
УЛААНБААТАР ХОТЫН 
ЕРӨНХИЙ МЕНЕЖЕРИЙН 

ТУШААЛ

Л о М  оны /М  сарын / Г '. өдөр Дугаар

Үнэлгээний хороо байгуулах тухай

Улаанбаатар хот

Төрийн болон орон нутгийн өмчийн хөрөнгөөр бараа, ажил, үйлчилгээ 
худалдан авах тухай хуулийн 47 дугаар зүйлийн 47.1, Нийслэлийн иргэдийн 
Төлөөлөгчдийн Хурлын 2020 “Нийслэлийн 2021 оны төсөв батлах тухай” оны 02/11 
дүгээр тогтоол, Улаанбаатар хотын Захирагчийн ажлын албаны дүрмийн 2 дугаар 
хэсгийн 2.2, 3 дугаар хэсгийн 3.1.10 дахь заалтуудыг тус тус үндэслэн ТУШААХ нь:

1. “Хот нийтийн аж ахуй, инженер хангамжийн чиглэлээр Улаанбаатар хотын 
хэмжээнд үерийн хамгаалалтын барилга байгууламжийн засвар, цэвэрлэгээ 
үйлчилгээ, нийтийн тээврийн үйлчилгээ, авто зам, гүүр, замын байгууламжийн 
засвар арчлалт, хайс хашлага, гэрэлтүүлэг, цахилгаан хангамж, дулаан, 
халаалтын зуух, түлээ нүүрс, усан хангамж, ариутгах татуурга зэрэг хотын Хотын 
инженерийн хангамжийн чиглэлийн бүх үйл ажиллагаанд өдөр тутмын хяналт 
тавих, үнэлэлт дүгнэлт өгөх болон захиалагчийн хяналт хэрэгжүүлэх ажил”-ын 
гүйцэтгэгчийг сонгон шалгаруулах Үнэлгээний хорооны бүрэлдэхүүнийг 1 дүгээр 
ёсоор байгуулсугай.

2. Дээрх ажилд шаардагдах зардлыг 2 дугаар хавсралт ёсоор баталсугай.

3. Худалдан авах ажиллагааг холбогдох хууль тогтоомжид нийцүүлэн зохион 
байгуулж, гүйцэтгэгчийг сонгон шалгаруулж, ажиллахыг Үнэлгээний хороо 
/М.Балдандорж/-нд үүрэг болгосугай.
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АЖЛЫН ХЭСГИЙН БҮРЭЛДЭХҮҮН

М.Балдандорж Улаанбаатар хотын Захирагчийн ажлын
албаны Хотын инженерийн байгууламжийн
хэлтсийн Ахлах мэргэжилтэн

Л.Булган Улаанбаатар хотын Захирагчийн ажпын
албаны Хотын тохижилт, цэцэрлэгжүүлэлтийн
хэлтсийн мэргэжилтэн

Э.Батжаргал Улаанбаатар хотын Захирагчийн ажпын 
албаны Дотоод хяналтын хяналтын хэлтсийн 
мэргэжилтэн

Н.Энхбат Чингэлтэй дүүргийн 2 дугаар хороо Чойнболын
55-64 тоотын иргэн /зөвшилцсөнөөр/

Б.Отгонбат Улаанбаатар хотын Захирагчийн ажлын 
албаны Хотын инженерийн байгууламжийн 
хэлтсийн мэргэжилтэн
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УЛААНБААТАР ХОТЫН ИНЖЕНЕРИЙН 
БАЙГУУЛАМЖИЙН ӨДӨР ТУТМЫН ҮЙЛ 

АЖИЛЛАГААНД ХЯНАЛТ ТАВЬЖ, ҮНЭЛЭХ, ДҮГНЭХ 
АЖЛЫН ЖАГСААЛТ

№ Төсөл арга хэмжээний нэр 2021 онд 
санхүүжих дүн 
/сая. Төгрөг/

Санхүүжилтийн эх үүсвэр

1

“Хот нийтийн аж ахуй, 
инженер хангамжийн 
чиглэлээр Улаанбаатар хотын 
хэмжээнд үерийн 
хамгаалалтын барилга 
байгууламжийн засвар, 
цэвэрлэгээ үйлчилгээ, 
нийтийн тээврийн үйлчилгээ, 
авто зам, гүүр, замын 
байгууламжийн засвар 
арчлалт, хайс хашлага, 
гэрэлтүүлэг, цахилгаан 
хангамж, дулаан, халаалтын 
зуух, түлээ нүүрс, усан 
хангамж, ариутгах татуурга 
зэрэг хотын Хотын 
инженерийн хангамжийн 
чиглэлээрх бүхий л үйл 
ажиллагаанд хяналт тавих, 
үнэлэлт дүгнэлт өгөх болон 
захиалагчийн хяналт 
хэрэгжүүлэх ажил”

203.5

“Үерийн далан суваг, 
авто замд далд шугамын 
цэвэрлэгээ, хотын 
гэрэлтүүлэг, урсгал 
засвар, авто зам, замын 
байгууламжийн 
чиглэлээр, хог хаягдал 
орчны бохирдлын 
чиглэлээр зохион 
байгуулах ажилд 
захиалагчийн хяналт 
хэрэгжүүлэх ажил”-ын 
зардал


