НИЙСЛЭЛИЙН ӨМЧИЙН ХАРИЛЦААНЫ ГАЗРЫН
ДАРГЫН ТУШААЛ
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Зардал гаргах тухай

Монгол Улсын Засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн нэгж, түүний удирдлагын
тухай хуулийн 33 дугаар зүйлийн 33.5 дахь хэсэг, Төсвийн тухай хуулийн 16
дугаар зүйлийн 16.5.5 дахь заалт, Нийслэлийн иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын
Тэргүүлэгчдийн 2014 оны “Журам батлах тухай" 54 дүгээр тогтоол, Нийслэлийн
Засаг даргын 2018 оны А/1356 дугаар захирамжийг тус тус үндэслэн ТУШААХ нь:
1. Нийслэлийн Өмчийн харилцааны газрын 2018 оны үйл ажиллагааны
төлөвлөгөөнд тусгагдсан орон нутгийн өмчит үйлдвэрийн газруудын 2017 оны
Контрактын гэрээг дүгнэх Ажлын хэсгийн зардлыг хавсралтаар баталсугай.
2. Ажлын хэсгийн зардал болох 382 200.0 /гурван зуун наян хоёр мянга хоёр
зуун/ төгрөгийг холбогдох зардлын төсвөөс гаргахыг Ерөнхий нягтлан бодогч
/Н.Уранчимэг/-д зөвшөөрсүгэй.
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Нийслэлийн Засаг даргын 2018 оны А/1356 дугаар захирамжаар томилогдсон
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М онгол Улсын Засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн нэгж, түүний удирдлагын тухай
хуулийн 29 д үгээр зүйлийн 29.2, Нийслэлийн иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын
Тэргүүлэгчдийн 2014 оны 54 дүгээр тогтоолыг тус тус үндэслэн ЗАХИРАМЖ ЛАХ нь:
1 .0 р о н нутгийн өм чит үйлдвэрийн газруудын захиралтай байгуулсан контрактыг
дүгнэх аж пы г зохион байгуулах үүрэг бүхий Ажлы н хэсгийг дараахь бүрэлдэхүүнтэй
байгуулсугай:
А хлагч

-Нийслэлийн Засаг даргы н дэд бүтэц, гэр хорооллын
хөгжлийн асуудал хариуцсан орлогч П.Баярхүү

Гишүүд:

-Улаанбаатар хотын Захирагчийн ажлын албаны
Инженерийн байгууламж ийн хэлтсийн дарга Т.Хэрлэн;
-Нийслэлийн Өмчийн харилцааны газрын дарга
Ч.Однасан;
-Нийслэлийн Засаг даргы н Тамгын газрын Санхүү,
төрийн сангийн хэлтсийн мэргэжилтэн Э.Баясгалан;
-Нийслэлийн Д отоод аудиты н албаны орлогч дарга
Д.Энхбат;
-Нийслэлийн Өмчийн харилцааны газрын Өмчийн
төлөөлөл, менежмент, хувьчлалы н хэлтсийн дарга
М .Энхболд.

Нарийн бичгийн
дарга

-Нийслэлийн Өмчийн харилцааны газрын Өмчийн
төлөөлөл, м енежмент хувьчлалы н хэлтсийн
мэргэжилтэн Н.Болормаа.

2.Энэ захирам ж ийн 1 дүгээр зүйлд заасан аж пы г зохих журмын дагуу зохион
байгуулж, д үнг 2018 оны 05 дугаар сарын 20-ны өдрийн дотор танилцуулахы г Ажпын
хэсэг /П .Б аярхүү/-т даалгасугай.
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