
УЛААНБААТАР ХОТЫН 
ЕРӨНХИЙ МЕНЕЖЕРИЙН 

ТУШААЛ

сарын,-/*) өдөр Дугаар Улаанбаатар хот

Үнэлгээний хороо байгуулах тухай

Төрийн болон орон нутгийн өмчийн хөрөнгөөр бараа, ажил, үйлчилгээ 
худалдан авах тухай хуулийн 47 дугаар зүйлийн 47.1 дэх заалт, Нийслэлийн Засаг 
даргын 2017 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 зүйлийн 
2.9.5 дахь заалтуудыг тус тус үндэслэн ТУШААХ нь:

1. Хашаандаа мод, сөөг тарьсан иргэдийн урамшууллын журмын дагуу тарьц, 
суулгацыг худалдаж авах, урамшуулах, Ургамлын хортон шавьжтай тэмцэх ажлын 
2 дахь давтамжид суулгацын амьдрах чадварыг нэмэгдүүлэхэд шилжүүлэн 
суулгасан модонд дуслын шингэн, бордоо хийх, мөн Улаанбаатар хотын нийтийн 
эзэмшлийн гудамж, зам талбайд таригдсан шилмүүст том модыг гэрлэн 
чимэглэлээр чимэглэх ажпуудын худалдаж авах ажлын гүйцэтгэгчийг сонгон 
шалгаруулах Үнэлгээний хорооны бүрэлдэхүүнийг 1 дүгээр хавсралтаар 
баталсугай.

2. Хашаандаа мод, сөөг тарьсан иргэдийн урамшууллын журмын дагуу тарьц, 
суулгацыг худалдаж авах, урамшуулах, Ургамлын хортон шавьжтай тэмцэх ажлын 
2 дахь давтамжид суулгацын амьдрах чадварыг нэмэгдүүлэхэд шилжүүлэн 
суулгасан модонд дуслын шингэн, бордоо худалдан авах төсвийн зардлыг 2 
дугаар хавсралтаар, Улаанбаатар хотын нийтийн эзэмшлийн гудамж, зам талбайд 
таригдсан шилмүүст том модыг гэрлэн чимэглэлээр чимэглэх ажлын тоо хэмжээ, 
байршлыг 3 дугаар хавсралтаар тус тус баталсугай.

3. Төсөл арга хэмжээний ажлыг холбогдох хууль тогтоомжид нийцүүлэн 
зохион байгуулж, гүйцэтгэгчийг сонгон шалгаруулж ажиллахыг Үнэлгээний хороо 
/Г.Ууганбаяр/-д үүрэг болгосугай.

4. Дээрх ажилд шаардагдах хөрөнгийг ногоон байгууламжийн арчилгааны 
төсөвлөгдсөн зардлаас гаргахыг Ахлах нягтлан бодогч /Б.Цэрмаа/-д зөвшөөрсүгэй.
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ҮНЭЛГЭЭНИЙ ХОРООНЫ БҮРЭЛДЭХҮҮН

Үнэлгээний Г.Ууганбаяр
хорооны дарга

Гишүүд М.Гансэлэм

Л.Баатарцогт

Б.Оргил-Эрдэнэ

Нарийн бичгийн Д.Сүхбат 
дарга

Улаанбаатар хотын
Захирагчийн ажлын албаны 
Тохижилт хог хаягдлын 
удирдлагын хэлтсийн дарга 
Улаанбаатар хотын
Захирагчийн ажлын албаны 
Тохижилт хог хаядлын 
удирдлагын хэлтсийн Ахлах 
мэргэжилтэн
Улаанбаатар хотын
Захирагчийн ажлын албаны 
Тохижилт хог хаядлын 
удирдлагын хэлтсийн
мэргэжилтэн
Сонгинохайрхан дүүргийн 15-р 
хорооны иргэн
/зөвшилцсөнөөр/
Улаанбаатар хотын
Захирагчийн ажлын албаны 
Тохижилт хог хаядлын 
удирдлагын хэлтсийн
мэргэжилтэн
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Улаанбаатар хотын Ерөнхий менежериин

2017 оны.....V /........сарын...... Щ .. .  өдрийн
т у ш а а л ы н . х а в с р а л т

ШААРДАГДАХ ТӨСВИЙН ЗАРДАЛ

д/д Ажлын нэр Зориулалт Хэмжи 
х нэгж

Тоо
хэмжээ

Босго үнэ 
/төгрөг/

Гүйцэтгэгч
байгууллага

1 Монос Гэл ш 1250 10.000.000 Сонгон
шалгаруулалтаарл_IЛс 

- с; 
1 о 
■ о а сX ш 2000 10.000.000

2 Г олт бор
хашаандаа ш 1600 10.000.000

3 Агч, гүйлс
мод сөөг 
тарьсан 
иргэдийн 

урамшуулалд

ш 2000 10.000.000
4 тэхийн шээг

ш 2000 10.000.000 

50 000.000

5 өрөл

_____________

6
д

Дуслын
шингэн

үн___________
Ургамал

хамгааллын
хүрээнд

шилжүүлэн

төг
ш 2000 40.000.000 Сонгон

шалгаруулалтаар
тн 1,1 44.000.00~СГ

7 Микоризын
бордоо

8 Азот,
фосфор,
калийн

холимог
бордоо

суулгасан
модонд
дуслын
шингэн,
бордоо

худалдаж
авах

тн 1 10.000.000

ДҮН төгрөг 94.000.000 ________________
НИИТ ДҮН төгрөг 144.000.ООЦ
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2017 оны.................сарын....^....... өдрийн
туш а а лы н ^^^ -хавсра лт

Улаанбаатар хотын нийтийн эзэмшлийн гудамж, зам талбайд 
тарьсан том модыг чимэглэх ажпын задаргааг

№ Дүүрэг Байршил, гудамж Тоо ширхэг
/ш/

Төсөвт өртөг

1

2

3

4

Сүхбаатар
Чингэлтэй

дүүрэг

Энхтайваны өргөн чөлөө Зориг 
сангаас з\л/н тийш. Замын урд

20

Сүхбаатарын талбайн урд 
Хонхтой цэцэрлэг

157

УБ зочид буудлын зүүн тал бага 
ТОЙӨУУ

8

Тасганы овооны зам 135
ы м йт л\/н: _____ _________ 320 69 000 000

5
6
7
8
9
10 
11 Баянзүрх

дүүрэг

Санхуу ЭЗИС-ийн үрд 7
2-о эмнэлгийн урд 10
3 өндөрийн ард 20
Зуун 4 замын урд уүлзвар 14
Норжин ХТ-өөс барүун тийш 
Хатан туулаас баруун тийш

3
22

Хатан туулаас зуун тийш 6

12 Иэогийн төв эмнэлгийн урд 20

13 БЗД-ийн татварын ард________ 19
КЗЛ-ийн нийт дун : 26 000 000

Нийт дүн 95 000 000


