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Худалдан авах ажиллагааг 
зохион байгуулах тухай

Төрийн болон орон нутгийн өмчийн хөрөнгөөр бараа, ажил, үйлчилгээ 
худалдан авах тухай хуулийн 47 дугаар зүйлийн 47.1, Нийслэлийн Иргэдийн 
Төлөөлөгчдийн Хурлы н 2017 оны 02/22 дугаар тогтоол, Нийслэлийн Засаг даргын 
2014 оны А /279 дүгээр захирамжаар батлагдсан "Захирам жпалы н баримт бичиг 
боловсруулах, батлах, хянах, мэдээлэх ж урам ”-ын 2 дугаар хэсгийн 2.4.1, 
Улаанбаатар хотын Захирагчийн ажпын албаны дүрмийн 2 дугаар хэсгийн 2.9.5, 3 
дугаар хэсгийн 3.1.21 дэх заалтууды г тус тус үндэслэн ТУШ ААХ нь:

1. Сул ш ороон хөрсийг хатуу хучилттай болгон тохижуулах ажпын 
жагсаалтыг хавсралт ёсоор баталсугай.

2. Тус ажпы н гүйцэтгэгчийг сонгон ш алгаруулах аж лы г холбогдох хууль 
тогтоомжид нийцүүлэн сонгон ш алгаруулахыг Улаанбаатар хотын Ерөнхий 
менежерийн 2018 оны А /88 дугаар туш аалын 2 дугаар хавсралтаар байгуулагдсан 
Үнэлгээний хороо /Г,Ууганбаяр/-нд  даалгасугай.

3. Тохижилты н ажпы н явцад хяналт тавьж  ажиллахы г Улаанбаатар хотын 
Ерөнхий менежерийн 2018 оны А/82 дугаар туш аалын 1 дүгээр хавсралтаар 
байгуулагдсан ажлын хэсэг /Г.Ууганбаяр/-т, аж пы г актаар аш иглалтад хүлээн 
авахыг мөн туш аалы н 2 дугаар хавсралтаар байгуулагдсан ажпын хэсэг 
/Ц .Рэгзэдмаа/-т, бий болсон хөрөнгийг нийслэлийн өмчид бүртгүүлэх ажлыг 
зохион байгуулахы г Тохижилт, хог хаягдлын удирдлагы н хэлтэс /Г.Ууганбаяр/-т, 
үүрэг болгосугай.

4. Төсөл, арга хэм жээг хот тохижилтын бусад зардлаас гэрээний дагуу 
санхүүжүүлэхийг А хлах нягтлан бодогч /Б .Ц эрм аа/-д  зөвш өөрсүгэй.
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Улаанбаатар хотын Ерөнхий менежерийн 
2018 оны с а р ы н ө д р и й н  

•^ ^ ^ т у ш а а л ы н  хавсралт

%

СУЛ Ш О РООН ХӨ РС И ЙГ ХАТУУ ХУЧИ ЛТТАЙ  БОЛГОН 
ТО ХИ Ж УУЛАХ АЖ ЛЫ Н Ж АГС АА ЛТ

№ Төсөл арга хэмжээний нэр, хүчин 
чадал байршил

Тоо хэмжээ м.кв 2018 онд санхүүжих 
/сая төгрөг/

1.

Их тойруугийн гудамж /Зүүн 4 
замын уулзвараас Сансарын 
аюулгүйн тойрог/-ны  баруун талд 
сул ш ороон хөрсийг хатуу 
хучилттай болгон тохижуулах /БЗД- 
ийн 3 дугаар хороо/

Хатуу хучилттай 
болгох талбай 

358 м2, 23м авто 
бродюр солих

17.5

2

Их тойруугийн гудамж /Зүүн 4 
замын уулзвараас Сансарын 
аюулгүйн тойрог/-ны  зүүн талд сул 
шороон хөрсийг хатуу хучилттай 
болгон тохижуулах ажил /БЗД-ийн 7 
дугаар хороо/

210м2 9.0

Дүн 26.5


