
УЛААНБААТАР ХОТЫН
ЕРӨНХИЙ МЕНЕЖЕРИЙН

ТУШААЛ

Дугаар

Судалгаа хийх ажлын хэсэг 
байгуулах тухай

Төсвийн тухай хуулийн 16 дугаар зүйлийн 16.5.1, Нийслэлийн иргэдийн 
Төлөөлөгчдийн хурлын 2017 оны 02/22 дугаар тогтоол, 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 заалтуудыг тус тус үндэслэн ТУШААХ нь: ^

1. Улс, нийслэлийн төсвөөр 2018 онд санхүүжигдэн хийгдэх хот, нийтийн аж 
ахуйн чиглэлийн төсөл, арга хэмжээнүүдийн бэлтгэл шатны судалгаа хийж, санал 
боловсруулах үүрэг бүхий Ажлын хэсгийн бүрэлдэхүүнийг Нийслэлийн иргэдийн 
Төлөөлөгчдийн Хурал дахь намын бүлгүүдтэй зөвшилцсөний үндсэн дээр 1 дүгээр
хавсралтаар байгуулсугай. _

2. Арга хэмжээний бэлтгэл шатны судалгаа хийх ажлын удирдамжийг 2
дугаар хавсралтаар баталсугай.

3. Хөрөнгө оруулалтын хүрээнд 2018 онд хэрэгжүүлэх ажлуудын бэлтгэл 
ажлын судалгаа шинжилгээг холбогдох хууль тогтоомжийн хүрээнд, батлагдсан 
хөрөнгийн эх үүсвэр, хэрэгжүүлэх төсөл арга хэмжээний жагсаалтад тулгуурлан 
явуулж, батлагдсан зураг төсөвтэй, газрын асуудал нь шийдвэрлэгдсэн техникийн 
нөхцөлтэй зэрэг цаашид хэрэгжүүлэх боломжтой ажлуудын жагсаалтыг ач 
холбогдлоор нь эрэмбэлэн гаргаж, 2017 оны 12 дугаар сарын 27-ны дотор Хотын 
Ерөнхий менежерт танилцуулахыг Ажлын хэсгийн Ахлагч нар /Т.Хэрлэн, 
Т.Ууганбаяр, Э.Энхцэцэг, Ц.Рэгзэдмаа, Д.Оюунболор/-т даалгасугай.

НХИЙ МЕНЕЖЕР 
Т1ЫН.АЛБАНЫ
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ээнийУЛС, НИИСЛЭЛИИН ТӨСВӨӨР 2018 ОНД САНХҮҮЖИЖ ХИИГДЭХ ТӨСӨЛ АРГА ХЭМЖЭЭ^ 
БЭЛТГЭЛ АЖЛЫН СУДАЛГАА ХИЙХ АЖЛЫН ХЭСГИЙН БҮРЭЛДЭХҮҮН, АЖЛЫН ЧИГЛЭЛИЙН ЖАГСААЛТ.

Д/д Ажлын хэсэг Ажлын хэсгийн гишүүд Нарийн бичгийн 
дарга

НИТХ-ын
төлөөлөл

Дүүргийн нэр Хариуцах 
ажлын төрөл

Тайлбар

1 2 3 4 5 6 7 8
1 . 1 дүгээр ажлын 

хэсэг

Т.Хэрлэн

Б.Мөнхзул,
С.Давааням,

Б.Гэрэл,
С.Эрдэнэболд

М.Балдандорж Б.Мөнхбат 
Б.Цолмон 

Т Цэрэнноров

СХД, БЗД, ЧД Дэд бүтэц

2 . 2 дугаар ажлын 
хэсэг

Э.Энхцэцэг

О.Батмөнх,
Э.Энхтайван,

Э.Уянга,
Т.Туул

Р.Даваасүрэн Д.Бадарсан
Ц.Байгальмаа
М.Эрдэнэтуяа

БГД, СБД, 
ХУД

Дэд бүтэц

3. 3 дугаар ажлын 
хэсэг.

Т.Ууганбаяр

Л.Булган
Т.Энх-Амгалан,
Л.Баатарцогт,
З.Мөнгөнзул

М.Гансэлэм Т.Батцогт 
Р.Дагва 

Ш Үнэнбат

СХД, БЗД, ЧД Тохижилт

4. 4 дүгээр ажлын 
хэсэг

Ц.Рэгзэдмаа

П.Чойжилжав,
Д.Лувсанчимэд,

Г.Билгүүн
Д.Сүхбат

Б Номингэрэл Л.Нарантуяа
О.Мөнгөншагай
Ё.Цацралтуяа

БГД, СБД, 
ХУД

Тохижилт

5. 5 дугаар ажлын 
хэсэг.

