
оны сарын өдөр Дугаар

УЛААНБААТАР ХОТЫН
ЕРӨНХИЙ МЕНЕЖЕРИЙН ТУШААЛ

сарын Улаанбаатар хот

г Үнэлгээний хороо байгуулах тухай

Монгол Улсын нийслэл Улаанбаатар хотын эрх зүйн байдлын тухай хуулийн 
24 дүгээр зүйлийн 24.3.1 дэх заалт, 24.6 дахь хэсэг, Төрийн болон орон нутгийн 
өмчийн хөрөнгөөр бараа, ажил, үйлчилгээ худалдан авах тухай хуулийн 47 дугаар 
зүйлийн 47.1 дэх хэсэг, Нийслэлийн иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын 2022 оны 
Нийслэлийн 2023 оны төсөв батлах тухай 115 дугаар тогтоол, Нийслэлийн Засаг 
даргын 2023 оны Эрх шилжүүлэх тухай А/135 дугаар захирамж, Улаанбаатар хотын 
Захирагчийн ажлын 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 2023-2024 оны өвөлжилтийн бэлтгэл ажлын хүрээнд 
нийтийн эзэмшлийн зам, талбайн халтиргаа гулгаа арилгах зориулалтын бодис, 
давс нийлүүлэх ажлын төсвийг 1 дүгээр хавсралтаар баталсугай.

2. Дээрх ажлын гүйцэтгэгчийг сонгон шалгаруулах үүрэг бүхий Үнэлгээний 
хороог 2 дугаар хавсралтаар байгуулсугай.

3. Худалдан авах ажиллагааг холбогдох хууль тогтоомжид нийцүүлэн зохион 
байгуулж ажиллахыг Үнэлгээний хороо (Б.Мөнх-Эрдэнэ)-д үүрэг болгосугай.
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2023-2024 ОНЫ ӨВӨЛЖИЛТИЙН БЭЛТГЭЛ АЖЛЫН ХҮРЭЭНД НИЙТИЙН 
ЭЗЭМШЛИЙН ЗАМ, ТАЛБАЙН ХАЛТИРГАА ГУЛГАА АРИЛГАХ ЗОРИУЛАЛТЫН 

БОДИС, ДАВС НИЙЛҮҮЛЭХ АЖЛЫН ТӨСӨВ

№ Төсөл, арга хэмжээний нэр, хүчин чадал, 
байршил

Төсөвт өртөг 
(мянга.төг)

Тухайн онд 
санхүүжих дүн 

(мянга.төг)
1 2 3 4

1 Халтиргаа гулгаа арилгах зориулалтын 
бодис худалдан авах 2,550,000 2,550,000

2 Халтиргаа гулгаа арилгах байгалийн давс 
худалдан авах 825,000 825,000

ДҮН 3,375,000 3,375,000
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ҮНЭЛГЭЭНИЙ ХОРООНЫ БҮРЭЛДЭХҮҮН

Дарга Б.Мөнх-Эрдэнэ Улаанбаатар хотын Захирагчийн ажлын 
албаны Орчны бохирдол, хог хаягдлын 
удирдлагын хэлтсийн дарга

Г ишүүд Т.Оюунбилэг Улаанбаатар хотын Захирагчийн ажлын 
албаны Хотын инженерийн байгууламжийн 
хэлтсийн мэргэжилтэн

А.Байгалмаа Монголын барилгачдын үйлдвэрчний 
эвлэлүүдийн холбооны тэргүүлэгч гишүүн

Д.Тарваа Аудитын боловсролын төв НҮТББ-ийн гишүүн

Нарийн 
бичгийн дарга

Б.Мөнхбаяр Улаанбаатар хотын Захирагчийн ажлын 
албаны Орчны бохирдол, хог хаягдлын 
удирдлагын хэлтсийн мэргэжилтэн


