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УЛААНБААТАР ХОТЫН
ЕРӨНХИЙ МЕНЕЖЕРИЙН ТУШААЛ

П
Хөрөнгө гаргах тухай

Улаанбаатар хот

Монгол Улсын нийслэл Улаанбаатар хотын эрх зүйн байдлын тухай 24 дүгээр 
зүйлийн 24.3.1 дэх заалт, 24.6 дахь хэсэг, Хүнсний тухай хуулийн 6 дугаар зүйлийн 
6.3 дахь хэсэг, Төсвийн тухай хуулийн 16 дугаар зүйлийн 16.5.5 дахь заалт, Монгол 
Улсын Засгийн газрын 2022 оны Гурил, махны үнийн өсөлт, хомсдолоос сэргийлэх 
зарим арга хэмжээний тухай 174 дүгээр тогтоол, Нийслэлийн Засаг даргын 2019 оны 
Ажлын хэсэг байгуулах тухай А/889 дүгээр захирамж, Улаанбаатар хотын 
Захирагчийн ажпын албан.ы дүрмийн 2 дугаар хэсгийн 2.2 дахь заалт, 4 дүгээр 
хэсгийн 4.6.2 дахь заалтыг тус тус үндэслэн ТУШААХ нь:

1 .Нийслэлийн хүн амын 2023 оны хаврын улирлын махны хэрэгцээнд зориулан 
бэлтгэсэн махны борлуулалтын хэвийн үйл ажиллагааг хангуулах, хяналт 
шалгалтыг 9 дүүргийн Засаг даргын Тамгын газартай хамтран зохион байгуулж, 
гүйцэтгэлд хяналт тавьж, үр дүнг тайлагнаж ажиллахыг Хүнс, худалдаа, 
үйлчилгээний хэлтэст даалгасугай.

2 . Хяналт шалгалтын ажилд шаардагдах зардлын задаргааг хавсралт ёсоор 
баталсугай.

3. Хавсралтаар баталсан 10 324 800 (Арван сая гурван зуун хорин дөрвөн мянга 
найман зуу) төгрөгийг Хүнс, худалдаа, үйлчилгээний хэлтсийн төлөвлөгдсөн бараа 
үйлчилгээний бусад зардлаас санхүүжүүлэхийг Төсвийн санхүүжилт, тайлагналт, 
бүртгэл хариуцсан ахлах нягтлан бодогч (Б.Ганчимэг)-д зөвшөөрсүгэй.

4.Энэ тушаалын хэрэгжилтэд хяналт тавьж ажиллахыг Захиргаа, санхүүгийн 
хэлтэс (Н.Отгонбаяр)-т үүрэг болгосугай
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Нөөцийн махны борлуулалтад хяналт тавих ажилд 
шаардагдах шатахууны зардлын тооцоо

№ Хяналт тавих 
байгууллага

1 удаагийн 
хяналтын 
шатахуун 
/100 км/

Хяналтын
тоо

Нийт
(төгрөгөөр) Хянасан

1 2 3 4 5 6

1 Улаанбаатар хотын 
Захирагчийн Ажпын 
албаны Хүнс, худалдаа 
үйлчилгээний хэлтэс

16 л*2390 төг 
= 38240 төг 90 3 441 600

2 9 дүүргийн Засаг 
даргын Тамгын газар

16 л*2390 төг 
= 38240 төг 180 6 883 200

Нийт 10 324 800


