
УЛААНБААТАР ХОТЫН
ЕРӨНХИЙ МЕНЕЖЕРИЙН

ТУШААЛ

2 0 ® 1/ сарын 02. өдөр Дугаар Улаанбаатар хот

Үнэлгээний хороо байгуулах тухай

Төрийн болон орон нутгийн өмчийн хөрөнгөөр бараа, ажил, үйлчилгээ 
худалдан авах тухай хуулийн 47 дугаар зүйлийн 47.1, 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, 
Улаанбаатар хотын Захирагчийн ажлын албаны дүрмийн 2 дугаар хэсгийн 2.9.5, 3 
дугаар зүйлийн 3.1.21 дэх заалтуудыг тус тус үндэслэн ТУШААХ нь:

1. Баянзүрх дүүргийн 9 дүгээр хороонд 50 ортой хүүхдийн эмнэлгийн гадна 
зам талбайд хийгдэх тохижилтын ажлын гүйцэтгэгчийг сонгон шалгаруулах 
Үнэлгээний хорооны бүрэлдэхүүнийг 1 дүгээр хавсралт ёсоор байгуулсугай.

2. Хийгдэх ажлын жагсаалтыг 2 дугаар хавсралт ёсоор баталсугай.

3. 'Төсөл арга хэмжээний ажлыг холбогдох хууль тогтоомжид нийцүүлэн
зохион байгуулж, гүйцэтгэгчийг сонгон шалгаруулж ажиллахыг Үнэлгээний хороо 
/Г.Ууганбаяр/-нд даалгасугай. .

4. Тохижилтын ажлын явцад хяналт тавьж 'ажиллахыг Улаанбаатар хотын 
Ерөнхий менежерийн 2018 оны А/82 дугаар тушаалын 1 дүгээр хавсралтаар 
байгуулагдсан ажлын хэсэг /Г.Ууганбаяр/-т, ажлыг актаар ашиглалтад хүлээн 
авахыг мөн тушаалын 2 дугаар хавсралтаар байгуулагдсан Ажлын хэсэг 
/Ц.Рэгзэдмаа/-т, бий болсон хөрөнгийг нийслэлийн өмчид бүртгүүлэх ажлыг зохион 
байгуулахыг Тохижилт, хог хаягдлын удирдлагын хэлтэс /Г.Ууганбаяр/-т тус тус 
үүрэг болгосугай.

5. Төсөл, арга хэмжээг хот тохижилтын бусад зардлаас гэрээний дагуу 
санхүүжүүлэхийг Ахлах нягтлан бодогч /Б.Цэрмаа/-д зөвшөөрсүгэй.



ҮНЭЛГЭЭНИЙ ХОРООНЫ БҮРЭЛДЭХҮҮН

Дарга Г.Ууганбаяр Улаанбаатар хотын Захирагчийн ажлын 
албаны Тохижилт, хог хаягдлын 
удирдлагын хэлтсийн дарга

Г ишүүд Г.Билгүүн Улаанбаатар хотын Захирагчийн ажлын 
албаны Тохижилт, хог хаягдлын 
удирдлагын хэлтсийн мэргэжилтэн

Т.Туул Улаанбаатар хотын Захирагчийн ажпын 
албаны Аудит дотоод хяналтын хэлтсийн 
мэргэжилтэн

Ц.Бямбажав Нийслэлийн Баянзүрх дүүргийн 12-р хороо, 
Чулуут 1 дүгээр гудамжны 4 тоотод оршин 
суугч иргэн /зөвшилцсөнөөр/

Нарийн 
бичгийн дарга

М.Гансэлэм Улаанбаатар хотын Захирагчийн ажпын 
албаны Тохижилт, хог хаягдлын 
удирдлагын хэлтсийн ахлах мэргэжилтэн



Улаанбаатар хртын Ерөйхий менежерийн 
2018 оны 1/. дүгээр с а р ы н ^  - 

дугаа
Ны өдрийн 
Р хавсралт

ХОТ ТОХИЖИЛТЫН БУСАД ЗАРДЛААС САНХҮҮЖҮҮЛЭХ 
ТОХИЖИЛТЫН АЖЛЫН ЖАГСААЛТ

№ Төсөл арга хэмжээний нэр, хүчин чадал байршил 2018 онд санхүүжих /сая 
төгрөг/

1. Баянзүрх дүүргийн 9 дүгээр хороонд 50 ортой хүүхдийн 
эмнэлгийн гадна зам талбайд хийгдэх явган замын ажил 47.0

2. Баянзүрх дүүргийн 9 дүгээр хороонд 50 ортой хүүхдийн 
эмнэлгийн гадна зам талбайд хийгдэх тохижилтын ажил 80.0

_Дун 127.0


