
УЛААНБААТАР ХОТЫН
ЕРӨНХИЙ МЕНЕЖЕРИЙН

ТУШААЛ

< / / / /  оны / / /  сарын / / . өдөр Дугаар Улаанбаатар хот

Хөрөнгө гаргах тухай

Төсвийн тухай хуулийн 16 дугаар зүйлийн 16.5.5 дахь 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. Нийслэлийн Сонгинохайрхан, Сүхбаатар дүүргийн гэр хорооллын шороон 
замыг засварлаж, иргэдийн ая тухтай амьдрах нөхцлийг бүрдүүлж ажилласан 
“Улаанбаатар зам засвар арчлалтын газар” ОНӨААТҮГ, “Геодези усны барилга 
байгууламжийн газар” ОНӨААТҮГ, “Хот тохижилтын газар” ОНӨААТҮГ-н хийж 
гүйцэтгэсэн хавсралтад дурьдагдсан ажлуудад шаардагдах 208 269 829 /Хоёр зуун 
найман сая хоёр зуун жаран есөн мянга найман зуун хорин есөн/ төгрөгийг Хот 
тохижилтын бусад зардлаас санхүүжүүлэхийг Ахлах нягтлан бодогч /Б.Цэрмаа/-д 
зөвшөөрсүгэй.

2. Ажлын гүйцэтгэлд хяналт тавьж ажиллахыг Инженерийн байгууламжийн 
хэлтсийн даргын албан үүргийг түр орлон гүйцэтгэгч Т.Хэрлэнд даалгасугай.
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Улаанбаатар хотын Ерөнхий менежерийн 
2017 р.ны өдрийн

.... тушаалын хавсралт
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НИЙСЛЭЛИЙН СОНГИНОХАЙРХАН, СҮХБААТАР ДҮҮРГИЙН 
ГЭР ХОРООЛЛЫН ШОРООН ЗАМЫГ 
ЗАСВАРЛАСАН АЖЛЫН ЖАГСААЛТ

№ Ажлын нэр
Хэрэгжүүлсэн

хугацаа
Төсөвт өртөг 

/төгрөг/
Тайлбар

1

Сонгинохайрхан дүүрэг, 
Алтан овооны 14, 15 дугаар 
хэсэгт шороон замын засарын 
ажил

6 сар 22 501 322

“Улаанбаатар 
зам засвар 
арчлалтын 

газар” 
ОНӨААТҮГ

2

Сонгинохайрхан дүүрэг, 
Мандал овооны 24 дүгээр 
гудамжны шороон замын 
засварын ажил

6 сар 38 465 024

“Улаанбаатар 
зам засвар 
арчлалтын 

газар” 
ОНӨААТҮГ

3
Сүхбаатар дүүрэг, 26 дугаар 
хороо, Бэлх захын шороон 
замын засварын ажил

6 сар 17 355 486

“Улаанбаатар 
зам засвар 
арчлалтын 

газар” 
ОНӨААТҮГ

4

Сонгинохайрхан дүүргийн 1, 
2, 7, 9, 10, 22, 25, 26, 28, 30, 
31 дүгээр хорооны шороон 
замын засвар болон 
төмөрбетон хоолойн ажил

6 сар 79 327 754

“Геодези усны 
барилга 

байгууламжийн 
газар” 

ОНӨААТҮГ

5

Сонгинохайрхан дүүргийн 24 
дүгээр хороо, Баянхошууны 
Баруун салааны эцсийн 
автобусны зогсоолоос 
Бумбатын рашаан хүртэлх 1.5 
км авто замыг хусаж 
сайжруулах ажил

6 сар 50 620 243

“Хот
тохижилтын

газар”
ОНӨААТҮГ

НИЙТ ДҮН 208 269 829


