
УЛААНБААТАР ХОТЫН
ЕРӨНХИЙ МЕНЕЖЕРИЙН ТУШААЛ

оны 03  сарын ж  өдөр Дугаар ф '93 Улаанбаатар хот

Үнэлгээний хороо байгуулах тухай

Монгол Улсын нийслэл Улаанбаатар хотын эрх зүйн байдлын тухай хуулийн 
24 дүгээр зүйлийн 24.3.1 дэх хэсэг, 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 ажлын албаны дүрмийн 2 дугаар 
хэсгийн 2.2 дахь заалт, 3 дугаар хэсгийн 3.1 10 дахь заалтуудыг тус тус үндэслэн 
ТУШААХ нь:

1. Нарангийн энгэр, Цагаан давааны төвлөрсөн хогийн цэгийн ландфилийн 
талбайг хэсэгчлэн хааж, нөхөн сэргээлт хийх ажилд шаардагдах зардлыг 2 дугаар 
хавсралт ёсоор баталсугай.

2. Дээрх ажлын гүйцэтгэгчийг сонгон шалгаруулах Үнэлгээний хорооны 
бүрэлдэхүүнийг 1 дүгээр хавсралт ёсоор байгуулсугай.

3. Худалдан авах ажиллагаатай холбоотой бүх баримт бичгээр хадгаламжийн 
нэгж үүсгэн архивд хүлээлгэн өгөхийг Үнэлгээний хорооны нарийн бичгийн дарга
(Б.Мөнхбаяр)-д үүрэг болгосугай.

4. Худалдан авах ажиллагааг холбогдох хууль тогтоомжид нийцүүлэн зохион 
байгуулж, гүйцэтгэгчийг сонгон шалгаруулж ажиллахыг Үнэлгээний хороо (Б.Мөнх- 
Эрдэнэ)-нд үүрэг болгосугай.
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ЛАНДФИЛИЙН ТАЛБАЙГ ХЭСЭГЧЛЭН ХААЖ, 
НӨХӨН СЭРГЭЭЛТ ХИЙХ АЖЛЫН ТӨСӨВ

№ Төсөл арга хэмжээний нэр Талбайн
хэмжээ

Нийт зардал 
(төгрөг)

1 2 3 4

1
Нарангийн энгэрийн төвлөрсөн хогийн 
цэгийн ландфилийн талбайг хэсэгчлэн 
хааж, нөхөн сэргээлт хийх ажил (Багц-1)

З.Ога 1,092,180,000

2
Цагаан давааны төвлөрсөн хогийн цэгийн 
ландфилийн талбайг хэсэгчлэн хааж, 
нөхөн сэргээлт хийх ажил (Багц-2)

З.Ога 1,092,180,000

Нийт 2,184,360,000
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ҮНЭЛГЭЭНИЙ ХОРООНЫ БҮРЭЛДЭХҮҮН

Б.Мөнх-Эрдэнэ

С.Эрдэнэболд

Р.Дуламжав

Г.Төмөрмөнх

Улаанбаатар хотын Захирагчийн 
ажлын албаны Орчны бохирдол, 
хогхаягдлын удирдлагын хэлтсийн 
даргын албан үүргийг түр орлон 
гүйцэтгэгч

Улаанбаатар хотын Захирагчийн 
ажлын албаны Захиргааны 
удирдлага, санхүүгийн хэлтсийн 
мэргэжилтэн

"Нийгмийн хөгжпийн ертөнц" 
НҮТББ-ийн тэргүүн

Ногоон соёл иргэншил хөгжил сан 
ТББ-ийн тэргүүн

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


