
Хүснэгт 2в

Дүн (мян.нэгж. 

үндсэн валют)

Дүн (мян.нэгж, 

ам.доллар)
Төсөв Гүйцэтгэл

ТХН-ийн үйл 

ажиллагааны 

зардал

Дотоод зөвлөх 

үйлчилгээ

Гадаад 

зөвлөх 

үйлчилгээ

Хөрөнгө 

оруулалт

1 Улаанбаатар-Дархан чиглэлийн шинээр баригдах 2 эгнээ авто 

замын хяналтын зөвлөх үйлчилгээний ажил 

$
4,950.0               1,961.3              6,374.23              6,374.23              6,374.23          

2 Улаанбаатар-Дархан чиглэлийн шинээр баригдах 2 эгнээ авто 

замын Багц 1 дүгээр хэсэг буюу Баруун аймаг салах тойрог 

уулзвараас Хар модот давааны ар хүртэлх 37.26 км авто зам 

барих төсөл

$

20,549.8             4,253.90            13,825.18            13,825.18            13,825.18           

3 Улаанбаатар-Дархан чиглэлийн шинээр баригдах 2 эгнээ авто 

замын Багц 2 дугаар хэсэг буюу Хар модот давааны араас 

Урьхан хүртэлх 45.5 км авто зам барих төсөл

$

26,337.7             1,943.40            6,316.05              6,316.05              6,316.05             

4 Улаанбаатар-Дархан чиглэлийн шинээр баригдах 2 эгнээ авто 

замын Багц 3 дугаар хэсэг буюу Урьханаас Сүмбэрийн уулзвар 

хүртэлх 45.74 км авто зам барих төсөл

$

23,093.8             1,778.40            5,779.80              5,779.80              5,779.80             

5 Улаанбаатар-Дархан чиглэлийн шинээр баригдах 2 эгнээ авто 

замын Багц 4 дүгээр хэсэг буюу  Сүмбэрийн уулзвараас 

Цайдамын хөндий хүртэлх 45.08 км авто зам барих төсөл

$

25,096.2             4,234.00            13,760.50            13,760.50            13,760.50           

6
Улаанбаатар-Дархан чиглэлийн шинээр баригдах 2 эгнээ авто 

замын Багц 5 дугаар хэсэг буюу Цайдамын хөндийгөөс Дарханы 

тойрог уулзвар хүртэлх 28.84 км авто зам барих төсөл

$

21,619.5             3,995.40            12,985.05            12,985.05            12,985.05           

1 Тосонцэнгэл-Улиастай чиглэлийн 67 км хатуу хучилттай авто 

зам барих төсөл

$
20,089.78           1,942.70            6,313.78              6,313.78              44.30                  6,313.78             

1 Бүс нутгийн авто зам хөгжүүлэх, засвар арчлалтын төсөл $      107,225,686.2           33,469.08        1,044,593.30        1,044,012.15             785,601.67                         -      4,534,617.24     99,080,996.19 

1 “Баруун бүсийн босоо тэнхлэгийн авто зам хөгжүүлэх хөрөнгө

оруулалтын хөтөлбөр” Төсөл 2

$ 11,089.5             11,089.51          31,540,000.00     31,137,870.94    376,507.87            -                      1,189,551.70  29,571,811.37    

1 Арабын эдийн засгийн хөгжлийн Кувейтын сангийн буцалтгүй

тусламжийн хөрөнгөөр хэрэгжиж байгаа Хэнтий аймгийн

“Өндөрхаан онгоцны нисэх буудлыг шинэчлэн барих төсөл" 

$ 919.00                919.00               3,165,587.40       2,618,543.46 2,618,543.46      

Гэрээний 

үндсэн 

валют

Төслийн хэрэгжилт, санхүүжилт, хөрөнгийн зарцуулалт

№ Төслийн нэр

2022 оны зарцуулалт
2022 оны төсвийн жил 

/мян.төгрөгөөр/

Үүнээс:

 /мян.төгрөгөөр/

2.1  Хэнтий аймгийн “Өндөрхаан нисэх буудлыг шинэчлэн барих төсөл”

ГУРАВ.  ТӨМӨР ЗАМЫН САЛБАР

НЭГ. АВТО ЗАМЫН САЛБАРТ

1.1  Европын сэргээн босголт, хөгжлийн банкны зээлээр хэрэгжиж буй “Улаанбаатар-Дархан чиглэлийн авто замын өргөтгөлийн төсөл” 

1.2  БНХАУ-ын хөнгөлөлттэй зээлийн хөрөнгөөр хэрэгжүүлж буй төсөл

1.4  “Баруун бүсийн босоо тэнхлэгийн авто зам хөгжүүлэх хөрөнгө оруулалтын хөтөлбөр” Төсөл 2

ХОЁР.  Иргэний нисэхийн салбар

1.3  Азийн хөгжлийн банкны зээлээр хэрэгжиж буй “Бүс нутгийн авто зам хөгжүүлэх, засвар арчлалтын төсөл"

	1



1 “Монгол Улсын төмөр замын хөгжлийн стратеги Зүүн Азийн

Төмөр замын нийгэмлэг (EARC)-ийн үүсгэн байгуулалттай

уялдах нь” төсөл

$ 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

2 МОN TA 8935: Богдхан тойруу төмөр замын хөрөнгө оруулалтын

хөтөлбөрийн хүрээнд хэрэгжүүлж буй Богдхан төмөр зам

төслийн техник, эдийн засгийн урьдчилсан судалгаа

боловсруулах зөвлөх үйлчилгээний төсөл

$ 1,160,000.00 1,160,000.00 39,957,360.00 39,957,360.00 39,957,360.00 3,305,234,400

3 “Монгол Улсын Галт тэрэгний хөдөлгөөн зохицуулалтын нэгдсэн

төв (ГТХЗНТ)-ийн барилга барих, түүний үйл ажиллагааны

чадавхыг бэхжүүлэх замаар Монгол Улсын төмөр замын

өрсөлдөх чадварыг дээшлүүлэх" төсөл

$ 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Монголбанкны 2022.12.31-ний өдрийн ам.доллартай харьцах төгрөгийн хаалтын ханш 3,444.60

Дотоод гадаад зөвлөхүүд

хамтарсан түншлэл байдлаар

тус төсөлд оролцсон тул

санхүүжилт салж ороогүй
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