
УЛААНБААТАР ХОТЫН
ЕРӨНХИЙ МЕНЕЖЕРИЙН ТУШААЛ

0Ъ0<ЛЗ оны 03 сарын /5 " өдөр Дугаар <57/^ % Улаанбаатар хот

Хот нийтийн аж ахуйн ажил, үйлчилгээг 
иргэдэд сурталчлах нээлттэй хаалганы 

өдөрлөг, арга хэмжээ зохион 
байгуулах тухай

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 дахь заалт, 4 дүгээр хэсгийн 4.6.11 дэх заалтыг тус 
тус үндэслэн ТУШААХ нь:

1 .Нийслэлийн удирдах ажилтнуудын 2023 оны 03 дугаар сарын 13-ны өдрийн 
шуурхай зөвлөгөөнөөс өгсөн үүрэг даалгаврын дагуу Хот нийтийн аж ахуйн ажил, 
үйлчилгээг иргэдэд сурталчлах, нийслэлийн иргэдийн үйлдвэрлэл эрхлэлтийг 
дэмжих, дотоодын эдийн засгийн эргэлтийг нэмэгдүүлэх зорилгоор жанжин 
Д.Сүхбаатарын талбайд 2023 оны 03 дугаар сарын 18-25-ны өдрүүдэд нээлттэй 
хаалганы өдөрлөг, арга хэмжээг зохион байгуулж, Улаанбаатар хотын Захирагчийн 
ажпын албаны харьяа байгууллагууд болон үндэсний үйлдвэрлэгчид, худалдаа, 
үйлчилгээ эрхлэгчдийг өргөнөөр оролцуулан, иргэдийг мэдээллээр хангаж, санал 
хүсэлтийг шийдвэрлэж ажиллахыг Улаанбаатар хотын Захирагчийн ажлын албаны 
хэлтсийн дарга нарт үүрэг болгосугай.

2. Хот нийтийн аж ахуйн ажил үйлчилгээг иргэдэд сурталчлах нээлттэй 
хаалганы өдөрлөг, арга хэмжээ зохион байгуулахад шаардагдах зардлын задаргааг 
хавсралт ёсоор баталсугай.

3. Хавсралтаар баталсан 21,200,000 (хорин нэгэн сая хоёр зуун мянга) 
төгрөгийг Хот тохижилтын бусад зардлаас гүйцэтгэлээр санхүүжүүлэхийг Ахлах 
нягтлан бодогч (Б.Ганчимэг)-д зөвшөөрсүгэй

4.Энэ тушаалын хэрэгжилтэд хяналт тавьж ажиллахыг Захиргаа, санхүүгийн 
хэлтэс (Н.Отгонбаяр)-т үүрэг болгосугай

ГҮЙЦЭТГЭ, М.БАЯРАА
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Улаанбаатар хотын ерөнхий менежерийн 
р ?̂. .̂.оны ^дугаар сарын/4""-ны өдрийн 

....... дугаар тушаалын хавсралт

Хот нийтийн аж ахуйн ажил, үйлчилгээг иргэдэд'- 
сурталчлах өдөрлөг, арга хэмжээ зохион байгуулахад 

шаардагдах зардлын тооцоо

№ Зардлын нэр
Нэг хоног 
түрээслэх 

үнэ,
( төгрөгөөр)

Тоо,
ширхэг

Түрээслэх
хугацаа,

хоног
Нийт үнэ, 

(төгрөгөөр)

1 2 3 4 5 6
1 Асар түрээслэх (4x4 м) 50,000 20 8 8,000,000

2 Асар түрээслэх (3x3 м) 50,000 30 8 / 12,000,000

3 Цахилгаан холбох 
зардал

50 000
3 8 1,200,000

Нийт 53 21,200,000


