
УЛААНБААТАР ХОТЫН
ЕРӨНХИЙ МЕНЕЖЕРИЙН

ТУШААЛ

оны сарын өдөр Дугаар Улаанбаатар хот

Үнэлгээний хороо байгуулах тухай

Төрийн болон орон нутгийн өмчийн хөрөнгөөр бараа, ажил, үйлчилгээ худалдан 
авах тухай хуулийн 47 дугаар зүйлийн 47.1, 34 дүгээр зүйлийн 34.1.5 дахь заалт, 
Нийслэлийн Иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын 2016 оны “Нийслэлийн 2016 оны төсөвт 
нэмэлт өөрчлөлт оруулах тухай” 8/01 дүгээр тогтоол, 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 дэх заалт, 
2016 оны “Эрх шилжүүлэх тухай” А/07, “Намрын тохижилт, өвөлжилтийн бэлтгэл ажлыг 
зохион байгуулах тухай” А/702 дугаар захирамжууд, Улаанбаатар хотын Захирагчийн 
ажпын албаны дүрмийн 2 дугаар хэсгийн 2.9 дэх заалтуудыг тус тус үндэслэн ТУШААХ 
нь:

1. Нийслэлийн 9 дүүргийн намрын тохижилт, өвөлжилтийн бэлтгэл ажпын 
задаргааг 1 дүгээр хавсралтаар, Намрын тохижилт, өвөлжилтийн бэлтгэл ажил, Замын 
хөдөлгөөний Удирдлагын төвийн сервер, программ хангамж, гадна дотно тоног 
төхөөрөмж нийлүүлэх ажпуудын гүйцэтгэгчийг сонгон шалгаруулах Үнэлгээний хорооны 
бүрэлдэхүүнийг 2 дугаар хавсралтаар тус тус баталсугай. 2

2. Намрын тохижилт, өвөлжилтийн бэлтгэл ажпыг холбогдох хууль тогтоомжид 
нийцүүлэн 2016 оны 11 дүгээр сарын 01-ний дотор зохион байгуулж, гүйцэтгэгчийг 
сонгон шалгаруулахыг Үнэлгээний хороо /Ц.Рэгзэдмаа/-нд, зам засварын ажлын 
гүйцэтгэлд хяналт тавьж ажиллахыг Инженерийн байгууламжийн хэлтэс 
/Б.Цэрэнбалжид/, Тохижилт хог, хаягдлын удирдлагын хэлтэс/Г.Ууганбаяр/, нийслэлийн 
Авто замын хөгжлийн газар /Ж.Тогтохбаяр/-т тус тус үүрэг болгосугай.
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НАМРЫН ТОХИЖИЛТ, ӨВӨЛЖИЛТИЙН БЭЛТГЭЛ АЖЛЫН ЗАДАРГАА

Ажлын тоо хэмжээ, Мөнгө
Д/д Д Ү Ү Р Э г Хийгдэх ажил Хайрган 

замын урт, 
өргөн

Нөхөөсн 
ий м2

н дүн
/сая.т

өг/
1. ХУД 1,15-р хорооны авто замын нөхөөс - 230м2 20,0

10-р хороо Морингийн даваанд авто зам 
тэгшлэх.
0-16-р гудамж

4,5 км урт, 
/өргөн 10м/

“ 20,0

2-р хороонд 2 байршилд шороон зам хусаж 
тэгшлэх, дүүргэлт,
Цэлмэг хороо, 19-р хороололд авто замын 
нөхөөс

2400м2 ЮОм2 20,0

11 дугаар хороо 7-р хэсэг Оргил рашаан 
сувилал, Удирдлагын академи орчмын явган 
хуний зам

330м2 20,0

2. схд 22-р хорооны таксины зогсоол хийх ажил, 
сагсны шитний талбай

450м2 - 20,0

1-р хороонд 3 байршилд, 2-р хороонд 6 
байршилд гудамжинд зам хусаж тэгшлэх

2,350урт
метр

- 20,0

4-р хороонд 1 байршилд, 26-р хороонд 1 
байршилд гудамжинд зам хусаж тэгшлэх.

1538урт
метр

- 20,0

9-р хороонд 6 байршилд гудамжинд зам 
хусаж тэгшлэх, 9-р хороонд 1 байршилд 
нөхөөс, 25-р хороонд орц гарц өргөсгөх.

13,600 м2
15м2

280м2
20,0

23-р Хороонд сул шороон хөрс хусах, 
тэгшлэх, 16,17, 29-р 6 байршилд ОСХ дунд 
нөхөөс

12,000 180м2 20,0

18-р хороо, 5 шарын ОСХ дунд замын нөхөөс, 
20-р хороонд шинэ цэргийн хотхоны доторх 
замын нөхөөс

295м2 20,0

10-р хороонд 8 байршилд зам хусаж тэгшлэх 4800 урт 
метр

- 20,0

12, 31 дүгээр хороонд зам хусаж тэгшлэх ЗООурт
метр

329 м2 23,0

6, 7, 24 Зам хусаж тэгшлэх 1450урт
метр

- 20,0

3. БЗД 21-р хороонд 199-р цэцэрлэгт биеийн 
тамирын талбай, гадна талбайн тохижилт 
/хашлага/

” 300м2 20,0

1,3,4,7-р хороонд замын нөхөөс, явган хүний 
зам

2000м2
120м2

100м2 20,0

23-р хороонд 3 байршилд шороон зам хусаж 
тэгшлэх, хайрга, дүүргэлт хийнэ.

