
УЛААНБААТАР ХОТЫН 
ЕРӨНХИЙ МЕНЕЖЕРИЙН 

ТУШААЛ

оны сарын 44 өдөр Дугаар Улаанбаатар хот

Г

Нийслэлийн дэд хөтөлбөрт 
тусгагдсан ажлыг хэрэгжүүлэх 

хөрөнгө гаргах тухай

Хот тосгоны эрх зүйн байдлын тухай хуулийн 21 дүгээр зүйлийн 21.3, 
Нийслэлийн иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын 2018 оны 15/06 дугаар тогтоолоор 
батлагдсан “Худалдаа, хоол үйлдвэрлэл үйлчилгээ-2020” нийслэлийн дэд 
хөтөлбөрийн 3 дугаар хэсгийн 3.5.1, 3.5.3, Нийслэлийн Засаг даргын 2018 оны 
А/480 дугаар захирамжаар батлагдсан “Худалдаа, хоол үйлдвэрлэл үйлчилгээ- 
2020” нийслэлийн дэд хөтөлбөрийг 2018-2020 онд хэрэгжүүлэх арга хэмжээний 
төлөвлөгөө”-ний 5 дугаар хэсгийн 5.5.1, 5.5,3, Улаанбаатар хотын Захирагчийн 
ажлын албаны дүрмийн 2 дугаар хэсгийн 2.2, 4 дүгээр хэсгийн 4,6.1 дэх заалтыг 
тус тус үндэслэн ТУШААХ НЬ

1. “Худалдаа, хоол үйлдвэрлэл үйлчилгээ-2020" нийслэлийн дэд хөтөлбөрийн 
3.5.1. 3.5.3-д тусгагдсан ажлыг хэрэгжүүлэх төлөвлөгөөг 1 дүгээр, батлагдсан 
төлөвлөгөөг хэрэгжүүлэхэд шаардагдах зардлыг 2 дугаар хавсралт ёсоор тус тус 
баталсугай.

2. Төлөвлөгөөнд тусгагдсан ажлыг үр дүнтэй зохион байгуулж, тайланг фото 
зураг, судалгаагаар баталгаажуулан 2019 оны 12 дугаар сарын 20-ны өдрийн 
дотор Улаанбаатар хотын Ерөнхий менежер бөгөөд Захирагчийн ажлын албаны 
даргад танилцуулахыг Хүнс үйлдвэрлэл, худалдаа, үйлчилгээний хэлтсийн дарга 
/Д.Оюунболор/-д үүрэг болгосугай.

3. Арга хэмжээг зохион байгуулахад шаардлагатай зардал 5.830.000 /Таван 
сая найман зуун гучин мянга/ төгрөгийг бусад зардлаас гаргахыг Ахлах нягтлан 
бодогч /Б.Цэрмаа/-д зөвшөөрсүгэй.
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НИЙСЛЭЛИЙН ДЭД ХӨТӨЛБӨРИЙГ 
ХЭРЭГЖҮҮЛЭХ АЖЛЫН ТӨЛӨВЛӨГӨӨ

№ Зохион байгуулах 
ажил Хугацаа Хариуцах

байгууллага
1 2 3 4

1

Сонгинохайрхан дүүргийн Ерөнхий 
боловсролын 143 дугаар сургуулийн 
5-р ангийн 200 сурагчидад “Хүнсний 
аюулгүй байдлыг хангах, хоол хүнсний 
эрүүл зөв зохистой дадлыг 
төлөвшүүлэх” сэдэвт сургалтыг зохион 
байгуулах

2019 12.03

СХД-ийн Засаг даргын 
тамгын газар Хүнс худалдаа, 
үйлчилгээний хэлтэс, 
ШУТИС-ын Үйлдвэрлэл 
технологийн сургууль,
Сүү хувьцаат комлани

2

Баянгол дүүргийн Ерөнхий 
боловсролын 93 дугаар сургуулийн 
5-р ангийн 200 сурагчидад "Хүнсний 
аюулгүй байдлыг хангах, хоол хүнсний 
эрүүл зөв зохистой дадлыг 
төлөвшүүлэх” сэдэвт сургалтыг зохион 
байгуулах

