
УЛААНБААТАР ХОТЫН
ЕРӨНХИЙ МЕНЕЖЕРИЙН

ТУШААЛ

°ны сарын өдөр Дугаар Улаанбаатар хот

Хөрөнгө гаргах тухай

Төсвийн тухай хуулийн 16.5.5, Хот.тосгоны эрх зүйн байдлын тухай хуулийн 
20 дугаар зүйлийн 20.2, Нийслэлийн Засаг даргын 2004 оны 295 дугаар захирамж, 
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 ажпын албаны дүрмийн 
2 дугаар хэсгийн 2.9.5 дэх заалтыг тус тус үндэслэн ТУШААХ нь:

1 Улаанбаатар хотын ногоон байгууламжийг нэмэгдүүлэх, ногоон массын 
нягтралыг сайжруулах, агаарын бохирдлыг бууруулах зорилгоор 2017 оны намар 
зарим гудамж, цэцэрлэгт том оврын шилмүүст нарс, гацуур модыг шилжүүлэн 
суулгах ажилд хяналт тавих, хүлээн авах ажпыг зохион байгуулахыг Тохижилт, хог 
хаягдлын удирдлагын хэлтэс /Г.Ууганбаяр/-т үүрэг болгосугай.

2. Гудамж, цэцэрлэгт шилжүүлэн суулгах нарс, гацуур модны тоо хэмжээ, 
байршил, зарцуулах хөрөнгийг хавсралтаар шинэчлэн баталсугай.

3. Нарс, гацуур модыг шилжүүлэн суулгах ажлын зардал нийт 366.251.993 
/Гурван зуун жаран зургаан сая хоёр зуун тавин нэгэн мянга есөн зуун ерэн гурван/ 
төгрөгийг Хот тохижилтын төсөвлөгдсөн зардлаас гаргахыг Ахлах нягтлан бодогч 
/Б.Цэрмаа/-д зөвшөөрсүгэй.

4. Энэхүү тушаал гарсантай холбогдуулан Улаанбаатар хотын Ерөнхий 
менежерийн 2017 оны А/143 дугаар тушаалын 2 дугаар хавсралтыг хүчингүйд 
тооцсугай.
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Улаанбаатар хотрш Ерөнхий мене 
2017 оны

жерийн
өдрийн

ХОТЫН ГУДАМЖ, ЦЭЦЭРЛЭГТТ^ _ ______
ГАЦУУР МОДНЫ ТОО ХЭМЖЭЭ, БАЙРШИЛ, 

ЗАРЦУУЛАХ ХӨРӨНГӨ

д/д Байршил Хэм.нэгж Тарих модны тоо, 
нэр төрөл

Зарцуулах
хөрөнгө
/төгрөг/

1. Сүхбаатарын талбайн 
өмнөх Хонхтой цэцэрлэг 
/1-р хэсэг/

ширхэг 265 гацуур

Дүн ш ирхэг 265 79.498.372

1.

2.
3.
4.

Сүхбаатарын талбайн 
өмнөх Хонхтой цэцэрлэг 
/2-р хэсэг/
Учирлын цэцэрлэг 
Хавдар судлалын эмнэлэг 
Их сургуулийн гудамж 
/Хүмүүнлэгийн сургуулийн 
баруун талаар/

ширхэг

ширхэг
ширхэг
ширхэг

135 гацуур

40 гацуур 
48 гацуур 
32 гацуур

Дүн ш ирхэг 255 76.238.232

1. Хавдар судлалын эмнэлэг ширхэг 130 нарс

2.
3.

Ю.Цэдэнбалын хөшөө 
орчим
Хүүхдийн ордны баруун 
талын төгөл

ширхэг
ширхэг

50 нарс 

20 нарс

Дүн ш ирхэг 200 76.000.000

1. Их тойруу, Жуулчны 
гудамж

ширхэг 209 нарс

Дүн ш ирхэг 209 79.415.389

1. Тасганы овооны зам ширхэг 145 нарс

Дүн ш ирхэг 145
55.100.000

Нийт дүн ш ирхэг 520 гацуур, 554 том  
нарс 366.251.993


