
УЛААНБААТАР ХОТЫН
ЕРӨНХИЙ МЕНЕЖЕРИЙН

ТУШААЛ

Дугаар

Г
Ажлын задаргааг шинэчлэн батлах тухай

Монгол Улсын 2016 оны төсвийн тухай хуулийн 2 дугаар хавсралтын 11.1.1 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 “Захирамжпалын 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. Улаанбаатар хотын Төв цэвэрлэх байгууламжид хуримтлагдсан лагийг 
боловсруулах, дамжлага нэмэх ашиглалтад оруулах төсөл арга хэмжээний 
хүрээнд суурилуулагдахаар төлөвлөгдсөн тоног төхөөрөмж болон техникийн 
тодорхойлолт өөрчлөгдсөнтэй холбогдуулан Улаанбаатар хотын Ерөнхий 
менежерийн тушаалд өөрчлөлт оруулах тухай 2016 оны А/97 дугаар тушаалаар 
батлагдсан 1 дүгээр хавсралтын 22, 24, 26 дугаар ажпуудыг тус тус хавсралтаар 
шинэчлэн баталсугай.

2. Энэхүү тушаал гарсантай холбогдуулан Улаанбаатар хотын Ерөнхий 
менежерийн 2016 оны А/97 дугаар тушаалын 1 дүгээр хавсралтын 22, 24, 26 
дугаар ажлын хавсралтыг хүчингүй болсонд тооцсугай.
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УЛСЫН ТӨСВИЙН ХӨРӨНГӨӨР 2016 ОНД САНХҮҮЖИХ УЛААНБААТАР ХОТЫН ТӨВ 
ЦЭВЭРЛЭХ БАЙГУУЛАМЖИД ХУРИ1Ү1ТЛАГДСАН ЛАГИЙГ БОЛОВСРУУЛАХ, ДАМЖЛАГА 

НЭМЭХ, АШИГЛАЛТАНД ОРУУЛАХ ТӨСӨЛ АРГА ХЭМЖЭЭНИЙ ЖАГСААЛТ

№ 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 8,100,000,000.00


