
УЛААНБААТАР ХОТЫН
ЕРӨНХИЙ МЕНЕЖЕРИЙН

ТУШААЛ

өдөр Дугаар Улаанбаатар хот

Явган хүний замын тохижилтын 
ажлын задаргаа батлах тухай

Төсвийн тухай хуулийн 16 дугаар зүйлийн 16.5.2, 16.5.5, Нийслэлийн 
Иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын 2017 оны “Нийслэлийн 2018 оны төсөв батлах 
тухай” 02/22 дугаар тогтоол, Улаанбаатар хотын Захирагчийн 2016-2020 оны үйл 
ажиллагааны хөтөлбөр, 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 Засаг даргын 2018 
оны “Эрх шилжүүлэх тухай” А/1054 дүгээр захирамж, Улаанбаатар хотын 
Захирагчийн ажлын албаны дүрмийн 2 дугаар хэсгийн 2.9.5, 3 дугаар хэсгийн 
3.1.21 дэх заалтуудыг тус тус үндэслэн ТУШААХ нь:

1. Нийслэлийн Засаг даргын 2018 оны А/1054 дүгээр захирамжид заасны 
дагуу “Хот тохижилтын газар” ОНӨААТҮГ-аар гүйцэтгүүлэх явган хүний замын 
тохижилтын ажлын задаргааг хавсралтаар баталсугай.

2. Энэхүү тушаалын 1 дүгээр зүйлд заасан ажилд захиалагчийн хяналт тавьж, 
ажиллахыг Улаанбаатар хотын Ерөнхий менежерийн 2018 оны А/82 дугаар 
тушаалын 1 дүгээр хавсралтаар байгуулагдсан Ажпын хэсэг /Г.Ууганбаяр/-т, мөн 
тушаалын 2 дугаар хавсралтаар байгуулагдсан Ажпын хэсэг /Ц.Рэгзэдмаа/-т тус 
тус даалгасугай.

3. Дээрх ажилд шаардагдах 303.398.420 /Гурван зуун гурван сая, гурван зуун 
ерэн найман мянга, дөрвөн зуун хорин/ төгрөгийг “Нийслэлийн орон нутгийн 
хөгжлийн сангийн хөрөнгөөр 2018 онд хэрэгжүүлэх хөрөнгө оруулалтын төсөл, 
арга хэмжээний жагсаалт”-ын 10.5-д заасан “Иргэдээс гарсан санал, хүсэлтийг 
шийдвэрлэх” хөрөнгөөс гүйцэтгэлээр нь санхүүжүүлэхийг Ахлах нягтлан бодогч 
/Б.Цэрмаа/-д зөвшөөрсүгэй.
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ЯВГАН ХҮНИЙ ЗАМЫН тохижилтын 
АЖЛЫН ЗАДАРГАА

№ Хийгдэх ажил Дүүрэг Багц Ажлын нэр Хэмжих нэгж 
(м2, у/м)

Нийт
төсөв.төг

1
Бөмбөгөр худалдааны төвөөс 24 
дүгээр сургууль хүртэлх гражийн 
хамгаалалтын шон суурилуулах ажил

Чингэлтэй
дүүрэг Багц-1 1 метрийн өндөртэй шонг 

байрлуулах
29 ширхэг 

шон 1.965.230

2 “Туушин” зочид буудлын өмнөх хана 
буулгах, хог тээвэрлэх ажил

Сүхбаатар
ДУҮРЗг Багц-2 Холимог өрлөгтэй хана 

буулгах 90 мЗ 7.318.340

3
805 дугаар ангиас Доржийн гудамжтай 
нийлэх явган замын ажил, хашаа 
чөлөөлөлтийн ажил

Баянзүрх
дүүрэг Багц-3

Явган хүний замыг 
хавтандах 750 м2

115.182.470

Эко хатангаар хавтандах 84 м2
Явган хүний замын 

хашлага суулгах 500 у/м

Авто замын хашлага 
суулгах 50 у/м

Ус зайлуулах суваг хийх 18 м
Төмөр сараалжин 

хашааны шонгийн хөл 
гагнах

16.8 м

Гүйдэг том хаалга 2 
замтай 1 ш

4
1 дүгээр төрөх, “ЭМЖЖ” эмнэлэг, “ТӨ” 
төв, “Платиниум” зочид буудлын явган 
хүний замын ажил

Сүхбаатар
дүүрэг Багц-4

Явган хүний замыг 
ха втан д а х

420 м2
84 .262.530Явган хүний замын 

хашлага суулгах 280 у/м



Авто замын хашлага 
суулгах 5 у/м

5 ХААИС-ийн зүүн талын явган хүний 
замын ажил

Хан-Уул
дүүрэг Багц-5

Явган хүний замыг 
хавтандах 450 м2

40.293.750Явган хүний замын 
хашлага суулгах 300 у/м

6 1 дүгээр төрөхийн урд талын хашаа 
буулгаж, шилжүүлэн барих ажил

Сүхбаатар
дүүрэг Багц-6

Бетон суурь цутгах 10.8 мЗ
32.480.5000.65 м өндөртэй тоосгон 

өрлөгтэй, төмөр хашаа 90 м

7
“Грийн хаус” хотхоны хашаа буулгаж, 
шилжүүлэн барих, явган хүний зам 
тавих ажил

Хан-Уул
дүүрэг Багц-7

Бетон суурь цутгах 4.56 мЗ
21.895.6002.2 м өндөртэй өрлөгтэй 

хашаа 38 м

нийп 303.398.420


