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Үнэлгээний хороо байгуулах тухай

Улаанбаатар хот

Төрийн болон орон нутгийн өмчийн хөрөнгөөр бараа, ажил, үйлчилгээ 
худалдан авах тухай хуулийн 46 дугаар зүйлийн 46.1.1, 46.1.4, 47 дугаар зүйлийн 
47.1, Нийслэлийн Иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын “Нийслэлийн 2018 оны төсөв 
батлах тухай” 2017 оны 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 дэх 
заалт, Улаанбаатар хотын Захирагчийн ажпын албаны 2 дугаар хэсгийн 2.9.5 дахь 
заалтуудыг тус тус үндэслэн ТУШААХ нь:

1. Хотын тоосжилтыг бууруулах зорилгоор гудамж талбайг зүлэгжүүлж, хатуу 
хучилттай болгох ажпын хүрээнд дараах нэр бүхий гудамж зам талбайн сул 
шороон хөрс бүхий талбайг хатуу хучилттай болгох ажлын төсвийн задаргааг 1 
дүгээр хавсралтаар, тус ажпын гүйцэтгэгчийг сонгон шалгаруулах Үнэлгээний 
хорооны бүрэлдэхүүнийг 2 дугаар хавсралтаар тус тус баталсугай.

2. Холбогдох хууль тогтоомжийн дагуу худалдан авах ажиллагааг зохион 
байгуулж ажиллахыг Үнэлгээний хороо /Г.Ууганбаяр/-д үүрэг болгосугай.

3. Дээрх ажилд шаардагдах 350.000.000 /гурван зуун тавин сая/ төгрөгийг хот 
тохижилтын бусад зардлаас санхүүжүүлэхийг Ахлан нягтлан бодогч /Б.Цэрмаа/-д 
зөвшөөрсүгэй.

4. Хотын тоосжилтыг бууруулах зорилгоор гудамж талбайг зүлэгжүүлж, хатуу 
хучилттай болгох ажлын хүрээнд дараах нэр бүхий гудамж зам талбайн сул 
шороон хөрс бүхий талбайг хатуу хучилттай болгох ажилд захиалагчийн хяналт 
тавьж ажиллахыг Тохижилт, хог хаягдлын удирдлагын хэлтэс /Т.Ууганбаяр/-т, 
актаар хүлээн авах ажпыг зохион байгуулахыг Аудит, дотоод хяналтын хэлтэс 
/Ц.Рэгзэдмаа/-т даалгасугай.
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СУЛ ШОРООН ХӨРС БҮХИЙ ТАЛБАЙГ 
ХАТУУ ХУЧИЛТТАЙ БОЛГОХ 

АЖЛЫН ЗАДАРГАА
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1 Бага тойруугийн 
гудамж СБД Багц-1 955 м2 40.000 38.200.000 10x20 хавтан

2

Партизан,
Цэрэндорж, Элчин,
Чагдаржавын
гудамж

СБД Багц-2 905 м2 40.000 36.200.000 10x20 хавтан

3 Жасрайн гудамж /4 
замын уулзвар/ БГД Багц-3 915 м2 40.000 36.600.000 10x20 хавтан

4 С.Зоригийн гудамж СБД Багц-4 910 м2 40.000 36.400.000 10x20 хавтан

5
Эрхүү, Токио,
Ханддоржийн
гудамж

БЗД,
СБД Багц-5 905 м2 40.000 36.200.000 10x20 хавтан

6 Лааганы гудамж ЧД Багц-6 900 м2 40.000 36.000.000 Эко хавтан

7 С.Шарав, То 
Вангийн гудамж ХУД Багц-7 890 м2 40.000 35.600.000 Эко хавтан

8 Юнескогийн гудамж СБД Багц-8 885 м2 40.000 35.400.000 Эко хавтан

9

Олимпийн гудамжны 
хуучин хавтанг 
хуулан авч заагдсан 
гудамж талбайд 
шилжүүлж тавих 
багц-1

СБД-
ээс

бусад
дүүрэг

Багц-9 1178 м2 25.000 29.450.000 Эко болон 
10x20 хавтан

10

Олимпийн гудамжны 
хуучин хавтанг 
хуулан авч заагдсан 
гудамж талбайд 
шилжүүлж тавих 
багц-2

СБД-
ээс

бусад
дүүрэг

Багц-10 1198 м2 25.000 29.950.000 Эко болон 
10x20 хавтан

нийт 9641 м2 350 .000 .000
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ҮНЭЛГЭЭНИЙ ХОРООНЫ БҮРЭЛДЭХҮҮН

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

Гишүүд Б.Номингэрэл Улаанбаатар хотын Захирагчийн ажпын 
албаны Аудит, дотоод хяналтын хэлтсийн 
Ахлах мэргэжилтэн

Б.Эрдэнэбат Улаанбаатар хотын Захирагчийн ажлын 
албаны Тохижилт, хог хаягдлын удирдлагын 
хэлтсийн мэргэжилтэн

Н.Энхбат Нийслэлийн Чингэлтэй дүүргийн 2-р хороо, 
Чоймболын гудамж 55-64 тоотод оршин 
суугч иргэн /зөвшилцсөнөөр/

Нарийн О.Оджаргал Улаанбаатар хотын Захирагчийн ажпын
бичгийн дарга албаны Тохижилт, хог хаягдлын удирдлагын

хэлтсийн мэргэжилтэн


