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Комиссын бүрэлдэхүүнийг өөрчлөн 

байгуулах тухай

Төсвийн тухай хуулийн 16 дугаар зүйлийн 16.5.5 дахь заалт, Монгол Улсын 
2016 оны Төсвийн тухай хуулийн 2 дугаар хавсралтын 2.1.1 дэх заалт, Засгийн 
газрын 2016 оны 02 дугаар сарын 01-ний өдрийн 7 дугаар тэмдэглэл, Нийслэлийн 
Засаг даргын 2014 оны А/279 дугаар захирамжаар батлагдсан “Захирамжлалын 
баримт бичиг боловсруулах, батлах, хянах мэдээлэх журам”-ын 2 дугаар хэсгийн
2.4.1 дэх заалт, Нийслэлийн Засаг даргын “Эрх шилжүүлэх тухай” 2016 оны А/135 
дугаар захирамж, Улаанбаатар хотын Захирагчийн ажпын албаны дүрмийн 
1 дүгээр хэсгийн 1.3, 2 дугаар хэсгийн 2.9 дэх заалтуудыг тус тус үндэслэн 
ТУШААХ нь:

1. Улсын төсвийн хөрөнгөөр 2016 онд санхүүжих Улаанбаатар хотын Төв 
цэвэрлэх байгууламжид хуримтлагдсан лагийг боловсруулах, дамжлага нэмэх, 
ашиглалтанд оруулах төсөл арга хэмжээний ажлын гүйцэтгэлд өдөр тутмын ажилд 
хяналт тавих, гүйцэтгэгч сонгон шалгаруулах, барилга угсралтын ажпыг байнгын 
ашиглалтад хүлээж авах үүрэг бүхий комиссын бүрэлдэхүүнийг 1 дүгээр 
хавсралтаар, ажлуудын задаргааг 2 дугаар хавсралтаар тус тус баталсугай.

3. Улсын төсвийн хөрөнгө оруулалтаар хэрэгжсэн төсөл арга хэмжээний 
ажпуудыг байнгын ашиглалтад хүлээн авч, Нийслэлийн өмчид бүртгүүлэх ажпыг 
зохион байгуулахыг комиссын дарга /Б.Цэрэнбалжид/-д үүрэг болгосугай.

4. Энэхүү тушаал гарсантай холбогдуулан Улаанбаатар хотын Ерөнхий 
менежерийн 2016 оны А/31, А/91 дүгээр тушаалыг тус тус хүчингүй болсонд 
тооцсугай.

ХОТЫН ЕРӨНХИЙ МЕНЕЖЕР БӨГӨӨД
ЗАХИРАРНИШ^ЖЛЫН АЛБАНЫ /
ддрГА Т.ГАНТӨМӨР
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КОМИССЫН БҮРЭЛДЭХҮҮН

Б.Цэрэнбалжид

Д.Анхбат

Б.Эрдэнэбат

Б.Оюунсүрэн

Б.Батсүх

Л.Болдбаатар

Улаанбаатар хотын Захирагчийн ажлын 
албаны Инженерийн байгууламжийн хэлтсийн 
дарга
Нийслэлийн Засаг даргын Тамгын газрын 
Бодлого, төлөвлөлтийн хэлтсийн мэргэжилтэн

Улаанбаатар хотын Захирагчийн ажлын 
албаны Үйл ажиллагааны Мониторингийн 
хэлтсийн Дэд бүтцийн мониторинг хариуцсан 
мэргэжилтэн

Нийслэлийн Өмчийн харилцааны газрын 
хөрөнгө оруулалтын бүртгэл хариуцсан 
мэргэжилтэн

“Ус сувгийн удирдах газар" ОНӨҮГ-ын 
инженерийн байгууламж хариуцсан дэд дарга 
бөгөөд ерөнхий инженер

“Ус сувгийн удирдах газар" ОНӨҮГ-ын 
Цэвэрлэх байгууламжийн ашиглалтын албаны 
дарга

М.Балдандорж Улаанбаатар хотын Захирагчийн ажлын
албаны Инженерийн байгууламжийн хэлтсийн 
мэргэжилтэн
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УЛСЫН ТӨСВИЙН ХӨРӨНГӨӨР 2016 ОНД САНХҮҮЖИХ 
УЛААНБААТАР ХОТЫН ТӨВ ЦЭВЭРЛЭХ БАЙГУУЛАМЖИД 

