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Д/д Төсөл арга хэмжээний нэр

Төсөвт

өртөг, 

/мян.төг/

Тайлбар

1 Хүүхдийн тоглоомын талбай /18 

дугаар хороо/

40,000.0

2021 оны 02 дугаар сарын 23-нд

зарласан 03 дугаар сарын 03-нд нээнэ.

Үнэлгээний хорооны дарга А.Батсайхан.

2 Сагсан бөмбөгийн талбай /22 дугаар 

хороо/

20,000.0

2021 оны 02 дугаар сарын 23-нд

зарласан 03 дугаар сарын 03-нд нээнэ.

Үнэлгээний хорооны дарга А.Батсайхан.

3 Явган хүний гүүр /42 дугаар хороо/

70,000.0

Зураг төсөв хийх байгууллагыг

шалгаруулахаар зөвлөх үйлчилгээний

зарыг дүүргийн цахим хуудсанд

байршуулсан. 03-р сарын 05 хүртэл

материал хүлээн авна. 

4

Гэрэлтүүлэг /23 дугаар хороо/ 15.000.0

УБЦТС ТӨХК 03-р сарын 01 хүртэл

техникийн нөхцөл авах хүсэлт авахгүй

байгаа.

5 Гэрэлтүүлэг /33 дугаар хороо/

19,526.6

УБЦТС ТӨХК 03-р сарын 01 хүртэл

техникийн нөхцөл авах хүсэлт авахгүй

байгаа.

1 Авто замын нэмэлт гэрэлтүүлэг/21

дүгээр хорооллын авто замын

уулзвараас Толгойтын хуучин эцэс

хүртэл/

375,000.0

2021 оны 02 дугаар сарын 10-нд тендер

зарласан. 03 дугаар сарын 17-нд нээнэ. 

2
Авто замын нэмэлт гэрэлтүүлэг

/Геологийн төв лаборатороос 21

дүгээр хорооллын уулзвар хүртэл/

200,000.0

2021 оны 02 дугаар сарын 10-нд тендер

зарласан. 03 дугаар сарын 17-нд нээнэ. 

3 Авто замын нэмэлт гэрэлтүүлэг

/Баянхошуу Ханын материалын авто

замын уулзвараас Баянхошууны Хөтөл 

хүртэл/

860,000.0

2021 оны 02 дугаар сарын 10-нд тендер

зарласан. 03 дугаар сарын 17-нд нээнэ. 

4 Авто замын нэмэлт гэрэлтүүлэг

/Барилгачин гудамж/ 42,500.0

2021 оны 02 дугаар сарын 10-нд тендер

зарласан. 03 дугаар сарын 17-нд нээнэ. 

5 Авто замын нэмэлт гэрэлтүүлэг

/Залуус гудамж/ 37,500.0

2021 оны 02 дугаар сарын 10-нд тендер

зарласан. 03 дугаар сарын 17-нд нээнэ. 

6 Авто замын нэмэлт гэрэлтүүлэг /1

дүгээр хорооллын 33 дугаар байрны

ар талын гүүрнээс Энхтайвны өргөн

чөлөөний авто зам хүртэл/

37,500.0

2021 оны 02 дугаар сарын 10-нд тендер

зарласан. 03 дугаар сарын 17-нд нээнэ.

7

Өндөр хааны рашааны эхийг

хашаажуулах  /21 дүгээр хороо/
10,000.0

Зураг төсөв хийх байгууллагыг

шалгаруулахаар зөвлөх үйлчилгээний

зарыг дүүргийн цахим хуудсанд

байршуулсан. 03-р сарын 05 хүртэл

материал хүлээн авна. 

Хөрөнгө оруулалтын ажлын явцын мэдээ

Нэг. Дүүргийн орон нутгийн хөгжлийн сангаар 2021 онд дамжин хэрэгжих ажил

Хоёр. Дүүргийн орон нутгийн хөгжлийн сангаар 2021 онд хэрэгжих ажил



8 Гудамж, талбайн гэрэлтүүлэг хийх /21

дүгээр хороо/ 30,000.0

УБЦТС ТӨХК 03-р сарын 01 хүртэл

техникийн нөхцөл авах хүсэлт авахгүй

байгаа.

9 Цахилгааны хүчдэл сайжруулах ажил

/21 дүгээр хороо/ 25,000.0

УБЦТС ТӨХК 03-р сарын 01 хүртэл

техникийн нөхцөл авах хүсэлт авахгүй

байгаа.

10 Явган хүний гүүрэн гарц /21 дүгээр

хорооллын автобусны буудал/
441,000.0

Ажлын даалгавар боловсруулахаар

судалж байна. 

1
Эрчим хүчний хүчдэл сайжруулах /21

дүгээр хороо/
100,000.0

2021 оны 01 дүгээр сарын 20-нд

зарласан 3 дугаар сарын 03-нд нээнэ. 

2
Гүний худаг барих /21 дүгээр хороо/ 50,000.0

Гранд холдинг ХХК шалгарсан. Гэрээ

байгуулах шатанд. 

3 11 хорооны "Гурван тэрх" ӨЭМТөвд

автомашин худалдан авах 20,000.0

УАЗ МЕГА ХХК шалгарсан. Гэрээ

байгуулах шатанд. 

4 19 дүгээр хорооны 90 дүгээр байрны

дээврийн засвар
9,500.0

Шууд гэрээгээр

1 Нийтийн зориулалттай орон сууцны 

цахилгаан шат 150.000.0
2021 оны 01 дүгээр сарын 26-нд тендер

зарласан 2 дугаар сарын 26-нд нээнэ. 

2 Тоосгоны 20 дугаар гудамжаас Хангай 

зах хүртэлх хатуу хучилттай автозам 1.500.000.0
Баян өлзийт зам ХХК шалгарсан. Ажил

гүйцэтгэх шатанд. 

3 Дүүргийн соёлын ордны тоног 

төхөөрөмж 1.000.000.0
Сүлдэрхан Минералс ХХК шалгарсан.

Ажил гүйцэтгэх шатанд. 

1 Дүүргийн нийтийн эзэмшлийн зам 

талбайн халтиргааг гулгааг арилгах 

давс худалдан авах

50.000.0

Монголын үндэсний үйлдвэрлэгч ХХК 

шалгарсан. Бараа нийлүүлэх шатанд. 

ТӨЛӨВЛӨЛТ, ГҮЙЦЭТГЭЛИЙН ХЯНАЛТ, ШИНЖИЛГЭЭНИЙ ХЭЛТЭС

Гурав. Орон нутгийн төсвийн хөрөнгөөр 2021 онд дамжин хэрэгжих ажил

Дөрөв. Эрх шилжиж ирсэн ажил

Тав. Бусад


