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УЛААНБААТАР ХОТЫН 
ЕРӨНХИЙ МЕНЕЖЕРИЙН 

ТУШ ААЛ

оны 4±  сарын <&>өдөр Дугаар Улаанбаатар хот

Хөрөнгө гаргах тухай

Төсвийн тухай хуулийн 16 дугаар зүйлийн 16.5.5 дахь заалт, Нийслэлийн 

Засаг даргын 2014 оны А/279 дүгээр захирамжаар батлагдсан “Захирамжпалын 

баримт бичиг боловсруулах, батлах, хянах, мэдээлэх журам”-ын 2 дугаар хэсгийн 

2.4.1 дэх заалт, Захирагчийн ажпын албаны дүрмийн 2 дугаар хэсгийн 2.9, 3 

дугаар хэсгийн 3.1.1, 3.1.2 дахь хэсгийг тус тус үндэслэн ТУШААХ нь:

1. Улаанбаатар хотын нийтийн эзэмшлийн гудамж зам талбайн гэрэлтүүлгийн 

болон троллейбусны шон дээр зөвшөөрөлгүй татсан шилэн кабелиудыг цэгцлэх, 

эзэн холбогдогч нь тодорхойгүй кабелиудыг буулгах ажлыг АСЕМ-ын 13 

гудамжинд 2016 оны 04 дүгээр сарын 21-ний дотор бүрэн дуусгаж гүйцэтгэлд 

хяналт тавьж ажиллахыг Инженерийн байгууламжийн хэлтэс /Б.Энхбаяр/-т үүрэг 

болгосугай.
2. Дээрх ажилд шаардагдах төсвийн задаргааг хавсралтаар баталсугай.

3. Дээрх ажилд шаардагдах 15,000,000 /арван таван сая/ төгрөгийг хот 

тохижилтын бусад зардлаас гаргахыг Ахлах нягтлан бодогч Д.Булганд 

зөвшөөрсүгэй.
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ТӨСВИЙН ЗАДАРГАА
Щ ■

№ Гудамжны нэр Хамрах зам талбай Хариуцагч
байгууллага

Зардал
/?/

1
Энхтайвын 
өргөн чөлөө

Арслантай гүүрээс төв шуудангийн урд 
тал

“Гэрэлтүүлэг
Чимэглэл”

ХХК
/99995560/

4,000,000

2
Олимпын
гудамж

Гадаад хэргийн яамны баруун талын 
замаар урагшаа нарны зам хүртэлх 
гудамж

3
Гэндэнгийн
гудамж

Шангрилагийн уулзвараас баруун тийш 
гэрлэх ёслолын ордон, 1)В мартын 
урдуур энхтайвын гүүр өгсөх зам хүртэл

4
Жамьяангүний
гудамж

Төв номын сангийн арын замаар В1ие 
зку-н урдуур гадаад хэргийн яамны 
уулзвар хүртэл

5
Чингисийн 
өргөн чөлөө

Төв шуудангийн уулзвараас энхтайвны 
гүүрийн төгсгөл хэсэг.

6
Их сургуулийн 
гудамж

Хүмүүнлэгийн Ухааны их сургуулийн 
баруун талын уулзвараас хойш Ардын 
эрхийн уулзар /Их тойруу/ хүртэл

7 Сүхбаатарын
гудамж

Төв музейн уулзвараас хойш Дөлгөөн 
нуурын уулзвар /Их тойруу / хүртэл

8 Их тойруу Дөлгөөн нуурын уулзвараас зүүн тийш 
100 айлын гүүр хүртэл

9

Нийслэл хүрээ 
өргөн чөлөө

Чингисийн өргөн чөлөө 120-н уулзвараас 
зүүн тийш төв цэнгэлдэх хүрээлэнгийн 
урдуур явж Их монгол Улсын гудамж 
хүртэл “Төгс

Г эрэлтүүлэг”
ххк

3,000,000
10

Зайсангийн
гудамж

Чингисийн өргөн чөлөө 120-н уулзвараас 
урагш зайсангийн эцэс хүртэл

11 Чингисийн 
өргөн чөлөө

120-н уулзвараас яармагийн гүүр хүртэл

12

Энхтайвын 
өргөн чөлөө

Төв шуудангийн урд талаас төв 
гудамжийг даган баруун тийш 1-р 
хорооллын Саппора, Зүүн тийш Чулуун 
овооны пост хүртэл

“Холбоо 
Трейд” ХХК 
/99085848/

3,000,00013

Нийслэл хүрээ 
өргөн чөлөө

Чингисийн өргөн чөлөө 120-н уулзвараас 
зүүн тийш төв цэнгэлдэх хүрээлэнгийн 
урдуур явж Их монгол Улсын гудамжийг 
огтлон нарны зам хүртэлхи гудамж

14 Их тойруу 100 айлын гүүрээс сансарын тойрогоос 
урагш зүүн 4 зам хүртэлхи гудамж

15 Энхтайвын 
өргөн чөлөө

Арслантай гүүрээс зүүн тийш Чулуун 
овооны пост хүртэл

16 Их тойруу Баруун 4 замын уулзвараас Дөлгөөн 
нуур хүртэл “НҮУБН”

ОНӨААТҮГ
4,000,000

17
Энхтайвын 
өргөн чөлөө

Төв шуудангийн урд талаас төв 
гудамжийг даган баруун тийш 1-р 
хорооллын Саппора,

18
Саппорагоос 5 шар хүртэл “Филипс 

Г эрэлтүүлэг”
ххк

1,000,000


