн гудамж (АН-ын байрнаас ТБД андууд 
урд уулзвар хүртэл 5-р хороо 52.39 байрны 
хойн өгөөж чихэр боов ХК урд зам урд)

14,000 125,000,000

12 Цэрэндоржийн гудамж (Их дэлгүүрээс Цирк 
хүртэл хойд талбай ногоон байгууламж) 17,000 80,000,000

13 Засгийн газрын ордны зүүн, баруун тал 2,000 40,000,000
14 Турк Монголын найрамдал цэцэрлэгт хүрээлэн 10,000 55,000,000

15
Бээжингийн гудамж (Хятад элчин байрлах 
гудамж, ШУТИС-иас Сансарын тунел хүртэл, 
Энэтхэг элчин)

10,000 95,000,000



1 2 3 4
16 Их сургуулийн гудамж (Хүмүүнлэгийн их 

сургуулийн уулзвараас хойш Их тойруу хүртэл) 5,000 30,000,000

17 Асашёрюугийн цэцэрлэг 2,000 30,000,000
18 Гэндэнгийн гудамж 7,000 20,000,000

19
Жамьяан гүний гудамж (Чингисийн өргөн 
чөлөөнөөс зүүн тийш Олимпийн гудамж 
хүртэл)

7,000 19,000,000

20
Намнансүрэнгийн гудамж (Энхтайваны өргөн 
чөлөөнөөс авто замын уулзвараас урагш 
Сөүлийн гудамж хүртэл)

6,000 18,000,000

21 Д.Сүхбаатарын гудамж (Төв музейн зүүн 
талын замын уулзвараас Их тойруу хүртэл ) 5,000 20,000,000

22
Элчингийн гудамж (Олимпийн гудамжаас зүүн 
тийш элчин сайдын яамдын дундуур 
Г.Чагдаржавын гудамжны эргэлт хүртэл )

1,000 15,000,000

23 Залуучуудын өргөн чөлөө (Төрийн ордны хойд 
уулзвараас ШУТИС уулзвар хүртэл) 6,000 40,000,000

24
Чойдогийн гудамж (Олимпийн гудамжнаас 
зүүн тийш Гадаад харилцааны яамны хойгуур 
явж С.Зоригийн гудамж хүртэл)

1,000 10,000,000

25
С.Зоригийн гудамж (Энхтайваны өргөн 
чөлөөнөөс урагш 1-р эмнэлэгийн баруун 
талаар доош Элчингийн гудамж хүртэл)

1,000 15,000,000

26
Алтангэрлийн гудамж (Дуурийн тетар урд 
хэсэг) Амарын гудамж (Сүхбаатарын 
талбайгаас зүүн Соёлийн төвийн ар талд Бага 
тойруу хүртэл)

2,000 25,000,000

27 Бага тойруу (МУБИС-СУИС 99 ширхэг савтай 
мод) 12,000 70,000,000

28 Партизаны гудамж 4,000 20,000,000
29 Чоймболын гудамж 4,000 18,000,000

30 Тасганы овооны налуу, голын зурвас 17,000 55,000,000

31
Хувьсгалчдын гудамж (Гэсэр сүмийн 
уулзвараас Баянхошууны автобусны буудлын 
эцэс хүртэл )

1,000 25,000,000

32
Ажилчны гудамж (Энхтайваны өргөн 
чөлөөнөөс урагш Гурвалжингийн гүүрээр гарч, 
3-р цахилгаан станцын зүүн талаар Чингисийн 
өргөн)

30,000 30,000,000

33 Чингисийн өргөн чөлөө (Төв шуудангаас 
Туулын гүүр хүртэл) 19,000 114,000,000

34 Зайсангийн гудамж (Тэмээтэй хөшөөнөөс 
урагш Зайсан хүртэл) 10,000 20,000,000

35 Удирдлагын академийн гудамж (Хүннү 
хорооллын арын зам) 10,000 48,000,000



1 2 3 4

36
Олимпийн гудамж (Гадаад хэргийн яамны 
уулзвараас Дамдинсүрэнгийн гудамжны 
уулзвар хүртэл)

3,000 58,000,000

37
Их Монгол улсын гудамж Хоум Плаза 
худалдааны төвийн урдаас Маршалын гүүр 
хүртэл

10,000 57,000,000

38 Нийслэл хүрээ өргөн чөлөө (ҮЦ-хүрээлэнгээс 
Төв цэнгэлдэх хүртэл) 10,000 58,000,000

39 Нарны замын тусгаарлах зурвас (Нарантуулын 
уулзвараас Барс зах) 18,000 55,000,000

40
Дүнжингаравын зам (Яармагийн гүүрнээс зүүн 
тийш Богд хан уулын араар явж Баянзүрхийн 
товчоо хүртэлх гудамж)

20,000 50,000,000

41
Замын уулзварууд, замын тусгаарлах зурваст, 
төмөр хийцэлтэй зохимжтой цэцгийн мандал 
хийх

Иж
бүрдэлтэй 330,000,000

42 Тэрбум модны хүрээнд Мод үржүүлгийн газрын 
үйл ажиллагааг өргөтгөх 100,000 300,000,000

43 Мод сөөгний ургалтыг дэмжих бордоо 
хэрэглэх, 0.8тн 50,000,000

44 Нөхөн тарилт хийх, ургалтгүй болсон мод 
сөөгийг талбайгаас чөлөөлөх

9000
ширхэг 95,000,000

45
Нийтийн эзэмшлийн ногоон байгууламжийн 
хамгаалалтын шон тросс засварлах, нөхөн 
сэргээх ажил

800 ширхэг 25,000,000

Дүн 460,000м2 3,610,000,000