ХУРИМТЛАГДСАН ЛАГИЙГ БОЛОВСРУУЛАХ, 
ДАМЖЛАГА НЭМЭХ, АШИГЛАЛТАНД ОРУУЛАХ 

ТӨСӨЛ АРГА ХЭМЖЭЭНИЙ ЖАГСААЛТ

д/д
Төсөл, арга хэмжээний нэр, 

хүчин чадал, байршил
Төсөвт өртөг 

/сая төг/

1

Төв цэвэрлэх байгууламжийн цэвэрлэгээний 
түвшин, лагийн боловсруулалтыг сайжруулах, 
үнэр арилгах ажилд бараа материал, тоног 
төхөөрөмж нийлүүлэн суурилуулах, 
тохируулан угсрах ажил

1,787,450,000

2
Түүхий үлдэцийн насос станцын насос, хаалт, 
шугам сүлжээ, цахилгаан хангамжийн 
шинэчлэлийн ажил

428,953,090

3 Лагийн талбайн шугам сүлжээний 
шинэчлэлийн ажил

363,090,366

4
Идэвхит лагийн фбООмм-ийн хаалт 
солих,ф400мм-ийн шугамыг өргөтгөн 
шинэчлэх, зардал хэмжигч суурилуулах ажил

116,156,097

5
Лабораторийн багаж тоног төхөөрөмж 
худалдан авах

44,000,000

6
Агааржуулах станцын Н-750 агаарын машины 
өдөөлтийн щит шинэчлэх

49,041,485

7 Баруун сараалжийн тоног төхөөрөмжийн 
шинэчлэлтийн ажил

119,228,007

8
Шинээр угсрагдах электролизийн тоног 
төхөөрөмжийн гадна цахилгаан хангамжийн 
ажил

31,209,244

9 Шинээр суурилуулах тоног төхөөрөмжтэй 
уялдуулан зам талбай бэлтгэлийн ажил 228,407,553

10 Биологи цэвэрлэгээний Арвай-3 био бэлдмэл 
худалдан авах

1,800,000

11 Лагийн талбайд геотубе байршуулах бэлтгэл 
үе бэлдэх ажил /подон/

43,750,000

12 Геотюбе нийлүүлэх ажил 396,000,000

13
Улаанбаатар хотын Төв цэвэрлэх 
байгууламжийн түүхий үлдэцийн насос 
станцын машинистийн өрөөг өргөтгөн 

( шинэчлэх ажил

27,375,845



14
Хуваарилах камер/4 ба 5 дугаар тунгаагуурын 
/ болон механик цэвэрлэгээний дараах 
хуваарилах камерийн бетон хийцийн 
засварлах ажил

19,066,266

15
Төв цэвэрлэх байгууламжаас гарч байгаа усыг 
нуураас тусгаарлах далан сувгийн бохирдлыг 
бууруулах ажил

79,143,609

16
Цэвэрлэх байгууламжаас балжийн гол, туул 
гол хүртэлх сувгийн бохирдлыг бууруулах 
ажил

600,000,000

17 Лагийн картын урд талбайд хуримтлагдсан 
лагийг үнэргүйжүүлэх, боловсруулах ажил 168,000,000

18 Элсний картын талбайг шинэчлэх ажил 182,000,000

19 Геотюбе суурилуулах 2ш картын талбайг 
хоосолж бэлтгэх ажил 8,000,000

20 Цахилгаан хаалт 14ш /ф150мм-1ш, ф200мм- 
9ш, ф250мм-4ш /ТҮНС/ 87,000,000

21
Эргэлтийн лагийн давтамж хувиргагчтай 

насос 2500 мЗ/цаг, 2ш 320,000,000

22 Лагийн талбайн хашаа, гэрэлтүүлэг, камер 300,000,000

23
Сараалж 9ш, хог шахагч Зш, хог 

дамжуулагч Зш 427,978,153

24

Лагийн талбайн урд талын хаягдлыг 
тэгшилж хаягдал хүлээн авах талбай 

бэлтгэх
106,000,000

25

Лагийн халдваргүйжүүлэх хэт авайн 
төхөөрөмж нийлүүлж суурилуулах 

Тохируулга хийх
2,166,350,285.0

Нийт өртөг 8,100,000,000.0


