
УЛААНБААТАР ХОТЫН 
ЕРӨНХИЙ МЕНЕЖЕРИЙН 

ТУШААЛ

сарын № өдөр Дугаар Улаанбаатар хот

Г ~Л
Үнэлгээний хороо байгуулах тухай

Төрийн болон орон нутгийн өмчийн хөрөнгөөр бараа, ажил, үйлчилгээ 
худалдан авах тухай хуулийн 47 дүгээр зүйлийн 47.1 дэх заалт, Нийслэлийн Засаг 
даргын 2014 оны А/279 дүгээр захирамжаар батлагдсан “Захирамжпалын баримт 
бичиг боловсруулах, батлах, хянах, мэдээлэх журам”-ын 2 дугаар хэсгийн 2.4.1 дэх 
заалт, Хөрөнгө гаргах тухай 2016 оны А/862 дугаар захирамж, Улаанбаатар хотын 
Захирагчийн ажпын албаны дүрмийн 2 дугаар хэсгийн 2.9 дэх заалтыг тус тус 
үндэслэн ТУШААХ нь:

1. Нийслэлийн засаг даргын нөөц хөрөнгөөр санхүүжих Баянгол дүүргийн 
13 дугаар сургуулийн гадна дулааны шугам, Сүхбаатар дүүргийн 71 дүгээр 
сургуулийн халаалтын тогооны засвар шинэчлэлтийн ажпын задаргааг 1 дүгээр 
хавсралтаар, гүйцэтгэгчийг сонгон шалгаруулах Үнэлгээний хорооны 
бүрэлдэхүүнийг 2 дугаар хавсралтаар тус тус баталсугай.

2. Дээрх инженерийн шугам сүлжээ, халаалтын тогооны засвар 
шинэчлэлтийн ажлыг холбогдох хууль тогтоомжид нийцүүлэн зохион байгуулж, 
гүйцэтгэгчийг сонгон шалгаруулж, зөвлөмжийг Нийслэлийн Хөрөнгө оруулалтын 
газарт хүргүүлэхийг Үнэлгээний хороо /Б.Цэрэнбалжид/-нд даалгасугай.

3. Засвар шинэчлэлтийн ажпын гүйцэтгэлийн тайланд хяналт тавьж, 
батлагдсан төсвийн хүрээнд санхүүжүүлэхийг Ахлах нягтлан бодогч /Б.Цэрмаа/-д 
үүрэг болгосугай.
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ИНЖЕНЕРИЙН ШУГАМ СҮЛЖЭЭ, ХАЛААЛТЫН ТОГООНЫ ЗАСВАР 
ШИНЭЧЛЭЛТИЙН АЖИЛД ШААРДАГДАХ ХӨРӨНГИЙН ЗАДАРГАА

/Төгрөг/

Д/д Хийгдэх ажпын нэр төрөл, байршил Хугацаа
2016 онд 

санхүүжих 
төсөвт өртөг

1
Баянгол дүүргийн 13 дугаар сургуулийн гадна 
дулаан хангамжийн халаалтын шугамын 
засварын ажил

2016 7,105,407.00

2
Сүхбаатар дүүргийн 71 дүгээр сургуулийн 
халаалтын тогооны засвар шинэчлэлтийн 
ажил.

2016 4,431,276.00

Нийт дүн 2016 11,536,683.00



ҮНЭЛГЭЭНИЙ ХОРООНЫ БҮРЭЛДЭХҮҮН
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ушаалын хоёрдугаар хавсралт

Үнэлгээний хорооны Б.Цэрэнбалжид 
дарга:

Гишүүд: Э.Уянга

Р.Даваасүрэн

Иргэн Б.Баярчимэг

Нарийн бичгийн О.Батмөнх 
дарга

Улаанбаатар хотын Захирагчийн ажлын 
албаны Инженерийн байгууламжийн 
хэлтсийн даргын албан үүргийг түр 
орлон гүйцэтгэгч

Улаанбаатар хотын Захирагчийн ажлын 
албаны Захиргаа, Санхүүгийн хэлтсийн 
хууль эрх зүйн мэргэжилтэн

Улаанбаатар хотын Захирагчийн ажлын 
албаны инженерийн байгууламжийн 
хэлтсийн мэргэжилтэн

Баянгол дүүргийн 19-р хороо, 57 дугаар 
байр 82 тоот /Зөвшилцсөнөөр/

Улаанбаатар хотын Захирагчийн ажпын 
албаны инженерийн байгууламжийн 
хэлтсийн мэргэжилтэн


