
УЛААНБААТАР ХОТЫН
ЕРӨНХИЙ МЕНЕЖЕРИЙН ТУШААЛ

оны 03 сарын /3 ' өдөр Дугаар _ Улаанбаатар хот

Авто замын байгууламжийн арчлалтын 
ажилд хөрөнгө гаргах тухай

Монгол Улсын Нийслэл Улаанбаатар хотын Эрх зүйн байдлын тухай хуулийн 
24 дүгээр зүйлийн 24.3.1,24.3.3 дахь заалт, 24.6 дахь хэсэг, Төсвийн тухай хуулийн 
16 дугаар зүйлийн 16.5.5, Төрийн болон орон нутгийн өмчийн хөрөнгөөр бараа, 
ажил, үйлчилгээ худалдан авах тухай хуулийн 3 дугаар зүйлийн 3.12, 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 2.2 дахь заалт, 3 дугаар хэсгийн 3.1.3, 3.1.14 дахь заалтыгтус тус үндэслэн 
ТУШААХ НЬ:

1 .Улаанбаатар хотын авто замын эгнээ тусгаарлах хайсны бүрэн бүтэн 
байдал, замын хөдөлгөөний аюулгүй байдлыг хангах зорилгоор батлагдсан “Авто 
замын эгнээ тусгаарлах хайс хашлага арчлах, нөхөн сэргээх зардал”-ын задаргааг 
хавсралт ёсоор баталсугай.

2. Хавсралтаар батлагдсан ажпыг “Улаанбаатар зам засвар, арчлалтын газар” 
ОНӨААТҮГ-аар гэрээ байгуулан гүйцэтгүүлж, гэрээний биелэлтэд хяналт тавьж 
ажиллахыг Хотын инженерийн байгууламжийн хэлтэс (Ц.Нямцэвээн)-т даалгасугай.

3. Авто замын эгнээ тусгаарлах хайс хашлага арчлах, нөхөн сэргээх ажилд 
шаардагдах 500,000,000 (таван зуун сая) төгрөгийг Нийслэлийн авто замын сангийн 
хөрөнгөөр санхүүжих авто зам, замын байгууламжийн цэвэрлэгээ, үйлчилгээ, 
засвар арчлалт, бусад зардлаас гүйцэтгэлээр нь санхүүжүүлэхийг Төсвийн 
санхүүжилт, тайлагналт, бүртгэл хариуцсан ахлах нягтлан бодогч (Б.Ганчимэг)-д 
зөвшөөрсүгэй.

4.Энэхүү тушаалын хэрэгжилтэд хяналт тавьж ажиллахыг Захиргаа, 
санхүүгийн хэлтэс (Н.Отгонбаяр)-т даалгасугай.
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АВТО ЗАМЫН ЭГНЭЭ ТУСГААРЛАХ ХАЙС ХАШЛАГА АРЧЛАХ, 
НӨХӨН СЭРГЭЭХ ЗАРДАЛ

№ Ажлын нэр Өртөг (төгрөгөөр)

1 2 3

1 Замын эгнээ тусгаарлах хайс шинэчилж 
байршуулах 1.2м*2м 284,400,000

2

3

Замын эгнээ тусгаарлах хайсны нөөц, сэлбэг 
хэрэгсэл 62,445,000

Хайс шилжүүлэх, хураах ажил 15,125,000

4 Трубан хайс нөхөн байршуулах 30,030,000

5 Туузан хайс нөхөн байршуулах 108,000,000

Нийт дүн 500,000,000


