
УЛААНБААТАР ХОТЫН
ЕРӨНХИЙ МЕНЕЖЕРИЙН

ТУШААЛ

Дугаар

Хөрөнгө гаргах тухай

Төсвийн тухай хуулийн 16 дугаар зүйлийн 16.5.5 дахь заалт, нийслэлийн 

Засаг дарга бөгөөд Улаанбаатар хотын Захирагчийн 2016-2020 оны үйл 
ажиллагааны хөтөлбөр, Нийслэлийн эдийн засаг, нийгмийг 2017 онд хөгжүүлэх 

үндсэн чиглэл, нийслэлийн Засаг даргын 2014 оны А/279 дүгээр захирамжаар 
батлагдсан “Захирамжлалын баримт бичиг боловсруулах, батлах, хянах, мэдээлэх 

журам”-ын 2 дугаар хэсгийн 2.4.1 дэх заалт, Захирагчийн ажлын албаны дүрмийн 2 

дугаар хэсгийн 2.9.5 дахь заалтыг тус тус үндэслэн ТУШААХ нь:
1. Нийслэлийн Худалдаа, хоол үйлдвэрлэл үйлчилгээний салбарын 

өнөөгийн байдлын судалгаа хийх, зөвлөмж боловсруулах, “Худалдаа, хоол 

үйлдвэрлэл үйлчилгээ-2020” дэд хөтөлбөрийн төсөл боловсруулах гэрээт ажлын 

зардал 10000000 /арван сая/ төгрөгийг хавсралтаар баталсугай.
2. Хавсралтад тусгагдсан зардал болох 10000000 /арван сая/ төгрөгийг 

бараа үйлчилгээний бусад зардлаас гаргахыг ахлах нягтлан бодогч /Б.Цэрмаа/-д 

зөвшөөрсүгэй.
3. Батлагдсан хөрөнгө зардлыг зориулалтын дагуу зарцуулж, гэрээт ажлын 

хэрэгжилт, үр дүнг тайлагнаж ажиллахыг Хүнс, худалдаа, үйлчилгээний хэлтэс 

/Д.Оюунболор/-т даалгасугай.
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Улаанбаата 
2017 он

ТӨСЛИИГ ХЭРЭГЖҮҮЛЭХ ЗАРДЛЫН ТӨСӨВ

нежерийн 
өдрийн 

хавсралт

Нийслэлийн Худалдаа, хоол үйлдвэрлэл үйлчилгээний салбарын өнөөгийн 
байдлын судалгаа хийх, зөвлөмж боловсруулах, “Худалдаа, хоол үйлдвэрлэл үйлчилгээ- 
2020” дэд хөтөлбөрийн төсөл боловсруулах гэрээт ажлын зардал 10000000 төгрөг /арван 
сая төгрөг/ байна. Үүнд:

1. Хоол үйлдвэрлэл үйлчилгээний салбар: Хүснэгт 1
Зардлын ангилал Дүн (мян.төг.)

1 Томилолтын зардал
үндсэн 4 хүн * 26827 төг. * 26 хоног 2790.0
удирдагч 1 хүн 15500 төг*15 хоног 232.5
Гэрээт судлаач 4 хүн* 11100 төг* 20 хоног 880.0

3 Материалын зардал (хэвлэл харилцаа холбоо зардал) 140.0
4 Хэлэлцүүлэг зохион байгуулах болон бусад зардал 457.5
5 Сургуулийн шимтгэл (ШУТИС 5%, ҮТС 5%) 500.0

Нийт дүн 5 000.0

2. Худалдааны салбар Хүснэгт 2

Зардлын ангилал Дүн (мян.төг.)
1 Хөдөлмөрийн зардал

Үндсэн гишүүд 3 хүн * 26827 төг. * 26 хоног 2092,5
Удирдагч 1 хүн 15500 төг*15 хоног 232.5
Гэрээт судлаач 5 хүн* 10000 төг* 20 хоног 1000.0

2 НДШ, татвар 19% 631.7
3 Материалын зардал (цаас, хор, хэвлэл) 254.0
4 Судалгаа авах, хэлэлцүүлэг зохион байгуулах, мэдээлэл 269.3

цуглуулах (унаа, байр, утасны зардал)
5 Сургуулийн шимтгэл (10%) 500.0

5 000.0
Нийт дүн

Төслөөр хийж гүйцэтгэх ажлын төлөвлөгөө
Хүснэгт 3

д/д Хийж гүйцэтгэх ажлууд Хугацаа Хариуцагч,
оролцогч

I. Нөхцөл байдлын дүн шинжилгээ хийх
1.1 Судалгааны төслийн санал боловсруулах Х/30 Төслийн баг
1.2. Төслийг хэрэгжүүлэх шийдвэр, гэрээ Х/30 Захиалагч



1.3. Судалгааны аргачлал, төлөвлөгөө 
боловсруулах Х/30 Төслийн баг

1.4 Судалгаа явуулах Х/30- Х1/13 Төслийн баг

1.5. Судалгааны материалыг нэгтгэж 
шинжилгээ хийх, үр дунг гаргах Х1/13- Х1/203 Төслийн баг

1.6
Дэд хөтөлбөрийн зорилго, зорилт, 
бодлогын хувилбарыг тодорхойлох, 
санал авах, батлах

Х1/03-Х1/05 Төслийн баг

II Нөхцөл байдлын урьдчилсан үнэлгээ Х1/30 Төслийн баг
III Дэд хөтөлбөрийн төслийг боловсруулах Х1/13- Х1/18 Төслийн баг
1Ү Олон нийтээр хэлэлцүүлэх Х1/18- Х1/20 Төслийн баг
Ү. Төслийн үр дүнг хүлээлгэн өгөх

5.1 Төслийн үр дүнгийн тайланг эцэслэн 
боловсруулах, нэгтгэх Х1/20- Х1/23 Төслийн баг

5.2 Гэрээт ажлын үр дүнг хүлээлгэн өгөх Х1/25 Төслийн баг

5.3 Дэд хөтөлбөрийн төслийг Зөвлөлийн 
хурлаар танилцуулах XII Төслийн

удирдагч


