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Худалдан авах ажиллагааг 
зохион байгуулах тухай

Төрийн. болон орон нутгийн өмчийн хөрөнгөөр бараа ажил үйлчилгээ худалдан 
авах тухай хуулийн 47 дугаар зүйлийн 47.1, Төсвийн тухай хуулийн 16 дугаар зүйлийн 
16.5.5, Эрчим хүчний хэмнэлтийн тухай хуулийн 10 дугаар зүйлийн 10.2.3, Нийслэлийн 
Иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын 2017 оны 02/22 дугаар тогтоол, Нийслэлийн Засаг 
даргын 2018 оны А/984 дүгээр захирамж, Нийслэлийн Засаг даргын 2014 оны А/279 дүгээр 
захирамжаар батлагдсан “Захирамжлалын баримт бичиг боловсруулах, батлах, хянах, 
мэдээлэх журам”-ын 2.4.1, Улаанбаатар хотын Захирагчийн ажлын албаны дүрмийн 2 
дугаар хэсгийн 2.9.5, 3 дугаар зүйлийн 3.1 21 дэх заалтыг тус тус үндэслэн ТУШААХ нь:

1. Нийслэлийн Засаг даргын 2018 оны Хөрөнгө гаргах тухай А/984 дүгээр 
захирамжаар эрх шилжиж ирсэн өвөлжилтийн бэлтгэл ажлын хүрээнд суурилуулах зарим 
авто замын гэрэлтүүлгийн ажлыг 1 дүгээр, Улаанбаатар хотын зарим түүхэн хөшөө 
дурсгалыг сэргээгдэх эрчим хүчний эх үүсвэрээр гэрэлтүүлэх ажлыг 2 дугаар, Эрчим 
хүчний хэмнэлтийн Үндэсний хөтөлбөрийн хүрээнд зарим гудамж, зам талбайн 
гэрэлтүүлгийг эрчим хүчний хэмнэлттэй лед гэрлээр солих, Баянзүрх дүүргийн 27 дугаар 
хороо, Сэлбийн 1 дүгээр гудамжны айл өрхийн хүчдэлийн уналтыг сайжруулах, Сүхбаатар 
дүүргийн 18 дугаар хорооны гэрэлтүүлгийн ажлыг 3 дугаар хавсралт ёсоор тус тус 
баталсугай.

2. Худалдан авах ажиллагааг зохих хууль, журмын хүрээнд явуулахыг 
Улаанбаатар хотын Ерөнхий менежерийн 2018 оны А/230 дугаар тушаалаар 
байгуулагдсан Үнэлгээний хороо /Т.Хэрлэн/-нд, үүрэг болгосугай.

3. Ажлын явцын хяналт тавьж, гэрээний хугацаанд чанартай хэрэгжүүлэх арга 
хэмжээ авахыг Инженерийн байгууламжийн хэлтэс /Т.Хэрлэн/-т, гүйцэтгэлийг актаар 
хүлээн авахыг Улаанбаатар хотын Ерөнхий менежерийн 2018 оны А/82 дугаар тушаалын 
2 дугаар хавсралтаар байгуулагдсан Ажлын хэсэг /Ц.Рэгзэдмаа/-т тус тус даалгасугай.
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4. Энэ тушаалын 1, 2 дугаар хавсралтуудад заасан төсөл арга хэмжээг хотын 
тохижилтын ажлын зардлаас, 3 дугаар хавсралтад заасан ажлыг Улаанбаатар хотын 
нийтийн эзэмшлийн гудамж, зам талбайн гэрэлтүүлгийн ашиглалт, урсгал техник 
засварын магадлашгүй ажил болон асалтын хувиас хэмнэгдсэн зардал, гэрэлтүүлгийн 
нэгдсэн удирдлагын Тулга системийн ашиглалт үйлчилгээний зардлуудаас тус тус 
санхүүжүүлэхийг Ахлах нягтлан бодогч /Б.Цэрмаа/-д зөвшөөрсүгэй.



