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УЛААНБААТАР ХОТЫН
ЕРӨНХИЙ МЕНЕЖЕРИЙН

ТУШААЛ

өдөр Дугаа| Улаанбаатар хот

Худалдан авах ажиллагааг 
зохион байгуулах тухай

Төрийн болон орон нутгийн өмчийн хөрөнгөөр бараа ажил үилчилгээ 
худалдан авах тухай хуулийн 47 дугаар зүйлийн 47.1 дэх заалт, Н т  З ю г  
паргын 2017 оны А895, А/949 дүгээр Эрх шилжүүлэх тухаи захирамжууд, 2014 он 
А/279 дүгээр захирамжаар батлагдсан ‘ Захирамжлалын баримт бичиг 
боловсруулах батлах, хянах, мэдээлэх журам"-ын 2.4.1,Улаанбаатар хотын 
Захирагчийн ажлын албаны дүрмийн 2.9.5 дахь заалтыг тус тус үндэслэн ТУШААХ

Н Ь ’
1. Нийслэлийн Засаг даргын 2017 оны А/895, А/949 дүгээр захирамжаар тус 

тус эрх шилжиж ирсэн ажлуудыг 1 дүгээр хавсралтаар баталсугаи. _
2 Энэ тушаалын 1 дүгээр хавсралтаар батлагдсан төсөл арга хэмжээнии 

гүйцэтгзгчийг сонгон шалгаруулах Үнэлгээний хорооны бүрэлдэхүүнииг 2 дугаар

Ха6° РазЛХ д а ^ Т а Г  ажиллагааг зохих хууль журмын дагуу зохион байгуулж 
зөвлөмжийг холбогдох байгууллагуудад хүргүүлж ажиллахыг Үнэлгээнии хороо 

/Ц.Рэгзэдмаа/-нд даалгасугай.
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Улаанбаатар хотын Ерөнх! 
2017 оны сарын
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НИЙСЛЭЛИЙН БОЛОН НИЙСЛЭЛИЙН ЗАМЫН САНГИЙН 
ХӨРӨНГӨӨР ХЭРЭГЖИХ АЖЛУУД

1енежерийн 
*1. өдрийн 
хавсралт

№ Төсөл арга хэмжээний нэр Төсөвт өртөг 2017 онд 
санхүүжих

1 Нийслэлийн Баянгол дүүргийн 11 дүгээр 
хорооны нутаг дэвсгэр дэх орон сууцны 36 
дугаар байрны дулааны шугамын трасстай 
давхацсан бкВ-ын 3 ширхэг кабель шугамыг 
зөөж шилжүүлэх ажил

18 900 000 18 900 000

2 Гадна тойруугийн 4 дүгээр хэсгийн Дарь- 
Эхийн авто замаас Ганц худаг, Цагаан 
даваа чиглэлийн 3 км авто замын ажил 
/БЗД/

2 904 300 000 2 904 300 000



ҮНЭЛГЭЭНИЙ ХОРООНЫ БҮРЭЛДЭХҮҮН

Үнэлгээний Ц.Рэгзэдмаа
хорооны дарга:
Гишүүд: Э.Мөнх-Од

Д.Сүхбат

Ц.Бямбажав

Нарийн бичгийн Р.Даваасүрэн 
дарга:

Аудит дотоод хяналтын
хэлтсийн дарга 
Нийслэлийн авто замын 
хөгжлийн газрын Засвар 
ашиглалтын хэлтсийн ахлах 
мэргэжилтэн

Тохижилт, хог хаягдлын
удирдлагын хэлстийн
мэргэжилтэн
Баянзүрх дүүргийн 12 дугаар 
хорооны иргэн

Инженерийн байгууламжийн 
хэлтсийн мэргэжилтэн


