
> / - / / /  оны /О  сарын у</ өдөр Дугаар

УЛААНБААТАР ХОТЫН
ЕРӨНХИЙ МЕНЕЖЕРИЙН

ТУШААЛ

Улаанбаатар хот

Г  П
Ажлын хэсэг байгуулж, 
хөрөнгө гаргах тухай

Хот, тосгоны эрх зүйн байдлын тухай хуулийн 20 дугаар зүйлийн 20.2, Төрийн 
болон орон нутгийн өмчийн хөрөнгөөр бараа, ажил үйлчилгээ худалдан авах тухай 
хуулийн 33 дугаар зүйлийн 33.1, 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, Улаанбаатар хотын Захирагчийн ажлын 
албаны дүрмийн 2 дугаар хэсгийн 2.9, 4 дүгээр хэсгийн 4.4.3 дахь заалтыг тус тус 
үндэслэн ТУШААХ нь:

1. Намрын мод, сөөг тарилтын ажпын хүрээнд Энхтайваны өргөн чөлөөний Зүүн 
4 замын уулзвараас Төв шуудангийн зүүн уулзвар хүртэлх хэсэгт автозамын хойд, урд 
талаар Том оврын нарс мод тарих гүйцэтгэгчийг сонгон шалгаруулах, тарилтын явцад 
хяналт тавих, мэргэжлийн заавар, зөвөлгөө өгөх үүрэг бүхий “Ажлын хэсэг”-ийг 1 
дүгээр, нарс мод тарих гудамжны нэр, зарцуулах хөрөнгийг 2 дугаар хавсралтаар тус 
тус баталсугай.

2. Том нарс модыг тарих, цаашид арчлан тордох ажлыг гүйцэтгэх гүйцэтгэгч 
байгууллагыг сонгон шалгаруулах үйл ажиллагааг холбогдох хуулийн дагуу зохион 
байгуулж, мод тарилтын ажпыг 2016 оны 11 дүгээр сарын 15-ны дотор багтаан 
гүйцэтгүүлэх, ажлын явц, үр дүнд хяналт тавьж, тайлагнаж ажиллахыг Ажлын хэсэг 
/О.Оджаргал/-т даалгасугай.

3. Мод тарих ажилд шаардагдах нийт 76 000000 /Далан зургаан сая/ төгрөгийг 
Хот тохижилтын төсөвлөгдсөн зардлаас гаргаж ажиллахыг ахлах нягтлан бодогч 
/Д.Булган/-д зөвшөөрсүгэй.
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тушаалын 1 дүгээр хавсралт

ТОМ ОВРЫН НАРС МОД ТАРЬЖ, АРЧЛАХ ГҮЙЦЭТГЭГЧИЙГ 
СОНГОН ШАПГАРУУЛАХ, ТАРИЛТЫН АЖЛЫГ ЗОХИОН БАЙГУУЛАХ, 

ХЯНАПТ ТАВИХ АЖЛЫН ХЭСГИЙН БҮРЭЛДЭХҮҮН

Ажлын хэсгийн ахлагч: О.Оджаргал

Гишүүд: З.Мөнгөнзул

Д.Батцэцэг

Б.Чимид

Нарийн бичгийн дарга: Л.Баатарцогт

- Улаанбаатар хотын Захирагчийн Ажлын 
албаны Тохижилт, хог хаягдлын 
удирдлагын хэлтсийн ахлах 
мэргэжилтэн

-Улаанбаатар хотын Захирагчийн Ажлын 
албаны Үйл ажиллагааны 
мониторингийн хэлтсийн мэргэжилтэн

- Хот тохижилтын газар /ОНӨААТҮГ/-ын 
Ногоон байгууламжийн албаны ахлах 
инженер

- Дендрологич, Монгол Улсын Байгаль 
орчны гавьяат ажилтан

Улаанбаатар хотын Захирагчийн Ажлын 
албаны Тохижилт, хог хаягдлын 
удирдлагын хэлтсийн мэргэжилтэн
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10 дугаар сарын.^-ны өдрийн'
тушаалын 2 дугаар хавсралт
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НАРС МОД ТАРИХ ГУДАМЖНЫ НЭР, ЗАРЦУУЛАХ ХӨРӨНГӨ

д/д Мод, сөөг тарих гудамж, 
цэцэрлэгийн нэр

Тарих мод 
сөөгний нэр, 

төрөл

Тарих тоо 
хэмжээ 
/ширхэг/

Нэг
бүрийн

үнэ
/төгрөг/

Зарцуулах
хөрөнгө

/сая.төгрөг/

1. Энхтайваны өргөн чөлөө. 
/Зүүн 4 замын уулзвараас 
Төв шуудангийн зүүн 
уулзвар хүртэл автозамын 
хойд, урд талаар/

5-7
метрийн 
өндөртэй 
том оврын 
нарс мод

190 400000 76,0

ДҮН 76,0