530м2 - 20,0

13-р хороонд 1 байршилд Зам хусаж тэгшлэх, 
дүүргэлт хийх.

600 урт 
метр 

/4000м2/

20,0

22-р хороонд 2 хэсэг газар, 350м2 хайрга 
асгах, тэгшлэх, 50м2 нөхөөс

50м2 450м 20,0



10-р хороонд Амгалангийн замаас хороо 
хүртэл орц гарц, нөхөөс.

Орц гарц 
280м2,

50м2 20,0

18, 25-р Хороонд ОСХ дунд авто замын 
нөхөөс хийх

ЗЗОм2 20,0

19-р хороонд 3 байршилд шороон зам хусаж 
тэгшлэх, Авто замын нөхөөс

2 км 70м2 20,0

17-р хороонд 2 байршилд Зам хусаж тэгшлэх, 
дүүргэлт хийх.
24-р Хороонд 2 байршилд шороон зам хусаж 
тэгшлэх

1,9км 20,0

4. чд 1-6-р Хороонд ОСХороолол доторх замын 
нөхөөс

400м2 20,0

17,18,19-р Хороонд 8 байршилд шороон зам 
хусах, шороо асгаж турэх

4300 урт 
метр

500м2 20,0

7,8-р хороо, 9 байршилд шороон зам хусаж 
тэгшлэх

3,2км
6-7м өргөн

20,0

10-р хороо, 4 байршилд 2,85км 
8м өргөн
/хасах/

17,0

6 байршилд 3,82 урт - 20,0
12-р хороонд Булгийн 18-р гудамж,
Булгийн 19-р гудамж дугуй засварын ардад 
гудамжны зам хусаж тэгшлэх,16-р хороонд

1400урт
метр

20,0

5. СБД 11,12-р хороонд 3 байршилд зам хусаж 
тэгшлэх, дүүргэлт хийх

0,99км 
6-8м өргөн

20,0

9-р хороонд 2 байршилд зам хусаж тэгшлэх, 
дүүргэлт хийх

0,88км 
6-8м өргөн

20,0

18-р хороонд 4 байршилд зам хусаж тэгшлэх, 
дүүргэлт хийх

2,6км
6-8м өргөн

- 20,0

16-р хороо, Тоосгоны үйлдвэрийн эцсийн 
буудлаас хойш шороон зам хусаж тэгшлэх, 
дүүргэлт хйих.

1,5км
6-8м өргөн

20,0

6. БГД 3-р хороонд 71-р байрны хойно борооны ус 
зайлуулагч хийх.

- 39,0

БГД-ийн 10-р хороо 31-р байрны дээврийн 
засвар

450м2 20,0

4,5-р хороонд 2 байршилд шороон зам хусаж 
тэгшлэх, дүүргэлт хийх.

350 у/м 50м2 26,21

6-р хороо 9 байршилд ОСХ доторх нөхөөс - 360м2 19,8
12,23-р хороо ОСХ доторх нөхөөс, шороон 
зам хусаж тэгшлэх, дүүргэлт

3450м2
Дүүргэлт

ЗООмЗ

200м2 17,0

17,18-р хороо ОСХ доторх нөхөөс, шороон 
зам хусаж тэгшлэх, хурд сааруулагч

1500м2, 280,4м2 
58,8м2

17,0

7. БХД Замын нөхөөс
-

250-
300м2

20,0

8. БНД ОСХ-ын дунд авто замын нөхөөс - 330,Ом2 20,0
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ҮНЭЛГЭЭНИЙ ХОРООНЫ БҮРЭЛДЭХҮҮН

Дарга Ц.Рэгзэдмаа Улаанбаатар хотын Захирагчийн ажлын 
албаны Үйл ажиллагааны мониторингийн 
хэлтсийн дарга

Г ишүүд Л.Алтангэрэл Улаанбаатар хотын Захирагчийн ажлын 
албаны Инженерийн байгууламжийн хэлтсийн 
мэргэжилтэн

Э.Уянга Улаанбаатар хотын Захирагчийн ажлын 
албаны Захиргаа, санхүүгийн хэлтсийн 
мэргэжилтэн

Э.Даваахатан Улаанбаатар хотын Захирагчийн ажлын 
албаны Тохижилт, хог хаягдлын удирдлагын 
хэлтсийн мэргэжилтэн

О.Батмөнх Улаанбаатар хотын Захирагчийн ажлын 
албаны Инженерийн байгууламжийн хэлтсийн 
мэргэжилтэн

Ө.Чулуунцэцэг Хан-Уул дүүргийн 1 дүгээр хорооны иргэн

Нарийн 
бичгийн дарга

Т.Оюунбилэг Улаанбаатар хотын Захирагчийн ажлын 
албаны Инженерийн байгууламжийн хэлтсийн 
ахлах мэргэжилтэн


