
УЛААНБААТАР ХОТЫН
ЕРӨНХИЙ МЕНЕЖЕРИЙН ТУШААЛ

Дугаар Улаанбаатар хот

Үнэлгээний хороо байгуулах тухай

Монгол Улсын нийслэл Улаанбаатар хотын эрх зүйн байдлын тухай хуулийн 
24 дүгээр зүйлийн 24.6 дахь хэсэг, Төрийн болон орон нутгийн өмчийн хөрөнгөөр 
бараа, ажил, үйлчилгээ худалдан авах тухай хуулийн 46 дугаар зүйлийн 46.1.1 дэх 
заалт, 47 дугаар зүйлийн 47.1 дэх хэсэг, Нийслэлийн иргэдийн Төлөөлөгчдийн 
Хурлын 2022 оны “Нийслэлийн 2023 оны төсөв батлах тухай” 115 дугаар тогтоол, 
Улаанбаатар хотын Захирагчийн ажл.ын албаны дүрмийн 2 дугаар хэсгийн 2.2 дахь 
заалт, 3 дугаар хэсгийн 3.1.10 дахь заалтуудыг тус тус үндэслэн ТУШААХ нь:

1 .Улаанбаатар хотын Нийтийн эзэмшлийн ногоон байгууламжийн арчилгаа, 
нөхөн тарилтын ажил болон мод үржүүлгийн газрын тохижилтын ажлын төсвийг 1 
дүгээр хавсралт ёсоор баталсугай.

2. Дээрхи ажлын гүйцэтгэгчийг сонгон шалгаруулах үүрэг бүхий Үнэлгээний 
хороог 2 дугаар хавсралт ёсоор байгуулсугай.

3. Худалдан авах ажиллагааг холбогдох хууль тогтоомжид нийцүүлэн зохион 
байгуулж ажиллахыг Үнэлгээний хороо (Д.Сүхбат)-нд үүрэг болгосугай.
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УЛААНБААТАР ХОТЫН НИЙТИЙН ЭЗЭМШЛИЙН НОГООН БАЙГУУЛАМЖИЙН 
АРЧИЛГАА, НӨХӨН ТАРИЛТЫН АЖИЛ БОЛОН МОД ҮРЖҮҮЛГИЙН ГАЗРЫН

ТОХИЖИЛТЫН АЖЛЫН ТӨСӨВ

№ Төсөл, арга хэмжээний нэр, хүчин чадал, 
байршил

Төсөвт өртөг 
(мянга.төг)

Тухайн онд 
санхүүжих дүн 

(мянга.төг)

1
Хан-Уул дүүргийн Нийтийн эзэмшлийн 
ногоон байгууламжийн арчилгаа, нөхөн 
тарилтын ажил

1,856,811 1,856,811

2
Сонгинохайрхан дүүргийн Нийтийн 
эзэмшлийн ногоон байгууламжийн 
арчилгаа, нөхөн тарилтын ажил

1,031,810 1,031,810

3
Мод үржүүлгийн газрын үйл ажиллагаа 
сайжруулах багаж тоног төхөөрөмжөөр 
хангах

50,000 50,000

4
Нийтийн эзэмшлийн гудамж талбайд 
таригдах нэг наст цэцэг худалдан авах 
зардал

350,000 350,000

5
Нийтийн эзэмшлийн гудамж талбайд гоёл 
чимэглэлийн мод сөөг суулгац худалдан 
авах зардал

290,000 290,000

6
Хотын ногоон байгууламж, 
цэцэрлэгжүүлэлтэд шинээр хийгдэх 
ажлын зураг төсвийн зардал,

50,000 50,000

7 Нийтийн эзэмшлийн гудамж талбайд 
усалгааны худгийн тоо нэмэгдүүлэх 40,000 40,000

8
Нийтийн эзэмшлийн ногоон 
байгууламжийн арчилгааны хөндлөнгийн 
хяналтын зөвлөх үйлчилгээний ажил

280,000 280,000

ДҮН 3,948,621 3,948,621
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II
ҮНЭЛГЭЭНИЙ ХОРООНЫ БҮРЭЛДЭХҮҮН

Дарга Д.Сүхбат Улаанбаатар хотын Захирагчийн ажлын 
албаны Хотын тохижилт, 
цэцэрлэгжүүлэлтийн хэлтсийн ахлах 
мэргэжилтэн

Гишүүд Г.Индарьяа Улаанбаатар хотын Захирагчийн ажлын 
албаны Орчны бохирдол, хог хаягдлын, 
удирдлагын хэлтсийн мэргэжилтэн

А.Байгалмаа Монголын барилгачдын үйлдвэрчний 
эвлэлүүдийн холбооны тэргүүлэгч гишүүн

Ц.Дарханбат Тактижент ТББ-ийн тэргүүн

Нарийн 
бичгийн дарга

Д.Нааяа Улаанбаатар хотын Захирагчийн ажлын 
албаны Хотын тохижилт, 
цэцэрлэгжүүлэлтийн хэлтсийн мэргэжилтэн


