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УЛААНБААТАР ХОТЫН 

ЕРӨНХИЙ МЕНЕЖЕРИИН 
ТУШААЛ

оны сарын / ^ е д е р  Дугаар Улаанбаатар хот

Хөрөнгө гаргах тухай

Төсвийн тухай хуулийн 16 дугаар зүйлийн 16.5.5, Хот тосгоны эрх зүйн байдлын 
тухай хуулийн 20 дугаар зүйлийн 20.2, 21 дүгээр зүйлийн 21.3, Нийслэлийн Иргэдийн 
Төлөөлөгчдийн Хурлын 2017 оны 02/22 дугаар “Нийслэлийн 2018 оны төсөв батлах 
тухай” тогтоол, 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, Улаанбаатар хотын Захирагчийн ажлын албаны 
дүрмийн 2.9.5, дахь заалтыг тус тус үндэслэн ТУШААХ нь: ^

1. Нийслэлийн Сонгинохайрхан, Баянзүрх дүүргийн нутаг дэвсгэрт хөрсний 
болон булгийн ус ихээр гарч мөсөн халиа дошин үүсэж хүндрэлтэй байдал үүссэн 
нөхцөл байдлыг арилгахад шуурхай арга хэмжээ авч ажилласан “Геодези, Усны 
барилга байгууламжийн газар" ОНӨААТҮГ-ын “Нийслэлийн Сонгинохайрхан, 
Баянзүрх дүүргүүдийн нутаг дэвсгэрт хөрсний болон булгийн ус ихээр гарч мөсөн 
халиа дошин үүсэж хүндрэлтэй байдал үүссэн нөхцөл байдлыг арилгах ажил -ын

задаргааг хавсралт ёсоор баталсугай. ^
2. Засвар арчлалт, мөс зөөж зайлуулах ажлын гүйцэтгэлийг үндэслэн,

хэрэгжилтэд хяналт тавьж, холбогдох үйл ажиллагааг зохион байгуулж ажиллахыг 
Инженерийн байгууламжийн хэлтэс /Т.Хэрлэн/-т даалгасугай. ^

3. Сонгинохайрхан, Баянзүрх дүүргийн нутаг дэвсгэрт хөрсний болон булгийн ус
ихээр гарч мөсөн халиа дошин үүсэж хүндрэлтэй байдал үүссэн нөхцөл байдлыг 
арилгах ажилд зарцуулагдах 53,900,000.0 Я авин гурван сая есөн зуун мянган/ 
төгрөгийг гүйцэтгэлийн дагуу Хөрсний болон зам талбайн борооны ус зайлуулах 
шугам сүлжээний цэвэрлэгээ үйлчилгээ, засвар арчлалтын зардлаас 
санхүүжүүлэхийг Ахлах нягтлан бодогч /Б.Цэрмаа/-д зөвшөөрсүгэй. ^

4. Энэхүү тушаал гарсантай холбогдуулан Улаанбаатар хотын Ерөнхий 
менежерийн 2018 оны 09 дүгээр сарын 19-ний өдрийн А/238 дугаар тушаалын
1 дүгээр хавсралтын 2 дахь ажпыг хүчингүй болсонд тооцсугай.
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СОНГИНОХАЙРХАН, БАЯНЗҮРХ ДҮҮРГИЙН НУТАГ^ДЭВСГЭРТ 
ХӨРСНИЙ БОЛОН БУЛГИЙН УС ИХЭЭР ГАРЧ_ 

МӨСӨН ХАЛИА ДОШИН ҮҮСЭЖ ХҮНДРЭЛТЭИ БАИДАЛ 
ҮҮССЭН НӨХЦӨЛ БАЙДЛЫГ АРИЛГАХ АЖЛЫН ЗАДАРГАА

№ Хийгдэх ажлын нэрс Ажлын зардлын дүн /төгрөг/

1

Сонгинохайрхан дүүргийн 7-р хороо Хилчин 
хотхоны хойд талын авто замын доогуурх ус 
гаргуурын хажуу талаас гарч буй хөрсний 
усны шугамын угсралтын ажил

30,000,000.0

2

Баянзүрх дүүргийн 5, 22 дугаар хорооны 
нутаг дэвсгэрт үүссэн мөсөн халиа дошинг 
зөөж зайлуулах ажил

23,900,000.0

3
1 .

Нийт 53,900,000.0


