
УЛААНБААТАР ХОТЫН
ЕРӨНХИЙ МЕНЕЖЕРИЙН

ТУШААЛ

ОНЫ / / .  сащу/ 0 өдөр Дугаар Л /З Х > Улаанбаатар хот

Хөрөнгө гаргах тухай

Төсвийн тухай хуулийн 16 дугаар зуйлийн 16.5.5, Улаанбаатар хотын 
Захирагчийн ажпын албаны дүрмийн 2 дугаар хэсгийн 2.2, 3 дугаар хэсгийн 3.1.3 
дахь заалтуудыг тус тус үндэслэн ТУШААХ нь:

1. Нийтийн эзэмшлийн гудамж, цэцэрлэгийн ногоон байгууламжийн өвлийн 
улирлын ажлыг олон нийтэд сурталчлах, хотын мод сөөгний видео архив хийх, 
мод, сөөгний экофизиологийн судалгаа явуулах, ногоон байгууламжийн үйл 
ажиллагаанд Олон улсын чанарын менежментийн тогтолцооны 1509001 
стандартын баталгаажуулалт хийлгэх, 2020 оны мод, сөөгний арчилгааны ажилд 
хэрэглэгдэх бордоо, дуслын шингэн худалдан авах ажилд зарцуулах хөрөнгийг 
хавсралт ёсоор баталсугай.

2. Хавсралтад дурьдсан ажлуудыг зохион байгуулах, гүйцэтгэгч, нийлүүлэгч 
нартай гэрээ байгуулах, ажлын явц, биелэлтийг тайлагнаж ажиллахыг Хотын 
тохижилт, цэцэрлэгжүүлэлтийн хэлтэс /М Гансэлэм/-т даалгасугай.

3. Дээрхи ажилд зарцуулах нийт 51.400.000 /Тавин нэгэн сая дөрвөн зуун 
мянган/ төгрөгийг ногоон байгууламжийн хөрс ариутгал, өвчин, хортон шавьжтай 
тэмцэх ажлын тендерийн хэмнэлт, хэвлэл мэдээлэл, сурталчилгаа болон ногоон 
байгууламжийн арчилгааны зардлаас тус тус гарган гүйцэтгэлээр санхүүжүүлж 
ажиллахыг Ахлах нягтлан бодогч Б.Цэрмаад зөвшөөрсүгэй.
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НОГООН БАЙГУУЛАМЖИЙН ӨВЛИЙН УЛИРЛЫН АЖЛЫГ СУРТАЛЧЛАХ, 
МОД, СӨӨГНИЙ ЭКОФИЗИОЛОГИЙН СУДАЛГАА ЯВУУЛАХ,

130 9001 СТАНДАРТЫН БАТАЛГААЖУУЛАЛТ ХИЙЛГЭХ, 
БОРДОО, ДУСЛЫН ШИНГЭН ХУДАЛДАН АВАХ ЗАРДАЛ

Д.д7 Зардлын нэр Тоо хэмжээ Зарцуулах хөрөнгө 

/төгрөг/

1. Нийтийн эзэмшлийн гудамж, 

цэцэрлэгийн ногоон 

байгууламжийн өвлийн улирлын 

ажлыг олон нийтэд сурталчлах, 

мод сөөгний видео архив хийх,

20 хоног 

Цахим бичлэг-1

9.500.000

2. Том оврын нарс модны дуслын 

шингэн худалдан авах

363 л 8.000.000

3. Шилмүүст модонд хэрэглэгдэх 

микоризын бордоо худалдан авах

313 уут 6 900.000

4. Мод, сөөгний ургалт сайжруулах 

“Азофос” биобордоо худалдан авах

3000 л 9.000.000

5, Мод, сөөгний экофизиологийн 

судалгаа явуулах

1-5-р сард 

1 тайлан

8.000.000

6. Ногоон байгууламжийн үйл 

ажиллагаанд чанарын 

менежментийн тогтолцооны 

1309001 стандартын 

баталгаажуулалт хийлгэх

10 хоног 10.000.000

Нийт дүн /төгрөг/ 51.400.000