Д.Оюунболор

Т.Оюунбилэг,
Л.Алтангэрэл,

Б.Эрдэнэчимэг,
О.Уянга

О.Оджаргал Ц.Сандаг-Очир 
Б Батнасан

БНД, БХД, НД Дэд бүтэц, 
тохижилт

Нийт: Ажпын хэсэг 5, 
УБЗАА-ны албан хаагчид: 30 
НИТХ-ын төлөөлөгч: 14
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УЛС, НИЙСЛЭЛИЙН ТӨСВӨӨР 2018 ОНД САНХҮҮЖИГДЭН 
ХОТ, НИЙТИЙН АЖ АХУЙН ЧИГЛЭЛЭЭР х и й г д э х  т ө с ө л , 

АРГА ХЭМЖЭЭНИЙ БЭЛТГЭЛ ШАТНЫ 
СУДАЛГАА ХИЙХ АЖЛЫН УДИРДАМЖ

2017 оны 12 дугаар сарын 18.

Нэг. Зорилго.

Улс, нийслэлийн төсвөөр 2018 онд санхүүжигдэн хийгдэх хот, нийтийн аж 
ахуйн чиглэлийн төсөл, арга хэмжээнүүдийн бэлтгэл шатны судалгаа, шинжилгээг 
холбогдох хууль тогтоомж, батлагдсан төсөв хөрөнгийн жагсаалтад тулгуурлан 
явуулж, цаашид хэрэгжүүлэх боломжтой ажлуудын жагсаалтыг эрэмбэлэн гаргаж, 
Хотын Ёрөнхий менежерийг мэдээллээр хангахад оршино.

Хоёр. Хамрах хүрээ, хамрах хугацаа.

2.1. Ажлыг тушаалын 1 дүгээр хавсралтаар байгуулагдсан Ажлын хэсгүүд 2017 оны 
12 дугаар сарын 20-ны өдрөөс 25-ны дотор дараах чиглэлтэйгээр явуулна.

• 1 дүгээр Ажлын хэсэг, Сонгинохайрхан, Баянзүрх, Чингэлтэй дүүрэгт “дэд 
бүтэц”-ийн чиглэлээр,

• 2 дугаар ажлын хэсэг, Баянгол, Сүхбаатар, Хан-Уул дүүрэгт Дэд бүтэц -ийн 
чиглэлээр,

« 3 дугаар ажлын хэсэг, Сонгинохайрхан, Баянзүрх, Чингэлтэй дүүрэгт
“тохижилт”-ын чиглэлээр,

• 4 дүгээр ажлын хэсэг Баянгол, Сүхбаатар, Хан-Уул дүүрэгт тохижилтын
чиглэлээр, п

• 5 дугаар ажлын хэсэг Багануур, Багахангай, Налайх дүүрэгт “дэд бүтэц”, 
“тохижилт”-ын чиглэлээр тус тус явуулна.

2.2. Дэд бүтэц болон тохижилтын ажилд дараах чиглэлийн төсөл арга 
хэмжээнүүдийг тус тус ойлгоно.

• “Дэд бүтэц" гэдэгт: ус зайлуулах суваг, шугам сүлжээ, үерийн усны далан 
суваг, нийтийн бие засах газар, ус түгээх байр, камержуулалт, авто замын 
засвар нөхөөс, авто зогсоол, шороон зам хусаж тэгшлэх ажил, гэрэлтүүлэг, 
замын хашлага, дээврийн засвар, гадна дулаалга, цонх дээвэр, парпетний 
засвар, бусад

• “Тохижилт” гэдэгт: гадна фасад, тохижилт ногоон байгууламж, бичил 
цэцэрлэг, цэцэрлэгт хүрээлэн, спорт талбай, явган хүний зам, бусад.



