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оны и. сарын & өдөр Дугаар

Үнэлгээний хороо байгуулах тухай

Улаанбаатар хот

Төрийн болон орон нутгийн өмчийн хөрөнгөөр бараа, ажил, үйлчилгээ 
худалдан авах тухай хуулийн 47 дугаар зүйлийн 47.1 дэх заалт, Хот тосгоны эрх 
зүйн байдпын тухай хуулийн 17 дугаар зүйлийн 17.1 дэх заалт, Нийслэлийн Эдийн 
засаг нийгмийг 2017 онд хөгжүүлэх үндсэн чиглэлийн 3-42 дэх заалт, Нийслэлийн 
Засаг дарга бөгөөд Улаанбаатар хотын захирагчийн 2016-2020 оны үйл 
ажиллагааны хөтөлбөрийн 1 дүгээр хэсгийн 1.4, 1.4.4, 1.4.5, 1.4.10, 3 дугаар 
хэсгийн 3.3.9 дэх заалт, Нийслэлийн засаг даргын 2014 оны А/279 дүгээр 
захирамжаар батлагдсан “Захирамжлалын баримт бичиг боловсруулах, 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. Аялал жуулчлалыг нэмэгдүүлэх, Улаанбаатар хотод соёл урлаг, спорт, 
олон нийтийн арга хэмжээг зохион байгуулах тохилог орчин бий болгох зорилгоор 
өвлийн улиралд хүүхэд залуучуудын чөлөөт цагаа зөв боловсон өнгөрүүлэх мөсөн 
гулгуурын талбай, цас, мөсөн хотхоныг байгуулах, Баянзүрх дүүргийн 1 дүгээр 
хороо, 21 дүгээр байрны урд хүүхдийн тоглоомын талбай засварлах ажлын 
гүйцэтгэгчийг сонгон шалгаруулах Үнэлгээний хорооны бүрэлдэхүүнийг 1 
хавсралтаар, худалдан авах ажиллагааны задаргааг 2 хавсралтаар тус тус 
баталсугай.

2. “Төрийн болон орон нутгийн өмчийн хөрөнгөөр бараа, ажил, үйлчилгээ 
худалдан авах тухай” хууль, холбогдох дүрэм, журмыг мөрдлөг болгож 
гүйцэтгэгчийг шалгаруулж ажиллахыг Үнэлгээний хороо /Г.Ууганбаяр/-д үүрэг 
болгосугай.

3. Энэхүү тушаал гарсантай холбогдуулан 2017 оны 11 дүгээр сарын 17-ны 
өдрийн А/210 дугаар тушаалыг хүчингүй болсонд тооцсугай.
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ҮНЭЛГЭЭНИЙ ХОРООНЫ БҮРЭЛДЭХҮҮН

Дарга

Гишүүд

Нарийн
бичгийн
дарга

Г.Ууганбаяр Улаанбаатар хотын Захирагчийн
ажлын албаны Тохижилт, хог 
хаягдлын удирдлагын хэлтсийн 
дарга

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

Р.Даваасүрэн Улаанбаатар хотын Захирагчийн 
ажлын албаны Инженерийн 
байгууламжийн хэлтсийн
мэргэжилтэн

Б.Оргил-Эрдэнэ Нийслэлийн Сонгинохайрхан
дүүргийн 15-р хороо, 20-р байр 276 
тоотод оршин суугч иргэн 
/зөвшилцсөнөөр/

О.Оджаргал Улаанбаатар хотын Захирагчийн 
ажлын албаны Тохижилт, хог 
хаягдлын удирдлагын хэлтсийн 
мэргэжилтэн
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ХУДАЛДАН АВАХ АЖИЛЛАГААНЫ 
ТӨЛӨВЛӨГӨӨНИЙ ЗАДАРГАА

№ Хийгдэх ажлын төрөл Төсөв
/сая.төг/

Мөсөн хотхон, мөсөн гулгуурын талбай
1-р багц

1 Мөсөн баримал байгуулах, гэрлэн чимэглэлийн ажил 55.147.488.52 Мөсөн гулгуурын талбай байгуулах, гэрлэн чимэглэлийн ажил
Нийт 55.147.488.5

Мөсөн хотхон, мөсөн гулгуурын талбай
2-р багц

1 Мөсөн баримал байгуулах, гэрлэн чимэглэлийн ажил 55.147.488.52 Мөсөн гулгуурын талбай байгуулах, гэрлэн чимэглэлийн ажил
Нийт 55.147.488.5

Түр байгууламж
3-р багц

1 Үйлчилгээний түр барилгын зардал 30.558.838
2 Резинэн явган замын ажлын зардал 3.470.000

Нийт 34.028.838
Цахилгаан хангамж

4-р багц
1 Гэрэлтүүлэг, цахилгаан хангамжийн ажлын зардал 15.062.012

Нийт 15.062.012
Хүүхдийн тоглоомын талбай засварлах

5-р багц
1 Баянзүрх дүүргийн 1 дүгээр хороо, 21 дүгээр байрны урд 

хүухдийн тоглоомын талбай засварлах ажлын зардал 10.000.000
Нийт 10.000.000

НИЙТ ДҮН 169.385.827


