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Ажлын хэсэг байгуулах тухай 
 
 

Монгол Улсын Засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн нэгж, түүний удирдлагын тухай 
хуулийн 29 дүгээр зүйлийн 29.2, Нийслэлийн иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын 2017 оны 
01/19 дүгээр тогтоолын хавсралтаар баталсан “Нийслэлийн эдийн засаг, нийгмийг 2018 
онд хөгжүүлэх үндсэн чиглэл”-ийн 2.80-д заасныг тус тус үндэслэн ЗАХИРАМЖЛАХ нь: 
 

1.Нийслэл Улаанбаатар хотод олон улсын жишигт нийцсэн дугуйн түрээсийн 
үйлчилгээ нэвтрүүлэх төслийг сонгон шалгаруулж, холбогдох шийдвэрийн төсөл 
боловсруулах үүрэг бүхий Ажлын хэсгийг дараахь бүрэлдэхүүнтэй байгуулсугай: 

 
Ахлагч -Нийслэлийн Засаг даргын ахлах зөвлөх 

 
Гишүүд:  -Нийслэлийн Засаг даргын Тамгын газрын 

Хууль, эрх зүйн хэлтсийн дарга; 
  

-Нийслэлийн Газрын албаны дарга; 
 
-Нийслэлийн Мэдээллийн технологийн газрын  
 дарга; 

 
     -Нийслэлийн Хот төлөвлөлт, ерөнхий  
     төлөвлөгөөний газрын орлогч дарга; 

 
-“Замын хөдөлгөөний удирдлагын төв” НӨҮГ-ын 
 дарга. 

  
Нарийн бичгийн  -Нийслэлийн Засаг даргын Тамгын газрын                  
         дарга    Хууль, эрх зүйн хэлтсийн мэргэжилтэн. 

  
2.Энэ захирамжийн 1 дүгээр зүйлд заасан төслийг сонгон шалгаруулах ажлын 

удирдамжийг хавсралт ёсоор баталсугай. 
 
3.Төслийг сонгон шалгаруулж, холбогдох шийдвэрийн төслийг 2018 оны 04 дүгээр 

сарын 01-ний өдрийн дотор танилцуулахыг Ажлын хэсэгт даалгасугай. 
 
 
 

 
НИЙСЛЭЛИЙН ЗАСАГ ДАРГА 

  БӨГӨӨД УЛААНБААТАР ХОТЫН        
ЗАХИРАГЧ            С.БАТБОЛД 

 
 

 

 
 
 
 
 



Нийслэлийн Засаг  даргын  2018 оны 
     03 дугаар сарын 02-ны өдрийн 

    А/214 дүгээр захирамжийн 
хавсралт 

                                                                                                                             
 

 
 

 
УЛААНБААТАР ХОТОД ОЛОН УЛСЫН ЖИШИГТ НИЙЦСЭН ДУГУЙН  

ТҮРЭЭСИЙН ҮЙЛЧИЛГЭЭ НЭВТРҮҮЛЭХ ТӨСЛИЙГ СОНГОН  
ШАЛГАРУУЛАХ АЖЛЫН УДИРДАМЖ 

 
 

Нэг. Нийслэлийн иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын 2017 оны 01/19 дүгээр 
тогтоолын хавсралтаар баталсан “Нийслэлийн эдийн засаг, нийгмийг 2018 онд 
хөгжүүлэх үндсэн чиглэл”-ийн 2.80-д “Улаанбаатар хотод олон улсын жишигт 
нийцсэн дугуйн түрээсийн үйлчилгээг нэвтрүүлэх ажлыг төр, хувийн хэвшлийн 
хамтын ажиллагааны хүрээнд эхлүүлнэ“ гэж заасан.  
 

Дэлхийн томоохон хотууд өөрийн өнгө төрхийг илэрхийлсэн түрээсийн 
дугуйн үйлчилгээг нэвтрүүлэн амжилттай хэрэгжүүлж байгаа бөгөөд хотын 
түрээсийн дугуйн үйлчилгээ нь автомашины түгжрэл, агаарын бохирдлын эсрэг 
хийх үр дүнтэй алхам төдийгүй иргэдийн эрүүл мэндийг сайжруулах бодит ажил 
гэдэг нь дэлхий олон хотуудын туршлагаар батлагдаж байна.  

 
Ажлын хэсэг нь дээр дурдсан зорилтын хүрээнд хамтран ажиллахаар санал 

ирүүлсэн аж ахуйн нэгж, байгууллагуудын төслийг үнэлж, хамтран ажиллах 
гэрээний төсөл боловсруулах үйл ажиллагааг энэхүү удирдамжийн дагуу зохион 
байгуулна.  

 
Хоёр. Сонгон шалгаруулалтад оролцогчийг дараахь шалгуур үзүүлэлтийн 

дагуу үнэлнэ. /Үнэлгээний маягт хавсралт/:  
 

1/ Дугуйн зогсоолуудын төлөвлөгөө /тоо хэмжээ, байршил, техникийн 
шийдэл/; 
 

2/ Дугуйн чанар, техникийн үзүүлэлтүүд; 
 

3/ Дугуйн түрээсийн төлбөрийн талаархи санал, төлбөр тооцооны шийдэл; 
 

4/ Дугуйн хяналтын систем; 
 

5/ Дугуй түрээслэгчийн аюулгүй байдлыг хангах арга хэмжээ; 
 

6/ Санхүүгийн чадавхи. 
 
 
Гурав. Ажлын хэсэг нь сонгон шалгаруулалтын дүнгээр хамгийн өндөр оноо 

авсан төслийг хэрэгжүүлэх аж ахуйн нэгж, байгууллагатай байгуулах хамтын 
ажиллагааны гэрээний төслийг хууль тогтоомжид нийцүүлэн боловсруулж, 
Нийслэлийн Засаг дарга бөгөөд Улаанбаатар хотын Захирагчид танилцуулна. 


