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УЛААНБААТАР ХОТЫН 

ЕРӨНХИЙ МЕНЕЖЕРНЙН 
ТУШААЛ

Дугаар Улаанбаатар хот

Тохижилтын ажлын зурагтөсөв 
боловсруулах тухай

Төрийн болон орон нутгийн өмчийн хөрөнгөөр бараа, ажил, үйлчилгээ 

худалдан авах тухай хуулийн 46 дугаар зүйлийн 46.1.4 дэх заалт, 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, Улаанбаатар хотын Захирагчийн ажлын албаны дүрмийн 2 дугаар 

хэсгийн 2.9.5 дахь заалтыг тус тус үндэслэн ТУШААХ НЬ:

1. Хот нийтийн аж ахуй, тохижилтын ажлын зураг төсөв боловсруулах ажлын 

жагсаалтыг хавсралтаар баталсугай.

2. Хавсралтад заасан ажлын гүйцэтгэгчийг сонгон шалгаруулахыг 

Улаанбаатар хотын Ерөнхий менежерийн 2017 оны А/84 дүгээр тушаалын 1 дүгээр 

хавсралтаар байгуулагдсан Үнэлгээний хороонд даалгасугай.

3. Төсөл, арга хэмжээнд шаардагдах 210 000 000 /Хоёр зуун арван сая/ 

төгрөгийг хот тохижилтын бусад арга хэмжээний зардлаас санхүүжүүлэхийг Ахлах 

нягтлан бодогч /Б.Цэрмаа/-д үүрэг болгосугай.
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ХОТ НИИТИИН АЖ АХУИ, ТОХИЖИЛТЫН АЖЛЫН 

ЗУРАГ ТӨСӨВ БОЛОВСРУУЛАХ АЖЛЫН ЖАГСААЛТ

№ Төсөл, арга хэмжээний нэр,байршил, хүчин чадал, Хугацаа
Төсөвт өртөг 

/сая.төг/

1
Гэр хорооллын 9 байршилд бичил цэцэрлэг, спорт 
тоглоомын талбайн зураг төсөв боловсруулах ажил

2017 27

2
Орон сууцны хорооллын 9 байршилд бичил 
цэцэрлэг, спорт тоглоомын талбайн зураг төсөв 
боловсруулах ажил

27 27

3
Гэр хорооллын 9 байршилд жишиг гудамж 
тохижуулах ажпын зураг төсөв боловсруулах ажил 2017 42

4

Ихтойруугийн гудамж/Баруун 4 замын уулзвараас 
Сансарын аюулгүйн тойрог хүртэл/-ны тохижилт 
ногоон байгууламжийн зураг төсөв'боловсруулах 
ажил

2017 27

5

Бага тойруугийн гудамж /Цэцэг төвийн уулзвараас 
МУБИС-ийн уулзвар хүртэл/-ны тохижилт ногоон 
байгууламжийн ажлын зураг төсөв боловсруулах 
ажил

2017 15

6 Нийслэлд 2018 онд хийгдэх ногоон байгууламжийн 
ажлын төсөв зохиох ажил 2017 50

7
Хан-Уул дүүргийн 11 дүгээр хороо Богд 
Жавзандамбын гудамжны тохижилтын ажлын зураг 
төсөв боловсруулах ажил

2017
12

8
Их тойруугийн гудамж /зүүн 4 замын уулзвараас 
Сансарын аюулгүйн тойрог хүртэл/-ны тохижилтын 
ажлын зураг боловсруулах ажил

2017 10

Дүн 210


