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УЛААНБААТАР ХОТЫН
ЕРӨНХИЙ МЕНЕЖЕРИЙН

ТУШААЛ

Улаанбаатар хот

Г „ VҮнэлгээний хороо байгуулах тухай

Төрийн болон орон нутгийн өмчийн хөрөнгөөр бараа, ажил үйлчилгээ 
худалдан авах тухай хуулийн 47 дугаар зүйлийн 47.1, Улаанбаатар хотын 
Захирагчийн ажлын албаны дүрмийн 2 дугаар хэсгийн 2.2, 3 дугаар хэсгийн 3.1.10 
дахь заалтыг тус тус үндэслэн ТУШААХ нь:

ТУлаанбаатар хотын нийтийн эзэмшлийн гудамж, цэцэрлэгийн ногоон 
байгууламжийг нэмэгдүүлэх намрын тарилтын ажилд хэрэглэх болон “Манай 
хороо, миний гудамж” аяны шилдэг тохижилттой 100 айл өрхийн урамшуулалд 
олгох гоёл чимэглэлийн мод, сөөгийг худалдан авах ажиллагааг зохион байгуулах 
үүрэг бүхий Үнэлгээний хорооны бүрэлдэхүүнийг 1 дүгээр хавсралт ёсоор 
байгуулсугай.

2. Худалдан авах мод, сөөгний нэр төрөл, тоо хэмжээг 2 дугаар хавсралт 
ёсоор баталсугай.

3. Гоёл чимэглэлийн мод, сөөг нийлүүлэх мэргэжлийн байгууллагуудаас 
ирүүлсэн санал, нийлүүлэх мод сөөгний нөөцтэй газар дээр нь танилцаж, 
холбогдох хууль, тогтоомжийн дагуу нийлүүлэгчийг сонгон шалгаруулахыг 
Үнэлгээний хороо /М.Гансэлэм/-нд даалгасугай.
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ҮНЭЛГЭЭНИЙ ХОРООНЫ БҮРЭЛДЭХҮҮН

Үнэлгээний хорооны М.Гансэлэм Улаанбаатар хотын Захирагчийн ажлын 
дарга албаны Хотын тохижилт,

цэцэрлэгжүүлэлтийн хэлтсийн даргын 
албан үүргийг түр орлон гүйцэтгэгч

Гишүүд

Нарийн бичгийн 
дарга

Д.Сүхбат

Д.Нааяа

Ц.Билгүүн

Улаанбаатар хотын Захирагчийн ажлын 
албаны Хотын тохижилт,
цэцэрлэгжүүлэлтийн хэлтсийн ногоон 
байгууламжийн бодлогын асуудал 
хариуцсан мэргэжилтэн

Улаанбаатар хотын Захирагчийн ажпын 
албаны Хотын тохижилт,
цэцэрлэгжүүлэлтийн хэлтсийн Ногоон 
байгууламжийн мэргэжилтэн

Улаанбаатар хот.Сүхбаатар дүүргийн 10 
хорооны иргэн /зөвшилцсөнөөр/

Л.Баатарцогт Улаанбаатар хотын Захирагчийн ажлын 
албаны Хотын тохижилт,
цэцэрлэгжүүлэлтийн хэлтсийн Ногоон 
байгууламжийн мэргэжилтэн
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МОД, СӨӨГНИЙ НЭР ТӨРӨЛ, т о о  х э м ж э э ,  
ЗАРЦУУЛАХ ХӨРӨНГӨ

д д Мод, сөөгний нэр төрөл
Тоо

хэмжээ
/ширхэг/

Зарцуулах 
хөрөнгө 

/ сая төгрөг/

1.
Энхтайваны өргөн чөлөө /25-р эмийн сангийн 

уулзвараас 5 шарын уулзвар хүртэл автозамын 

хойд талаар/ -нд тарих хайлаас худалдан авах 

ажил

10000 10.0

2.

Энхтайваны өргөн чөлөө /25-р эмийн сангийн 

уулзвараас 5 шарын уулзвар хүртэл автозамын 

урд талаар/ -нд тарих хайлаас худалдан авах 

ажил

10000 10.0

3.

“Манай хороо, миний гудамж” аянд шалгарсан айл 

өрхийн урамшуулалд олгох 

Моносны суулгац 600 9.0

4. Өрөл модны суулгац 400 10.0

5. Гүйлсны суулгац 600 4.8

6. Голт бор модны суулгац 1000 10.0

7. Үхрийн нүдний бут 1000 10.0

8. Тэхийн шээг 950 6.2

ДҮН /сая. төгрөг/ 24550 70.0