I I Ерөнхий менежерийн 
аар сарын(40.-ны өдрийн 
лынХ--ДҮГээр хавсралт

ӨВӨЛЖИЛТИЙН БЭЛТГЭЛ АЖЛЫН ХҮРЭЭНД 
СУУРИЛУУЛАХ ЗАРИМ АВТО ЗАМЫН 

ГЭРЭЛТҮҮЛГИЙН АЖИЛ

№ Төсөл арга хэмжээний нэр хүчин 
чадал байршил

Хугацаа 2018 онд 
санхүүжих дүн 

/сая.төг/
1 2 3 4
1 Удирдлагын академийн гудамжны 

гэрэлтүүлгийн ажил
2018 он 46,6

Дүн 46,6



хотын Ерөнхий менежерийн 
угаар са >ын^.-ны өдрийн 
аа'Аын.«/..дугаар хавсралт

УЛААНБААТАР ХОТЫН ЗАРИМ ТҮҮХЭН ХӨШӨӨ 
ДУРСГАЛЫГ СЭРГЭЭГДЭХ ЭРЧИМ ХҮЧНИЙ 

ЭХ ҮҮСВЭРЭЭР ГЭРЭЛТҮҮЛЭХ АЖИЛ

№ Төсөл арга хэмжээний нэр хүчин 
чадал байршил

Хугацаа 2018 онд 
санхүүжих дүн 

/сая.төг/
1 2 3 4

1 Б.Ринчений хөшөөний гэрэлтүүлэг 
/СБД-ийн 1 дүгээр хороо/

2018 он

2,24

2
Ю.Цэдэнбалын хөшөөнйй 
гэрэлтүүлэг /СБД-ийн 1 дүгээр 
хороо/

2,24

3
С.Зоригийн хөшөө, хөшөө орчмын 
явган хүний замын гэрэлтүүлэг 
/СБД-ийн 1 дүгээр хороо/

14,37

4 Х.Чойбалсангийн хөшөө /СБД-ийн 1 
дүгээр хороо/

2,24

Дүн 21,09



Улаанбаатар хо 
1(2$... оны../|?...ду^ . 

/^ЩТ.дугаар тушаайын

рийн
дрийн
сралт

ЭРЧИМ ХҮЧНИЙ ХЭМНЭЛТИЙН ҮНДЭСНИЙ ХӨТӨЛБӨРИЙН 
ХҮРЭЭНД ЗАРИМ ГУДАМЖ, ЗАМ ТАЛБАЙН ГЭРЭЛТҮҮЛГИЙГ 

ЭРЧИМ ХҮЧНИЙ ХЭМНЭЛТТЭЙ ЛЕД ГЭРЛЭЭР солих, 
БАЯНЗҮРХ ДҮҮРГИЙН 27 ДУГААР ХОРОО, 

СЭЛБИЙН 1 ДҮГЭЭР ГУДАМЖНЫ АЙЛ ӨРХИЙН 
ХҮЧДЭЛИЙН УНАЛТЫГ САЙЖРУУЛАХ АЖИЛ

№ Төсөл арга хэмжээний нэр 
байршил

Хүчин чадал Хугацаа 2018 онд 
санхүүжих 

Дүн
/сая.төг/

1 2 3 4 5

1

Баянзүрх дүүргийн 27 дугаар 
хороо, Сэлбийн 1 дүгээр гудамжны 
айл өрхийн хүчдэлийн уналтыг 
сайжруулах, Сүхбаатар дүүргийн 
18 дугаар хорооны гэрэлтүүлгийн 
ажил

160КВА КТПН, 
0,4кВ, ЮкВ-ын 
кабель шугам, 
гэрэлтүүлгийн 

ажил 2018 он 76

2

Баянзүрх дүүрэг 26 дугаар 
хороо, Дүнжингарав худалдааны 
төвөөс Улиастайн гүүр хүртлэх 
6,5 км замын гэрэлтүүлгийг 
Эрчим хүчний хэмнэлттэй Лед 
гэрэлтүүлгээр солих ажил-1

150Вт Лед 
гэрэлтүүлэг 160 

ширхэг
2018 он 47

3

Баянзүрх дүүрэг 26 дугаар 
хороо, Дүнжингарав худалдааны 
төвөөс Улиастайн гүүр хүртлэх 
6,5 км замын гэрэлтүүлгийг 
Эрчим хүчний хэмнэлттэй Лед 
гэрэлтүүлгээр солих ажил-2

150Вт Лед 
гэрэлтүүлэг 160 

ширхэг 2018 он 47

Дүн 170