2019.12.04

БГД-ийн Засаг даргын 
тамгын газар Хүнс худалдаа, 
үйлчилгээний хэлтэс, 
ШУТИС-ын Үйлдвэрлэл 
технологийн сургууль,
Сүү хувьцаат компани

3

Чингэлтэй дүүргийн Ерөнхий 
боловсролын 17 дугаар сургуулийн 5- 
р ангийн 200 сурагчидад '‘Хүнсний 
аюулгүй байдлыг хангах, хоол хүнсний 
эрүүл зөв зохистой дадлыг 
төлөвшүүлэх" сэдэвт сургалтыг зохион 
байгуулах

2019.12 05

ЧД-ийн Засаг даргын тамгын 
газар Хүнс худалдаа, 
үйлчилгээний хэлтэс, 
ШУТИС-ын Үйлдвэрлэл 
технологийн сургууль,
Сүү хувьцаат компани

4
Сонгинохайрхан дүүргийн Ерөнхий 
боловсролын 143 дугаар сургуулийн 
5-р ангийн 2 ангид 1 аяга сүү 
хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх

2019.12.03 
2019.12.28

Хүнсчдийн холбоо ТББ, Сүү 
хувьцаат компани

5
Сургалтанд хамрагдаж буй 
сурагчидад амталгаа хийх сүү, сүүн 
бүтээгдэхүүн нийлүүлэх

2019.12.03
2019.12.28

Сүү хувьцаат компани

6
Сүү, сүүн бүтээгдэхүүний ач 
холбогдлыг тусгасан номын 
хавчуургын эх бэлтгэх, хэвлүүлэх 2019.12.03

Улаанбаатар хотын 
Захирагчийн ажпын албаны 
Хүнс үйлдвэрлэл, худалдаа, 
үйлчилгээний хэлтэс

7

Сүү, сүүн бүтээгдэхүүний ач 
холбогдлыг тусгасан номын 
хавчуургыг сурагчидад тараах, 
сурталчилах

2019.12.03

Дүүргийн Засаг даргын 
тамгын газрын Хүнс 
худалдаа, үйлчилгээний 
хэлтэс, Ерөнхий 
боловсролын сургуулиуд

8

Ерөнхий боловсролын сургууль, 
цэцэрлэгийн цайны газар болон гал 
тогоонд мөрдөгдөх 88 хоолны жор 
технологийг шинэчлэн боловсруулж, 
гарын авлага материал бэлтгэж, 
хэвлүүлэх

2019.11.20
2019.12.15

Улаанбаатар хотын 
Захирагчийн ажлын албаны 
Хүнс үйлдвэрлэл. худалдаа. 
үйлчилгээний хэлтэс. 
ШУТИС-ын Үйлдвэрлэл 
технологийн сургууль



1 л \
анбаатар^ты н Ерөнхий Менежериин 

ны өдрийн
туш аалын...... оО . хавсралт

Г Р И ш*)
“Худалдаа, хоол үйлдвэрлэл үйлчилгээ-2020’’ 

нийслэлийн дэд хөтөлбөр хэрэгжүүлэхэд 
шаардагдах зардал

№ Зардлын нэр Нэг бүрийн 
үнэ /төгрөг/

Тоо
хэмжээ

Нийт үнэ 
/төгрөг/

1 2 3 4 5

1
Хүүхдийн 88 хоолны жор 
технологийг боловсруулж, номын эх 
бэлтгэх

6250 88 жор 550.000

2 Хүүхдийн хоолны жор технологи 
номыг хэвлүүлэх 15000 300 ш 4 500.000

3

“Өег өглөө" хөтөлбөрийг 
хэрэгжүүлэх ажлын хүрээнд Сүү 
сүүн бүтээгдэхүүний ач холбогдлын 
талаар хүүхдэд зориулсан номын 
хавчуурга хэвлүүлэх

480 1000 ш 480.000

4

Сүү сүүн бүтээгдэхүүн болон 1 аяга 
сүүний ач холбогдолын талаар 
Баянгол, Сонгинохайрхан, 
Чингэлтэй дүүргийн ЕБС-ийн 600 
сурагчдад ШУТИС-ийн багш нараар 
сургалт зохион байгуулах багшийн 
зардал

100.000 3 удаа 300.000

Нийт 5.830.000


