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сЮ/Ө о н ы с а р ы н ^ /Г 'ө/өдөр Дугаар Улаанбаатар хот

Хөрөнгө гаргах тухай

Тесвийн тухай хуулийн 16 дугаар зүйлийн 16.5.4, 16.5.6, Засгиин газрын 
2017 оны 170 дугаар тогтоолоор батлагдсан "Барилгын ажлын захиалагчиин 
дурэм" Засгийн Газрын 2018 оны 317 дугаар тогтоолоор батлагдсан Барилга 
байгууламжийг ашиглалтад оруулах дурэм", Нийслэлийн иргэдиин 
Төлөөлөгчдийн Хурлын 2019 оны “Нийслэлийн 2019 оны төсөвт нэмэлг оөрчп 
оруулах тухай" 26/23 дугаар тогтоол. Улаанбаатар хотын З а х и р а г ч и и н  ажлын 
албаны дүрмийн 2 дугаар хэсгийн 2.2 дахь эаалтуудыг тус тус ундэслэн Ы Л .

нь;

1 Нийслэлийн 2019-2020 оны өвөлжилтөд хүндрэл учруулж буи сургууль, 
цэцэрлэгийн гадна дулааны шугамын засвар Багануур Д«Р™йь, усг дулаан 
дамжуулах 3 дугаар төвийн тоног төхөөрөмж худалдан авах төсөл, ар , 
хэмжээний хөрөнгийн задаргааг 1 дүгээр хавсралт ёсоор баталсугаи.

2 Хавсралтаар батлагдсан төсөл, арга, хэмжээний нийлүүлэгч, 
гуйцэтгэгчээр шалгарсан хуулийн этгээдуудтэй гэрээ байг^У™  захиалапчии„ 
хяналт тавьж ажиллахыг Хотын Инженерийн байгууламжиин хэлтэс /Т Хэрлэн/- 

даалгасугай.

3 Гэоээний үр дүнд бий болсон инженерийн шугам сүлжээ, ус дупаан 
дамжуулах төвийн тоног төхөөрөмжийг хүлээн авах комиссын бүрэлдэхүүнииг 

2 дугаар хавсралт ёсоор байгуулсугай.

4 Дээрх ажилд шаардагдах 167,312,815 /нэг зуун жаран долоон сая гурван 
зуун арван хоёр мянга найман зуун арван тав/ төгрөгийг хот тохижилтын шуурхаи 
ажлын бригадын зардлын хөрөнгөөс санхуүжүүлэхииг Ахлах нягтлан оодогч

/Б.Цэрмаа/-д зөвшөөрсүгэй.
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ИНЖЕНЕРИЙН ШУГАМ СҮЛЖЭЭ, ТОНОГ ТӨХӨӨРӨМЖИЙН 
ШИНЭЧЛЭЛТИЙН АЖПЫН ЖАГСААЛТ, ШААРДАГДАХ 

ХӨРӨНГИЙН ЗАДАРГАА

/төг/

№ Төсөл, арга хэмжээний нэр, хүчин 
чадал, байршил Хугацаа Төсөвт

өртөг
Санхүүжих

дүн

1 96-р сургуулийн гадна дулааны шугамын 
засвар /БГД, 18-р хороо/ 2019 36,800,000 36,800,000

2 70 дугаар сургуулийн гадна дулааны 
шугамын засвар /БГД, 18 дугаар хороо/ 2019 52,700,097 52,700,097

3
186 дугаар цэцэрлэг, 29 дүгээр сургуулийн 
гадна дулааны шугамын засвар /СБД, 11 
дүгээр хороо/

2019 29,942,718 29,942,718

4
Багануур дүүргийн ус дулаан дамжуулах 3 
дугаар төвийн тоног төхөөрөмж худалдан 
авах

2019 47,870,000 47,870,000

ДҮН 2019 167,312,815 167,312,815



ИНЖЕНЕРИЙН ШУГАМ СҮЛЖЭЭ, ТОНОГ ТӨХӨӨРӨМЖИЙН 
ШИНЭЧЛЭЛТИЙН АЖЛЫГ ХҮЛЭЭН АВАХ 

КОМИССЫН БҮРЭЛДЭХҮҮН

Дарга: Т.Хэрлэн Улаанбаатар хотын Захирагчийн ажлын 
албаны Хотын инженерийн байгууламжийн 
хэлтсийн дарга

Гишүүд П.Чойжилжав Улаанбаатар хотын Захирагчийн ажлын 
албаны Дотоод хяналтын хэлтсийн 
мэргэжилтэн

Д.Ирмүүнзаяа Нийслэлийн боловсролын газрын Санхүү, 
хөрөнгө оруулалтын төлөвлөлтийн хэлтсийн 
мэргэжилтэн

Т.Сайнболд Орон сууц нийтийн аж ахуйн удирдах газар 
/ОНӨААТҮГ/-ын Баруун түгээх төвийн Ахлах 
инженер

Ж.Мөнхцэцэг Багануур-Ус ААТҮГ-ын Ерөнхий инженер

Д.Энхмөнх Сүхбаатар дүүргийн 186 дугаар цэцэрлэгийн 
эрхлэгч

Л.Цоггэрэл Баянгол дүүргийн 70 дугаар сургуулийн 
захирал

С.Нэргүйдаваа Баянгол дүүргийн 96 дугаар сургуулийн 
захирал

Нарийн
бичгийн
дарга

Б Энхжаргал Улаанбаатар хотын Захирагчийн ажлын 
албаны Хотын инженерийн байгууламжийн 
хэлтсийн мэргэжилтэн


