
УЛААНБААТАР ХОТЫН 
ЕРӨНХИЙ МЕНЕЖЕРИЙН 

ТУШААЛ

№ сарын 01 өдөр Дугаар Улаанбаатар хот

Г
Хөрөнгө гаргах тухай

1

Төсвийн тухай хуулийн 16 дугаар зүйлийн 16.5.5, Нийслэлийн Иргэдийн 
Төлөөлөгчдийн Хурлын тэргүүлэгчдийн 2007 оны 18 дугаар тогтоолоор батлагдсан 
“Улаанбаатар хотын ногоон байгууламжийн ашиглалт, хамгаалалтын журам”-ын 
хавсралт, Улаанбаатар хотын Захирагчийн ажпын албаны дүрмийн 2 дугаар 
хэсгийн 2.2, 3 дугаар хэсгийн 3.1.1, 4 дүгээр хэсгийн 4.4.1 дэх заалтыг тус тус 
үндэслэн ТУШААХ нь:

1. Зам тээврийн осол хэргийн улмаас дайрагдаж сүйдсэн ногоон 
байгууламжийн хамгаалалтын троссон хашлага, шон засварлах шинэчлэх 
байршлуудын жагсаалтыг хавсралт ёсоор баталсугай.

2. Энэхүү тушаалын хавсралтад заасан байршлуудад ногоон 
байгууламжийн хамгаалалтын тросс, шон засварлах хэвийн байдалд оруулах 
ажлыг мэргэжлийн, тусгай зөвшөөрөлтэй байгууллагаар гэрээний үндсэн дээр 
гүйцэтгүүлж, хяналт тавьж ажиллахыг Хотын тохижилт, цэцэрлэгжүүлэлтийн 
хэлтэс /М.Гансэлэм /-т даалгасугай.

3. Дээрх ажлыг хэрэгжүүлэхэд шаардагдах 9 800 000 / Есөн сая найман зуун 
мянга/ төгрөгийг тус албаны нэмэлт дансанд нөхөн төлбөрийн зориулалтаар 
төвлөрүүлсэн хөрөнгөөс гүйцэтгэлээр санхүүжүүлж ажиллахыг Ахлах нягтлан 
бодогч /Б.Цэрмаа/-д зөвшөөрсүгэй.
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НОГООН БАЙГУУЛАМЖИЙН ХАМГААЛАЛТЫН ТРОССОН ХАШЛАГА 
ЗАСВАРЛАХ НӨХӨН СЭРГЭЭХ, БАЙРШЛУУДЫН ЖАГСААЛТ

Д/д

1_
Оо_>->-
сг

Ногоон байгууламжийн 
хамгаалалтын троссон 

хашлага, засварлах нөхөн 
сэргээх, шинэчлэх байршил

Тоо хэмжээ 
/у/м/

Нэгжийн
үнэ Нийт дүн

1. БЗД Ард Аюушийн гудамж 78 у.м тросс

2. БЗД
Зүүн 4 замын уулзвараас 
Офицеруудын ордон хүртэл 
замын гол болон 2 хажуу тал

180 у.м тросс

3 БГД,
с х д

25-р эмийн сангаас Таван 
шарын уулзвар хүртэл замын 
гол болон 2 тал

673,5 у.м 
тросс

9.797.970
4 БЗД,

СБД Зүүн 4 замаас Баруун 4 зам 234 у.м тросс 6790

5 х у д
Наадамчдын авто замын 2 
талаар 64,5 у.м тросс

6 СБД Бээжингийн гудамжны гол 
болон хойд тал 70,5 у.м тросс

7 СБД Эрхүүгийн гудамжны 2 тал 30 у.м тросс
8 БГД Ард Аюушийн гудамж 73,5 у.м тросс

9 БЗД
Зүүн 4 замын уулзвараас 
Сансарын аюулгүйн тойрог 
хүртэл замын 2 тал

39 у.м тросс

Нийт
1443 у.м 

тросс 9.797.970


