
УЛААНБААТАР ХОТЫН
ЕРӨНХИЙ МЕНЕЖЕРИЙН

ТУШААЛ
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Ковид-19 халдварт өвчнөөс урьдчилан 
сэргийлэх халдваргүйтгэлийн ажлыг 

зохион байгуулж ажиллах тухай

Төсвийн тухай хуулийн 16 дугаар зүйлийн 16.5.5, Төрийн болон орон нутгийн 

өмчийн хөрөнгөөр бараа, ажил, үйлчилгээ худалдан авах тухай хуулийн 34 дүгээр 

зүйлийн 34.1.5, Монгол улсын Засгийн газрын 2020 оны 30 дугаар папоол 

Нийслэлийн Онцгой комиссын 2020 оны 8 дугаар хурпын тэмдэглэл Нийслэлийн 

Засаг даргын 2020 оны А/373 дугаар захирамж. Улаанбаатар хотын Захирагчийн 

ажлын албаны дүрмийн 2 дугаар хэсгийн 2.2, 3 дугаар хэсгийн 3 1.10. 4 дүгээр 

хэсгийн 4.5.13 дахь заалтыг тус тус үндэслэн ГУШААХ нь

1. Шинэ коронавирусийн эрсдэлээс урьдчилан сэргийлэх чиглэлээр 

Нийслэлийн Онцгой комиссын холбогдох шийдвэрийг үндэслэн нийслэяийн авто 

зам, авто замын тусгаарлах ногоон зурвас бүхий талбай, явган хүний зам. ногоон 

байгууламж, орон сууцны хороолол доторх зам. хүүхдийн болон спорт тотлромын 

талбай, ногоон байгууламж бүхий иргэдийн амрах талбай, бохирдсон булан тохой, 

гэр хорооллын гудамж, үерийн далан сувгийн халдваргүйтгэлийг батлагдсан 

төсвийн хүрээнд мананцар үүсгэх зориулалтын автомашин зориулалтын багаж 

тоног төхөөрөмжтэй мэргэжлийн байгууллагуудыг холбогдох хууль тогтоомжид 

нийцүүлэн сонгон шалгаруулж ажиллахыг Улаанбаатар хотын Крөнхий 

менежерийн 2020 оны 01 дүгээр сарын 24-ний өдрийн А/25 дугаар тушаалаар 

байгуулагдсан Үнэлгээний хороо /С АригуунАнд үүрэг болгосугай.

2. Үнэлгээний хорооны шийдвэрийг үндэслэн гүйцэтгэгчээр шалгарсан 

байгууллагуудтай гэрээ байгуулан шуурхай зохион байгуулж ажиллахьи Х01 

хаягдлын удирдлага, зохицуулалтын хэлтэс /С.АригуунДт даалгасу1ай

3. Халдваргүйтгэлийн ажилд шаардагдах зардлыг хавсралт есоор 

баталсугай.
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4. Дээрх ажилд шаардагдах нийт 637,199,188 /Зургаан зуун гучин долоон 

сая нэг зуун ерэн есөн мянга нэг зуун наян найм/ төгрөгийн зардлаас 200,000,000 

/Хоёр зуун сая/ төгрөгийг Хөрсний бохирдол бууруулах төсөл арга хэмжээний 

зардлаас, 437,199,188 /Дөрвөн зуун гучин долоон сая нэг зуун ерэн есөн мянга нэг 

зуун наян найм/ төгрөгийг Нэмэлт санхүүжилтийн дансанд төвлөрүүлсэн зардлаас 

тус тус гаргахыг Ахлах нягтлан бодогч /Б.Цэрмаа/ -д зөвшөөрсүгэй.



ЗАРДЛЫН тооцоо

№ Хийгдэх ажил, байршил
Хэмжих

нэгж
Тоо

хэмжээ
Нэгж

зардал
Нийт

зардал
1 2 3 4 5 6 7

1
Баянгол, Баянзүрх, 
Чингэлтэй, Сүхбаатар, 
Сонгинохайрхан, Хан-Уул, 
Налайх дүүргүүдийн гол 
гудамж, зам, орон сууцны 
хороолол доторх зам, гэр 
хорооллын гудамжийг агаар 
чийгшүүлэгч тусгай 
зориулалтын авто 
машинаар халваргүйжүүлэх

Хот тохижилтын газар ОНӨААТҮГ-ын 8 
тонны агаар чийгшүүлэгч мананцар үүсгэгч 
5 машинаар халдваргүйтгэл хийх

рейс 132 250,000 165,000,000

2
Сүхбаатар дэвшил ОНӨААТҮГ-ын 5 тонны 
агаар чийгшүүлэгч мананцар үүсгэгч 1 
машинаар халдваргүйтгэл хийх

рейс 176 180,000 31,680,000

3
Хан-Уул Агро ОНӨААТҮГ-ын 11 тонны 
агаар чийгшүүлэгч мананцар үүсгэгч 1 
машинаар халдваргүйтгэл хийх

рейс 132 250,000 33,000,000

4 Клорсепт-17 бодис худалдан авах /1 өдөрт 
45 фалкон/

Өдөр 44 65,000 128,700,000

5 Гипохлорид кальци худалдан авах/1 өдөрт 
25 кг/

Өдөр 44 20,000 22,000,000

6 Ариутгагчийн урамшуулал 7 хүн Өдөр 44 80,000 24,640,000
Нийт 405,020,000

7 Хүүхдийн болон спорт 
тоглоомын талбай, ногоон 
байгууламж бүхий иргэдийн 
амрах талбай, бохирдсон 
булан тохойг үүрдэг 
моторт мананцар үүсгэгчээр 
явганаар халдваргүйжүүлэх

Баянгол м2 43,750 550 24,062,500
8 Баянзүрх м2 49,000 550 26,950,000
9 Чингэлтэй м2 33,250 550 18,287,500
10 Сүхбаатар м2 35,000 550 19,250,000
11 Сонгинохайрхан м2 72,250 550 41,387,500
12 Хан-Уул м2 36,750 550 20,212,500
13 Багануур м2 8,750 550 4,812,500
14 Багахангай м2 4,205 550 2,312,750
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15 Налайх м2 14,000 550 7,700,000

Нийт 299.955 550 164,975,250

16

17

Үерийн хамгаалалтын
байгууламжийг
халдваргүйжүүүлэх

Сүхбаатар, Чингэлтэй дүүрэг м2 69,550 550 38,252,500
Баянзүрх, Хан-Уул, Баянгол, 
Сонгинохайрхан дүүрэг

м2 52,639 550 28,951,450

18 нийт 122,189 550 67,203,950
____

Нийт дүн 422,144 637,199,200


