
УЛААНБААТАР ХОТЫН 
ЕРӨНХИЙ МЕНЕЖЕРИЙН 

ТУШААЛ
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Худалдан авах ажиллагааг 
зохион байгуулах тухай

Төрийн болон орон нутгийн өмчийн хөрөнгөөр бараа, ажил, үйлчилгээ 
худалдан авах тухай хуулийн 46 дугаар зүйлийн 46.1, 47 дугаар зүйлийн 47.1, 
Нийслэлийн иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын 2019 оны 9/36 дугаар тогтоол, 
Улаанбаатар хотын Захирагчийн ажпын албаны дүрмийн 2 дугаар хэсгийн 2.2, 3 
дугаар хэсгийн 3.1.10 дахь заалтуудыг тус тус үндэслэн ТУШААХ нь:

1. Баянгол, Сүхбаатар дүүргийн нийтийн эзэмшлийн гудамж, зам талбайд 
тарьсан шилмүүст том оврын нарс модыг гэрлэн чимэглэлээр чимэглэх ажилд 
шаардагдах хөрөнгө, ажлын задаргааг 1 дүгээр хавсралт ёсоор баталсугай.

2. Энэ тушаалын 1 дүгээр хавсралтаар батлагдсан төсөл арга хэмжээний 
гүйцэтгэгчийг сонгон шалгаруулах Үнэлгээний хороог 2 дугаар хавсралт ёсоор 
байгуулсугай.

3. Худалдан авах ажиллагааг хууль, журмын хүрээнд зохион байгуулахыг 
Үнэлгээний хороо /М.Балдандорж/-нд даалгасугай.

4. Баянгол, Сүхбаатар дүүргийн нийтийн эзэмшлийн гудамж, зам талбайд 
тарьсан шилмүүст том оврын нарс модыг гэрлэн чимэглэлээр чимэглэх ажилд 
шаардагдах 40 000 000 /Дөчин сая/ төгрөгийг Хотын ногоон байгууламжийн 
арчилгааны зардлаас санхүүжүүлэхийг Ахлах нягтлан бодогч /Б.Цэрмаа/-д 
зөвшөөрсүгэй.
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БАЯНГОЛ, СҮХБААТАР ДҮҮРГИЙН НИЙТИЙН ЭЗЭМШЛИЙН 
ГУДАМЖ, ЗАМ ТАЛБАЙД ТАРЬСАН ТОМ МОДНЫ 

ГЭРЛЭН ЧИМЭГЛЭЛ ХИЙХ АЖЛЫН ЗАДАРГАА

Д/д Дүүрэг Байршил, гудамж Модны
тоо

Төсөвт өртөг
Нэгжийн

өртөг
/Төгрөг/

Нийт
өртөг

/Төгрөг/

1 БГД
ЭТӨЧ, Төмөр замын дээд 
сургуулийн урд талд Алунгоо 
эхийн хөшөө

25 200 000 5 000 000

2 БГД
Сөүлийн гудамж , Гранд 
плаза худалдааны төвийн 
замын урд тал

45 200 000 9 000 000

3 СБД
Бага тойруу, Хүмүүнлэгийн 
ухааны их сургуулиас Блю 
мон төвийн уулзвар хүртэл

28 200 000 5 600 000

4 СБД

Бага тойруу, МУИС-ийн 
хичээлийн 2 дугаар байрны 
урдаас МУИС-ийн 1 дүгээр 
байр хүртэл замын хойд талд

20 200 000 4 000 000

5 СБД

Залуучуудын гудамж , 
Мэдээлэл технологийн 
үндэсний парк /Залуучуудын 
холбооны байрны замын 
эсрэг талд/

24 200 000 4 800 000

6 СБД

Гэндэнгийн гудамж, 
/Шангирила худалдааны 
төвийн баруун хойд талд 1)В 
таг1 худалдааны төвийн 
баруун тал/

20 200 000 4 000 000

7 СБД

Олимпийн гудамж, Монгол 
пропертизийн баруун тал 
Шангрила худалдааны 
төвийн замын эсрэг талд

38 200 000 6 400 000

Нийт 200 40 000 000
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ҮНЭЛГЭЭНИЙ ХОРООНЫ БҮРЭЛДЭХҮҮН

Дарга М.Балдандорж

Гишүүд: Т.Оюунтөгс

Д.Нааяа

У.Сумъяа

Нарийн бичгийн Ц.Болортунгалаг 
дарга:

Улаанбаатар хотын Захирагчийн 
ажпын албаны Хотын инженерийн 
байгууламжийн хэлтсийн даргын 
албан үүргийг түр орлон гүйцэтгэгч

Улаанбаатар хотын Захирагчийн 
ажлын албаны Хотын инженерийн 
байгууламжийн хэлтсийн
мэргэжилтэн

Улаанбаатар хотын Захирагчийн 
ажпын албаны Хотын тохижилт, 
цэцэрлэгжүүлэлтийн хэлтсийн 
мэргэжилтэн

Баянгол дүүрэг, 1 дүгээр хороо, 23- 
24 тоотод оршин суугч иргэн 
/зөвшилцсөнөөр/

Улаанбаатар хотын Захирагчийн 
ажлын албаны Хотын инженерийн 
байгууламжийн хэлтсийн
мэргэжилтэн


