
УЛААНБААТАР ХОТЫН
ЕРӨНХИЙ М ЕНЕЖ ЕРИЙН

ТУШ ААЛ

сб сарын М еөдөр Дугаар Улаанбаатар хот

Нийтийн эзэмшлийн гудамж, зам талбайн 
гэрэлтүүлгийн өвөлжилтийн бэлтгэл хангах тухай

Төсвийн тухай хуулийн 16 дугаар зүйлийн 16.5.2, Хот тосгоны эрх зүйн 
байдлын тухай хуулийн 20 дугаар зүйлийн 20.2, Нийслэлийн Засаг даргын 2014 
оны А/249 дүгээр захирамжаар батлагдсан “Захирамжпалын баримт бичиг 
боловсруулах, батлах, хянах, мэдээлэх журам”-ын 2 дугаар хэсгийн 2.4.1 дэх 
заалт, Улаанбаатар хотын Захирагчийн ажпын албаны дүрмийн 2.9.5 дахь заалтыг 
тус тус үндэслэн ТУШААХ нь:

1. Нийтийн эзэмшлийн гудамж, зам талбайн гэрэлтүүлгийн 2018-2019 оны 
өвөлжилтийн бэлтгэл хангах ажпыг 2018 оны хаврын их бүтээн байгуулалтын 
ажилтай уялдуулан 2018 оны 07 дугаар сарын 01-ний дотор зохион байгуулж, 
гүйцэтгүүлэхийг Инженерийн байгууламжийн хэлтэс /Т.Хэрлэн/-т үүрэг болгосугай.

2. Өвөлжилтийн бэлтгэл ажпын хүрээнд хэрэгжих ажпуудын төсөв, тоо 
хэмжээ, байршлыг хавсралтаар баталсугай.

3. Нийтийн эзэмшлийн гудамж, зам талбайн гэрэлтүүлгийн 2018-2019 оны 
өвөлжилтийн бэлтгэл хангах ажпыг хууль журамд нийцүүлэн зохион байгуулахыг 
Улаанбаатар хотын ерөнхий менежерийн 2018 оны А/08 дугаар тушаалаар 
байгуулагдсан Үнэлгээний хороонд даалгасугай.

4. Нийтийн эзэмшлийн гудамж, зам талбайн гэрэлтүүлгийн 2018-2019 оны 
өвөлжилтийн бэлтгэл хангах ажпыг хотын гэрэлтүүлгийн зардлаас 324,300,000 
/Гурван зуун хорин дөрвөн сая гурван зуун мянга/ төгрөгийг гүйцэтгэлээр 
санхүүжүүлэхийг Ахлах нягтлан бодогч /Б.Цэрмаа/-д үүрэг болгосугай.

УЛААНБААТАР ХОТЫН ЕРӨНХИЙ МЕНЕЖЕР 
БӨГӨӨД ЗАХИРАГЧИЙН АЖЛЫН АЛБАНЫ
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Улаанбаатар хотын Ерөнхий менежерийн 
2018 оны $6. сарын Р.&өдрийн 

тушаалын хавсралт
'

2018-2019 оны Хотын гэрэлтүүлгийн өвөлжилтийн бэлтгэл ажлын 
хүрээнд засварлах ажпын задаргаа

Баянгол болон Баянзүрх дүүргийн өвөлжилтийн бэлтгэл ажлын хүрээнд 
хийгдэх гэрэлтүүлгийн засвар шинэчлэлийн ажил

