
УЛААНБААТАР ХОТЫН 
ЕРӨНХИЙ МЕНЕЖЕРИЙН 

ТУШААЛ

11 сарын 45 өдөр Дугаар м р- Улаанбаатар хот

Хөрөнгө гаргах 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, Нийслэлийн Онцгой комиссын 2021 оны 6, 11, 15 дугаар 
цахим хурлын тэмдэглэл, Нийслэлийн Засаг даргын 2021 оны Коронавируст 
халдвар /Ковид-19-аас сэргийлэх талаар авсан арга хэмжээний санхүүжилт олгох 
тухай А/991 дугаар захирамж, Улаанбаатар хотын Захирагчийн ажпын албаны 
дүрмийн 2 дугаар зүйлийн 2.2, 4 дүгээр хэсгийн 4.5.13 дахь заалтыг тус тус 
үндэслэн ТУШААХ нь:

1. Коронавируст халдвар /Ковид-19/-аас урдчилан сэргийлэх, тархалтыг 
таслан зогсоох зорилгоор 2021 оны 3 дугаар сарын 17-оос 2021 оны 10 дугаар 
•сарын 30-ны өдрийн хугацаанд ПГУ шинжилгээний цэгүүд болон тусгаарлан 
ажиглах байр, халдвар голомтолж илэрсэн орон сууцны айл өрхийн халдварын 
эрсдэлтэй хог хаягдлын тээвэрлэлт, устгал, халдвар авсан иргэний ажпын байр, 
зорчсон объектуудын голомтын эцсийн болон маршрутын халдваргүйтгэл, 
мананцар үүсгэгч тусгай зориулалтын автомашинаар нийтийн эзэмшлийн гудамж 
талбайд хийсэн халдваргүйтгэл, иргэд ихээр зорчдог автобусны буудлуудын 
хөөстэй угаалга, халдваргүйтгэлийн ажпын зардлыг хавсралт ёсоор баталсугай.

2. Энэ тушаалын 1 дэх хэсэгт дурдсан ажлын гэрээний хэрэгжилт, 
гүйцэтгэлийн тайлан, холбогдох баримтыг хянаж баталгаажуулахыг Хог хаягдлын 
удирдлага, зохицуулалтын хэлтэс (С.Аригуун)-т даалгасугай.

3. Гүйцэтгэлээр баталгаажсан ажпын санхүүжилтэд шаардагдах 
1,779,491,427 /Нэг тэрбум долоон зуун далан есөн сая дөрвөн зуун ерэн нэгэн 
мянга дөрвөн зуун хорин долоон/ төгрөгийг нэмэлт санхүүжилтын зардлаас 
гаргахыг Ахлах нягтлан бодогч (Б.Цэрмаа)-д зөвшөөрсүгэй.

УЛААНБААТАР ХОТЫН ЕРӨНХИЙ МЕНЕЖЕР 
БӨГӨӨД ЗАХИРАГЧИЙН АЖЛЫНДДБАНЫ 
ДАРГЫН АЛБАН ҮҮРГИЙГ Т1 
гтйцэтгэгч жД ДДГАНБОЛД

С:\и$ег5\Сап1:иуа\Ое$К{ор\ҮЖ 12\бос 2021\тушаал 31Т



Улаанбаатар хотын Ерөнхий менежерийн 
^ ^ .о н ь | .^ ^ # ^ г г . . .с а р ы н й ^ .  ны өдрийн 

,/Ш ^-туш аалы н хавсралт
I '  . |

КОРОНАВИРУСТ ХАЛДВАР /КОВИД-19/-ААС УРЬДЧИЛАН СЭРГИЙЛЭХ 
ТАЛААР АВСАН АРГА ХЭМЖЭЭНИЙ ЗАРДАЛ

№ Зардлын нэр
Зардал
/төгрөг/

1 Батлагдсан тохиолдлын ажлын газар, явсан 
маршрутад хийсэн халдваргүйтгэлийн зардал

622,995,534

2
Халдварын эрсдэлтэй, аюултай хог хаягдлын 
тээвэр, устгалын зардал

76,278,793

3

Орон сууцны хороолол дотор, гэр хорооллын 
гудамж, хүн ихээр зорчдог гудамж талбайд 
мананцар үүсгэгч автомашинаар хийсэн 
халдваргүйтгэлийн зардал

663,727,700

4
Автобусны буудлын хөөстэй угаалга, 
халдваргүйтгэл хийсэн ажпын зардал

416,489,400

нийт 1,779,491,427


