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Санхүүжилт батлах 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 45 дугаар зүйлийн 45,1 дэх 
хэсэг, Нийслэлийн иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын 2022 оны Нийслэлийн 2023 
оны төсөв батлах тухай 115 дугаар тогтоол, Тэрбум мод үндэсний хөдөлгөөн, 
Нийслэлийг 2021-2025 онд хөгжүүлэх таван жилийн үндсэн чиглэл, Нийслэлийн 
Засаг даргын 2022 оны Ерөнхийлөгчийн эв нэгдлийн цэцэрлэгт хүрээлэн байгуулах 
тухай А/701 дүгээр захирамж, 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 ногоон байгууламж, цэцэрлэгжүүлэлтийн талбайн нэг 
хүнд ногдох ногоон байгууламжийн хэмжээг нэмэгдүүлэх, мод, бут, сөөг, зүлэг, цэцэг 
шинээр болон нөхөн тарьж, ногоон массын хэмжээг нэмэгдүүлэх зорилгоор 
хэрэгжүүлэх ажлын зардлын төсвийг хавсралтаар баталсугай.

2. Тушаалын хавсралтаар батлагдсан төсөл арга хэмжээний гүйцэтгэгчийг 
холбогдох хууль, тогтоомжийн дагуу сонгон шалгаруулж, гэрээ байгуулах, ажлын 
явц, агротехнологийн горимын мөрдөлтөд хяналт тавьж, ажпыг тайлагнаж, 
тушаалын хэрэгжилтийг хангаж тайлагнаж ажиллахыг Хотын ногоон байгууламж, 
цэцэрлэгжүүлэлтийн хэлтэс (С.Эрдэнэсайхан)-т үүрэг болгосугай.

3. Хавсралтаар батлагдсан ажпуудад шаардагдах 3,897,500,000 (Гурван 
тэрбум найман зуун ерэн долоон сая таван зуун мянга) төгрөгийг Ногоон 
байгууламжийн арчилгааны зардлаас гаргаж, захиалагчийн хяналтын тайланг 
үндэслэн гүйцэтгэлээр санхүүжүүлэхийг 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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Монгол Улсын Ерөнхийлөгчийн санаачлан хэрэгжүүлж буй Тэрбум мод үндэсний 
хөдөлгөөн, нэг хүнд ногдох ногоон байгууламжийн хэмжээг нэмэгдүүлэх ажлын

хүрээнд хэрэгжүүлэх зардлын төсөв

д/д Хийх ажлын нэр, төрөл
2023 оны 

төсвийн санал 
(сая төгрөг)

1 2 3

I. Тусгай хэрэгцээний ногоон байгууламж мод үржүүлгийн газрын 32га талбайн 
нэмэлт төлөвлөлтийн ажпуудыг хэрэгжүүлэх зардлын төсөв

1
Мод үржүүлгийн газрын усалгааны эх үүсвэрийг 
шийдвэрлэж, усжуулалтын систем, үйлдвэрийн худаг, ус 
нөөцлөх сав хийх.

100,000,000

2 Мод үржүүлгийн газрын усалгааны эх үүсвэрийг 
шийдвэрлэж, усан сан (хөв цөөрөм) хийх 800,000,000

3 Ажлын байр, агуулах 200,000,000

4 32га газрын хамгаалалт, хашаа хийх, орчны тохижилтын 
ажилд 180,000,000

5 Мод үржүүлгийн газрын үйл ажиллагаа сайжруулах багаж 
тоног төхөөрөмжөөр хангах 50,000,000

6 Сул шороон хөрс бүхий газрыг зүлэгжүүлэх, цэцэрлэгжсэн 
талбайг нэмэгдүүлэх 757,500,000

7 Бусад, үйл ажиллагааны зардал 170,000,000

Дүн 2,257,500,000

II. Хотын ногоон байгууламж цэцэрлэгжүүлэлтийн талбайн ногоон масс, нэг хүнд 
ногдох ногоон байгууламжийн хэмжээг нэмэгдүүлэх хүрээнд

8 Мод тарьсан иргэдийн урамшуулал 100,000,000

9 Нийтийн эзэмшлийн гудамж талбайд таригдах нэг наст цэцэг 
худалдан авах зардал 350,000,000

10 Нийтийн эзэмшлийн гудамж талбайд таригдах нэг болон 
олон наст чимэглэлийн цэцгийн суулгац авах 300,000,000

11 Нийтийн эзэмшлийн гудамж талбайд гоёл чимэглэлийн мод 
сөөг суулгац худалдан авах, арчилгааны ажил 290,000,000

12 Мод сөөгний үр, суулгац худалдан авах /нутагшуулалт, 
интродукцийн судалгаа хийх БНХАУ, ОХУ/ 250,000,000

13 Хотын ногоон байгууламж, цэцэрлэгжүүлэлтэд шинээр 
хийгдэх ажлын зураг төсвийн зардал, 50,000,000

14 Нийтийн эзэмшлийн гудамж талбайд усалгааны худгийн тоо 
нэмэгдүүлэх 40,000,000

15 Ногоон байгууламжийн цэцэрлэгчний сургалт, тавигдах, 
шаардлага, стандарт гаргах, 20,000,000
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16 Нарсны шилжүүлэн суулгалт /Булган аймаг-762ш/ 200,000,000
17 Хэвлэл мэдээлэл сурталчилгааны зардал 40,000,000

Дүн 1,640,000,000

Нийт дүн 3,897,500,000