Төсөвт
өртөг

/сая.төг/№ Ажлын нэр Тоо хэмжээ Байршил

1
Энхтайваны өргөн чөлөөнд 

шон хоорондын кабель 
гэмтсэн тул шинээр СИП 

кабель татах

СИП 25*31*54 
1500м

Баруун 4 замаас 25 
дугаар эмийн сан хүртэл 

замын хойд хэсэг

11.000.000

2
Амарсанаагийн гудамжинд 

шон хоорондын кабель 
гэмтсэн тул шинээр СИП 

кабель татах

СИП 25*31*54 
ЮООм

Макс Молл дэлгүүрээс 
Ахуй үйлчилгээний 

уулзвар хүртэл

7,100,000

3
Тээвэрчдийн гудамжинд 
шон хоорондын кабель 

гэмтсэн тул шинээр СИП 
кабель татах

СИП 25*31*54 
1700м

5 шарын призерээс 
Моносын уулзвар хүртэл

16.000.000

4
Дандарбаатарын 

гудамжнын шон хоорондын 
кабель муудсан тул 

шинээр СИП болгон солих

СИП 25*31*54 
800 м

Алдар спорт хорооноос 
Цайлын уулзвар хүртэл

4,900,000

5 Их тойруу гудамжинд 
кабель шугам шинэчлэх

СИП 25*31*54 
650 м

Эвтэй 4 амьтны тойргоос 
Сансрын Баянцээл

4,600,000

6
Нохойтой хөшөөний 

цамхага гэрлийг сэргээн 
засварлах

20 ш ком 
гэрэлтүүлэг 

кабель
шугамын хамт

Баянзүрх дүүрэг чулуун 
овооны тойрог, Нохойтой 

хөшөө

8,600,000

7
Халдвартын эмнэлэгийн 

хойд талаар шинээр 
гэрэлтүүлэг хийх

300 м замыг 
иж бүрэн 

гэрэлтүүлэх

Намъянжүгийн 
гудамжнаас Халдвартын 
эмнэлэгийн хойд талын 
орон сууцны хороолол 

хүртэл чулуун зам дагуу

11,300,000

8
Тролейбусны эцсийн 

цамхага гэрэлтүүлэгт их 
засвар хийж бүрэн 

гэрэлтүүлэх

20 ш ком 
гэрэлтүүлэг 

кабель
шугамын хамт

Ботаникийн эцсийн 
Тролейбусны эцэс

9,800,000

Нийт 73,300,000
Чингэлтэй дүүргийн өвөлжилтийн бэлтгэл ажлын хүрээнд хийгдэх гэрэлтүүлгийн

засвар шинэчлэлийн ажил

1
Энэбишийн өргөн 

чөлөөний гэрэлтүүлгийг 
бүрэн шинэчлэх

250Вт-ын лед 
гэрэлтүүлгийг 
СИП кабелийн 
хамт шинэчлэх

Баянбүрдийн тойргоос 
Тасганы овоо Гандагийн 

уулзвар хүртэл
38,500,000



Сүхбаатар дүүргийн өвөлжилтийн бэлтгэл ажлын хүрээнд хийгдэх гэрэлтүүлгийн
засвар шинэчлэлийн ажил

1
Энхтайваны өргөн чөлөөнд 
гэмтэж муудсан кабелийг 

СИП болгон солих
СИП 25*31*54 

1500 м
Улсын их дэлгүүрээс 
баруун 4 зам хүртэл

7,500,000

2
Сэлх зуслан Цолмонгийн 
гудамжинд их засвар хийж 

бүрэн гэрэлтүүлэх

83 ш
гэрэлтүүлгийг 
солих, засвар 

үйлчилгээ хийх

Сэлх зуслан чиглэлийн 
4,5км авто замын 

гэрэлтүүлэг

9,000,000

3

Дамбадаржаа 2 дугаар 
гудамжнаас Япон цэргиййн 

оршуулга хүрэх замын 
эхний 1,3км замыг бүрэн 

гэрэлтүүлэх

1,2 км замд иж 
бүрэн

гэрэлтүүлэг

Дамбадаржаа 2 дугаар 
гудамжнаас СБД-ийн 17 

дугаар хороо хүртэл

63,500,000

Нийт 80,000,000
Сонгинохайрхан дүүргийн өвөлжилтийн бэлтгэл ажлын хүрээнд хийгдэх 

гэрэлтүүлгийн засвар шинэчлэлийн ажил

1 Хувьсгалчдын гудамжны 
кабеллийг шинэчлэн солих

СИП 25*31*54 
7200 м

Баянхошуу хойгуур 
Зурагтын шинэ эцсээс 
баруун зуүн салааны 

уулзвар хүртэл

37,000,000

2
Баруун турууны шалган 
нэвтрүүлэх товчооны 

гэрэлтүүлэгт их засвар 
хийж ашиглалтад оруулах

Лед
гэрэлтүүлэг, 
СИП кабель, 

Щит

Дархан Эрдэнэтээс орж 
ирдэг Баруун турууны 22- 

нтовчоо

22,000,000

3
Эмээлтийн шалган 

нэвтрүүлэх товчооны 
гэрэлтүүлэгт их засвар 

хийж ашиглалтад оруулах

Лед
гэрэлтүүлэг, 
СИП кабель, 

Щит

Баруун аймгуудаас орж 
ирдэг Эмээлтийн 22-н 

товчоо

20,500,000

Нийт 79,500,000
Хан-Уул, Сонгинохайрхан дүүргийн өвөлжилтийн бэлтгэл ажлын хүрээнд хийгдэх 

гэрэлтүулгийн засвар шинэчлэлийн ажил
УБЦТС ТӨХК-ний 
шаардлагын дагуу 

Хувьсгалчдын гудамжны 
КТПН-ийг шинэчлэх. 

6/0,4кВ-г 10/0,4кВ болгон 
өөрчлөх

10/0,4кВ-ын 
63КВА КТПН

Баянхошуу хойгуур 
Зурагтын шинэ эцсээс 

хөтөл хүртэл 7,500,000

ТЭЦ 3-н арын уулзвараас 
яармагийн гүүр хүртлэх 

авто замын гэрэлтүүлгийн 
тэжээлийн кабелийг 

шинэчлэх

СИП 25*31*54 
650 м

Хөсөг трейдрүү явсан 
замаас ТЭЦ 3-н баруун 

талын зам хүртэл
10,000,000

Ажилчдын гудамжны 
400Вт-ын Днат 

гэрэлтүүлгийг 150Вт-ын 
лед гэрлээр солих

150Вт-ын 64ш
Чингисийн өргөн 
чөлөөнөөс Хөсөг 

трейдийн уулзвар хүртэл
35,500,000

53,000,000
Нийт дүн 324,300,000


