
УЛААНБААТАР ХОТЫН 
ЕРӨНХИЙ МЕНЕЖЕРИИН

ТУШ ААЛ

оны сарын<?^^" өдөр Дугаар Улаанбаатар хот

Хөрөнгө гаргах тухай л

Төсвийн тухай хуулийн 16 дугаар зүйлийн 16.5.5. 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 дугаар хэсгийн 2.2, 3 
дугаар хэсгийн 3.1,3-т заасныг тус тус үндэслэн ТУШААХ нь:

1. Хөшөө дурсгалт зүйлсийг сэргээн засварлах, арчлалт хамгаалалт, 
орчны тохижилтын ажлын зардал, усан оргилууруудыг сэргээн засварлах, 
тохижуулах ажлын зардал болон хот тохижилтын бусад зардлаас санхүүжүүлэх 
ажлын жагсаалтыг хавсралт ёсоор баталсугай.

2. Хавсралтад дурдсан төсөл арга хэмжээний санхүүжилт болох 
104,992,402 /Нэг зуун дөрвөн сая есөн зуун ерэн хоёр мянга дөрвөн зуун хоёр/ 
төгрөгийн 99,993,861 /ерэн есөн сая есөн зуун ерэн гурван мянга найман зуун 
жаран нэг/ төгрөгийг хөшөө дурсгалт зүйлсийг сэргээн засварлах, арчлалт 
хамгаалалт, орчны тохижилтын ажлын болон усан оргилууруудыг сэргээн 
засварлах, тохижуулах ажлын зардлаас, 4,998,541 /дөрвөн сая есөн зуун ерэн 
найман мянга таван зуун дөчин нэг/ төгрөгийг хот тохижилтын бусад зардлаас тус 
тус санхүүжүүлэхийг Ахлах нягтлан бодогч /Б.Цэрмаа/-д зөвшөөрсүгэй.
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1Н Ерөнхий менежерийн 
Щ  сарын .\Л4. өдрийн 

.... тушаалын хавсралт

Хө ш өө д у р с га л т  зү й л си й г сэргээн  за св ар л ах , ар ч л ал т хам гаал ал т, орчны  
то хи ж и л ты н  аж л ы н  зар д ал , усан о р ги л уур уу д ы г сэр гээн  засв ар л ах , 

то х и ж у у л а х  аж л ы н  зар д ал  болон хот то хи ж и л ты н  б усад  зар д л аас  
сан хү үж үүл э х  аж лы н ж агс аал т

№ Т ө сө л  арга  хэм ж ээн и й  нэр
Т өсөв
өр тө г

С анхүүж и л ты н  эх  
үүсв эр

1

ХУД, 11 дүгээр хороо, Зайсан толгой 
дахь Зөвлөлтийн дайчдын хөшөөт 
цогцолбор, СБД, 6 дугаар хороо, 
Сүхбаатарын хөшөө орчмын чулуун 
шалыг сэргээн засварлах ажил

48,500,000

Хөшөө дурсгалт 
зүйлсийг сэргээн 

засварлах арчлалт 
хамгаалалт орчны 
тохижилтын ажлын 
зардал болон Усан 

оргилууруудыг 
сэргээн засварлах 
тохижуулах ажлын 

зардал

2
БЗД-ийн 13 дугаар хороо, Эскадрилийн 
усан оргилуурт хөшөө цогцолборыг 
сэргээн засварлаж тохижуулах ажил

46,000,000

3

Сүхбаатар дүүрэг, 1 дүгээр хороо, 
Цэрэндоржийн гудамжин дахь “Бүжин 
хооллож буй охин" “Бишгүүртэй хүү” 
баримал, Чингэлтэй дүүрэг, 4 дүгээр 
хороо, Хэлмэгдэгсдийн хөшөө орчмыг 
сэргээн засварлах ажил

3,500,000

4
Хан-Уул дүүрэг, 1 дүгээр хороо, 
“Торгоны зам” цогцолборыг сэргээн 
засварлах ажил

1,993,861

5
Хан-Уул дүүрэг, 11 дүгээр хороо, Ум 
уулан дахь Чингис хааны сэрэг дүрийг 
сэргээн засварлах ажил

4,998,541 Хот тохижилтын 
бусад зардал

104,992,402