3.1.Холбогдох дээд шатны байгууллагуудаас ирүүлсэн дараах төсөл арга хэмжээний
жагсаалтуудын хүрээнд судалгааг явуулна. Үүнд, и

• Монгол Улсын төсвөөр 2018 онд санхүүжигдэн хиигдэх төсөл арга
хэмжээний жагсаалт, /УИХ-ын Тамгын газар, ЗГХЭГ/ _ Пмлълс±

.  Нийслэлийн Засаг даргын 2017 оны 12 дугаар сарын 15-ны өдриин 01/4346 
дугаартай албан бичгээр ирсэн “НИТХ дахь намын бүлгүүдээс ниислэлиин 
2018 оны төсвийн хөрөнгөөр хэрэгжүүлэхээр ниислэлиин Засаг даргад 
ирүүлсэн хот тохижилт, хот нийтийн аж ахуйн чиглэлиин төсөл, арга
хэмжээний жагсаалт зэрэг болно.

.  Шаардлагатай гэж үзвэл /ХЕМ-ээс өгсөн чиглэлиин дагуу/ НИТХ-ын 2017 
оны 12 дугаар сарын 04-ний өдрийн 02/22 дугаар тогтоолын 2 дугаар 
хавсралтаар батлагдсан “Нийслэлийн орон нутгийн хөгжлиин сангиин 
хөрөнгөөр 2018 онд хэрэгжүүлэх хөрөнгө оруулалтын төсөл арга хэмжээнии 
жагсаалт” дахь ажлуудаас тохижилт, хот нийтийн аж ахуин чиглэлиин ажлыг 
урьдчилж судалж болно. /НЗД-ын захирамж батлагдаж ирэхээс өмнө/

3 2АЖЛЫН хэсгүүд судалгааг явуулахдаа УИХ-ын гишүүд, тэдгээрийн бие 
төлөөлөт нартай холбогдох, ялангуяа НИТХ-ын төлеөлөгч нартай уулзаж, хэрэгжүүлэх 
төсөл арга хэмжээний талаар мэдээлэл авч, бэлтгэл арга хэмжээ хангаг^ ^  баИ^Л“ Г 
холбогдох бичиг баримтаас үзэж нягтална. Мен шаардлагатаи тохиолдолд газар дэ р

очижтанилца ^ арга хэмжээний төрөл, онцпогоос хамаарч газрын асуудал,
зүраг төсөв техникийн нөхцөлийн асуудлаар холбогдох мэргэжлийн баигууллагуудаас 
тодруулга авч, судалгаа хийх ба шаардлагатай тохиолдолд архитектур төлөвлөлтиин

даалгавар хүсч ̂ и^ аэ^ Лр^Л СӨвтэй а^уудын магадлал /экслертиз/ хийгдсэн эсэхийг 
нягталж, шаардлагатай тохиолдолд мэргэжлийн байгууллагаар экспертиз хиилгэх санал

ГаРГаНаз.5.Нийслэлийн иргэдийн Төлөөлөгчдийн хурал дахь намын бҮ ^ Ү Д иин 
удирдлагуудтай зөвшилцсений үндсэн дээр ажлын хэсэгт томилогдсон НИ1Х-ын 
Телөөлөгч нар нь ажлын хэсгээс удирдамжийн дагуу явуулж буи үил ажиллагааг хамтран 
хэрэгжүүлж, хариуцсан дүүргүүд дэх УИХ-ын болон НИТХ-ын гишүүн, төлөөлөгч нартаи 
харилцаж, судалгаа явуулж, санал дүгнэлт боловсруулахад бүх түвшинд дэмжлэг үзүүлж 
ажиллана

3 6 Ажлын хэсэг нь судалгааны ажлын мөрөөр удирдамжийн хавсралт дахь хүснэгт 
маягтын дагуу мэдээ, мэдээллийг бүртгэлжүүлж, хэрэгжүүлэх боломжтой ажлуудыг ач 
холбогдлоор нь дараална.

Гурав. Ажлын зохион байгуулалт.

Дөрөв. Ажлын үр дүн, тайлагналт.
4.1. Ажпын хэсгүүд батлагдсан удирдамжийн дагуу ажиллаж, судалгааны хүрээнд 

гарсан 2018 онд хэрэгжүүлэх боломжтой төсөл арга хэмжээний жагсаалтыг ач 
холбогдлоор эрэмбэлж, 2017 оны 12 дугаар сарын 27-ны дотор Хотын Ерөнхий менежерт
танилцуулна. „

4.2. Цаашид хэрэгжүүлэх боломжгүй төсөл арга хэмжээнүүдиин жагсаалт
танилцуулгыг тодорхой тайлбар, баримттайгаар /жагсаалт, танилцуулга, фото зураг, 
бусад/ бэлтгэж танилцуулна.


