
УЛААНБААТАР ХОТЫН
ЕРӨНХИЙ МЕНЕЖЕРИЙН ТУШААЛ
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Монгол Улсын Нийслэл Улаанбаатар хотын эрх зүйн байдлын тухай хуулийн 
24 дүгээр зүйлийн 24.3.1 дэх заалт, 24.6 дахь хэсэг, Төсвийн тухай хуулийн 16 
дугаар зүйлийн 16.5.5 дахь заалт, Улаанбаатар хотын Захирагчийн ажлын албаны 
дүрмийн 2 дугаар хэсгийн 2.2, 3 дугаар хэсгийн 3.1.5 дахь хэсгийг тус тус үндэслэн 
ТУШААХ нь:

1. “Их цэвэрлэгээний 90 минут” бүх нийтийн их цэвэрлэгээний арга хэмжээнд 
оролцох Улаанбаатар хотын Захирагчийн ажлын албаны харьяа байгууллагуудын 
албан хаагчдыг цэвэрлэгээний багаж хэрэгсэл, бээлийгээр хангах, цэвэрлэгээний 
талаар мэдээлэл, сурталчилгааны постер, видео шторк бэлтгэж сошиал болон 
хэвлэл мэдээллийн хэрэгслээр сурталчилж ажиллахыг Орчны бохирдол, хог 
хаягдлын удирдлагын хэлтэст үүрэг болгосугай.

2. Энэхүү тушаалын 1 дүгээр зүйлд заасан ажилд шаардагдах зардлын тооцоог 
хавсралт ёсоор баталсугай.

3. Их цэвэрлэгээний ажилд шаардагдах 32,700,000 (Гучин хоёр сая долоон зуун 
мянга)-н төгрөгийг Зам талбайн цэвэрлэгээ, үйлчилгээний зардлаас 
санхүүжүүлэхийг Төсвийн санхүүжилт, тайлагналт, бүртгэл хариуцсан Ахпах 
нягтлан бодогч (Ч.Аптанхүү)-д зөвшөөрсүгэй.

4. Худалдан авсан бараа материалыг акт, бүртгэлээр хүлээн авч албаны өмчид 
бүртгүүлэхийг Орчны бохирдол, Хог хаягдлын удирдлагын хэлтэс, Захиргаа, 
санхүүгийн хэлтэст тус тус даалгасугай.
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“ИХ ЦЭВЭРЛЭГЭЭНИЙ 90 МИНУТ” БҮХ нийтийн 
ИХ ЦЭВЭРЛЭГЭЭГ ЗОХИОН БАЙГУУЛАХ 

АЖЛЫН ЗАРДАЛ

№ Зардлын нэр тоо
хэмжээ нэгж үнэ нийт зардал

1 2 3 4 5

1 Цэвэрлэгээний багаж цас 
цохигч авах 350 20,000 7,000,000

2 Цэвэрлэгээний багаж хүрз 
авах 350 15,000 5,250,000

3 Цэвэрлэгээний багаж шүүр 
авах 350 15,000 5,250,000

4 Шуудай авах 2000 500 1,000,000

5 Бээлий авах Т500 800 1,200,000

6 Нягтарсан цас түрэгч тэрэг 
авах 24 250,000 6,000,000

7

Зураг авалттай 20 ширхэг постерийн эх бэлтгэх, 3-4 
минутын видео шторк 1 ш, 20-30 секундын 7 ш видео 
шторк, “Ердөө 90 минут” лого 1 ширхэг, “Ердөө 90 минут” 
видео интро 2 ш хийлгэх, фейсбүүк сошиал бүүст хийх

7,000,000

Нийт 32,700,000


