
УЛААНБААТАР ХОТЫН
ЕРӨНХИЙ МЕНЕЖЕРИЙН

ТУШААЛ

Ао/г оны Ж  сарын й. Дугаар Улаанбаатар хот

Хайс хашлага будах засварын ажилд 
хөрөнгө гаргах тухай

Төсвийн тухай хуулийн 16 дугаар зүйлийн 16.5.5, 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, 
Нийслэлийн Иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын 2016 оны 08 дугаар сарын 31-ний 
өдрийн 14 дүгээр тогтоолоор батлагдсан Улаанбаатар зам засвар арчлалтын 
газар ОНӨААТҮГ-ын дүрэм, Захирагчийн ажлын албаны дүрмийн 2 дугаар хэсгийн
2.9.5 заалтуудыг тус тус үндэслэн ТУШААХ нь:

1. Үндэсний их баяр наадмын бэлтгэл ажлыг зохион байгуулахтай холбогдуулан 
Энхтайваны өргөн чөлөөний хайс хашлага будах засварын ажлын тоо хэмжээг 
хавсралтаар ёсоор баталсугай.

2. Энхтайваны өргөн чөлөөний хайс хашлага будах засварын ажлыг Улаанбаатар 
зам засвар арчлалтын газар ОНӨААТҮГ-ын дүрэмд заасны дагуу тус байгууллагаар 
гүйцэтгүүлэх гэрээ байгуулахыг Инженерийн байгууламжийн хэлтэс /Т.Хэрлэн/-т үүрэг 
болгосугай.

3. Хайс хашлага будах засварын ажпын явцад хяналт тавьж ажиллахыг Хотын 
Ерөнхий Менежерийн 2018 оны А/82 дугаар тушаалын 1 дүгээр хавсралтаар 
байгуулагдсан ажлын хэсэг /Т.Ууганбаяр/-т, ажлыг ашиглалтанд актаар хүлээн авахыг 
тушаалын 2 дугаар хавсралтаар байгуулагдсан ажлын хэсэг /Ц. Рэгзэдмаа/-т тус тус 
даалгасугай.

4. Дээрх ажилд шаардлагатай санхүүжилт болох 11 146 643 /Арван нэгэн сая нэг 
зуун дөчин зургаан мянга зургаан зуун дөчин гурван/ төгрөгийг хот тохижилтын шуурхай 
ажлын бригадын зардлаас гаргаж гүйцэтгэлээр санхүүжүүлж ажиллахыг Ахлах ня-бо 
/Б.Цэрмаа/-д зөвшөөрсүгэй.
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Улаанбаатар хотын Ерөнхий менежерийн 
2018 оны г ^ ^ 4 4 ^ а р ы н  ш  • гНЫ өдрийн

.тушаалын хавсралт
1. и - -  з8| ~<л -зг Ы $ Л_) !'

Энхтайваны өргөн чөлөөний хайс хашлага будах 
засварын ажлын тоо хэмжээ, төсөвт өртөг

Хүснэгт №1

№ Дүүрэг Байршил
Ажлын

зориулалт
Талбайн 

хэмжээ м2

Төсөв
өртөг

/сая.төг/
1. Б а я н з ү р х

ДҮҮРЭг

Э н х т а й в а н ы  

ө р гө н  ч ө л ө ө

х а й с  х а ш л а га  

б у д а х

654 11 146 643

Нийт дүн 11 146 643

Энхтайваны өргөн чөлөөний хайс хашлага будах засварын ажлын
байршил тоо хэмжээ

Хүснэгт №2

№ Хайсны байршил /Энхтайвны өргөн чөлөө/ у/м
Тоо хэмжээ 

/ш/
Дүн
/м2/

1
Зүүн 4 замын уулзвараас баруун эргээд 13-ын 

автобусны буудал хүртэл
1.5 8 12

2
13 -р хорооллын автобусны буудлаас 

Нийгмийн эрүүл мэндийн үндэсний төвийн 
харалдаа урд хэсэг

1.5 22 33

3 Вьетнам элчин 1.5 30 45

4 Арслантай гүүр 1.5 25 37.5

5
Арслантай гүүр Өргөө амаржих газар /замын 

урд, баруун тал/
1.5 32 48

6 Арслантай гүүр Өргөө амаржих газар /замын 
урд, зүүн тал/

1.5 59 88.5

7
Багшийн хөгжпийн ордоноос Сонор плаза 

/замын хойд тал, баруун талдаа/
1.5 30 45

8
Багшийн хөгжпийн ордоноос Сонор плаза 

/замын хойно, зүүн талдаа/
1.5 67 100.5

9
Хүнс хөдөө аж ахуй хөнгөн үйлдвэрийн яамны 

урдуур /замын хойд тал/
1.5 16 24

10
Хүнс хөдөө аж ахуй хөнгөн үйлдвэрийн 

яамнаас Эрдэнэт УБҮ-ийн Төлөөлөгчийн газар
1.5 60 90



11
Боловсролын их сургуулиас Жэт гадаад 

хэлний сургуулийн урд байрлах Тонел /замын 
хойд талдаа/

1.5 10 15

12
Боловсролын их сургуулиас Жэт гадаад 

хэлний сургуулийн урд байрлах Тонелаас 
автобусны буудал /замын урд талдаа/

1.5 60 90

13
Боловсролын их сургуулиас Жэт гадаад 

хэлний сургуулийн урд байрлах Тонелаас 
автобусны буудал /замын урд зүүн талдаа/

1.5 9 13.5

14
Боловсролын их сургуулиас Жэт гадаад 

хэлний сургуулийн урд байрлах Тонелаас 
автобусны буудал /замын урд баруун талдаа/

1.5 8 12

ДҮН 436 654

Хүснэгт №3

№ Эгнээ тусгаарлах хайсны байршил 
/Энхтайвны өргөн чөлөө/

у/м
Тоо хэмжээ 

/ш/
Дүн
/м2/

1
13-р хороололын автобусны буудлаас 

Нийгмийн эрүүл мэндийн үндэсний төв хүртэл 
замын голын эгнээ тусгаарлах хайс /намхан/

3 18 54

2
13-р хороололын автобусны буудлаас 

Нийгмийн эрүүл мэндийн үндэсний төв хүртэл 
замын голын эгнээ тусгаарлах хайс /өндөр/

3 24 72

3
13-р хороололын автобусны буудлаас 

Нийгмийн эрүүл мэндийн үндэсний төв хүртэл 
замын голын эгнээ тусгаарлах хайс /дунд/

3 32 96

4 Вьетнам элчингийн урд эгнээ тусгаарлах 
намхан хайс

3 15 45

Дүн 89 267


