
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

НИЙСЛЭЛИЙН ИРГЭДИЙН ТӨЛӨӨЛӨГЧДИЙН ХУРЛЫН  
ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ 

2013 оны 09 сарын 26 өдөр 
Дугаар 
12/45  

Улаанбаатар хот 

Хог тээврийн тариф батлах тухай  

Монгол Улсын засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн нэгж, түүний удирдлагын тухай хуулийн 
18 дугаар зүйлийн 18.1.2 ³д´, Хог хаягдлын тухай хуулийн 8 дугаар зүйлийн 8.1.5 дахь 
заалт, Нийслэлийн Засаг даргын 2013 оны 1/2408 тоот албан бичгээр өргөн барьсан 
саналыг үндэслэн ТОГТООХ НЬ: 

1.Нийслэлийн нутаг дэвсгэрт ахуйн хог хаягдлыг тээвэрлэх тарифыгхавсралтаар 
баталсугай. 

2.Энэхүү тарифыг тогтоол батлагдсан өдрөөс эхлэн мөрдсүгэй. 

3.Хог тээврийн тариф батлагдсантай холбогдуулан Нийслэлийн Иргэдийн 
Төлөөлөгчдийн Хурлын Тэргүүлэгчдийн 2009 оны 12 дугаар тогтоолыг хүчингүйд 
тооцсугай. 

4.Хавсралтын 2 дахь хэсгийн дагуу тухай бүр тарифт өөрчлөлт оруулах, батлагдсан 
тарифын дагуу дүүргүүдийн хог тээврийн зардлыг тооцож, шаардагдах нэмэлт хөрөнгийг 
нийслэлийн төсөвттусгуулж, шийдвэрлэхийгНийслэлийн Засаг дарга бөгөөд Улаанбаатар 
хотын Захирагч Э.Бат-Үүлд даалгасугай. 

  

ДАРГА                                       Д.БАТТУЛГА 



Нийслэлийн Иргэдийн Төлөөлөгчдийн 
Хурлын 2013 оны 9 сарын 26 -ны өдрийн 

12/45 дугаар тогтоолын хавсралт 
  
  

1.Хог тээврийн үйлчилгээний тариф 
 

Хогийн төвлөрсөн цэг хүртлэх зай 1км-т 1тн хог тээвэрлэх тариф 

1-10 км 3,000₮ 

11-15 км 2,700₮ 

16-20 км 2,300₮ 

21-дээш км 1,800₮ 

  
  
  
  

2.Хөдөлмөрийн хөлсний доод хэмжээ болон шатахууны үнийн өөрчлөлт гарсан тохиолдолд 
тарифыг дараах байдлаар өөрчилнө. 

  

-Хөдөлмөрийн хөлсний доод хэмжээ өөрчлөгдөхөд 

(Тариф х0,35хөөрчлөлтийн хувь)+Тариф=Өөрчлөгдсөн тариф 
  

-Шатахууны үнийн өөрчлөлт гарахад 

(Тариф х0,24хөөрчлөлтийн хувь)+Тариф=Өөрчлөгдсөн тариф 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



Хог тээврийн үйлчилгээний тарифын талаарх танилцуулга 

2013 оны 9 дүгээр сарын26 

Нийслэлийн Иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын Тэргүүлэгчдийн 2009 оны 2-р сарын 
4-ний өдрийн 12 дугаар тогтоолоор хог тээврийн үйлчилгээний хөлсийг тонн колиметрийн 
системд шилжүүлэн 1 тонн хог хаягдлыг 1 километр тээвэрлэх зардлыг тогтоосон байдаг. 
Тус тогтоолоор 1 тонн ахуйн хог хаягдлыг тээвэрлэх тарифыг 1-10 км-т 1350₮, 11-20км-т 
тээвэрлэхэд 1300₮, 21-30км-т 1240₮, 31-40км-т 1200₮, 41-ээс дээш 1180₮ байхаар 
баталсан. Энэхүү тариф нь өнөөгийн бензин шатахууны үнийн өсөлт/2009-2013 онд 50%-
аар өссөн/, цалин хөлсний нэмэгдэл/хөдөлмөрийн хөлсний доод хэмжээ 2009-2013 онд 
75%-аар өссөн/, зарим бараа бүтээгдэхүүний үнийн өсөлт зэргээс үүдэн дээрх тарифаар 
тооцон хог тээврийн үйлчилгээг үзүүлэхэд хог тээвэрлэгч байгууллагуудын хувьд 
алдагдалд орох байдал үүсээд байгаа юм. Ингэснээр хог тээвэрлэж, алдагдалд орж буй 
тээвэрлэгч байгууллагууд ашигтай ажиллах боломж бүрдэхгүй байгаагаас машин техникээ 
бүрэн засварлаж чадахгүй, хуваарийн дагуу хугацаандаа хогоо ачиж чадахгүй байдалд 
хүрч, үүнээс үүдэнайл өрх, байгууллага, аж ахуйн нэгжүүд хогны машин ирээгүй 
шалтгаанаар хог хаягдлаа ил задгай хаяж, эзэнгүй хур хог, үүсмэл цэгүүд бий болохсөрөг 
үр дагаварууд гарч байна. 

Энэхүү хог тээврийн тарифаар байгууллага, аж ахуйн нэгж, айл өрхийн хог хаягдлыг 
тээвэрлэх үйлчилгээний хураамжийн хэмжээг тооцох, нийслэлийн төсөвт хог тээврийн 
нэмэгдэл зардлыг тусгахад үндэслэл болгон ашиглахаас гадна хог тээвэрлэгч 
компаниудыг ашигтай ажиллах боломжыг бүрдүүлж, хог тээвэрлэгч байгууллагуудыг 
ажилчдынхаа цалинг нэмэх, автопаркаа шинэчлэх шаардлагыг гэрээнд тусган, хуваарийн 
дагуу хогоо тээвэрлүүлэх хариуцлагын тогтолцоо илүү сайжруулна гэж үзэж байгаа юм. 

Хог тээврийн шинэчилсэн тарифыг тооцохдоо 1 рейс буюу дунджаар 3,5тн хог 
хаягдлыг төвлөрсөн цэгт хүргэхэд гарах бүхийл зардлыг багтаан тооцож/цалин, шатахуун, 
татвар, даатгал, НДШ, автомашины оншилгоо, элэгдэл, засвар үйлчилгээ, шууд бус зэрэг 
зардлууд/, тухайн дүүргээс төвлөрсөн хогийн цэг хүртлэх зайнаас хамааруулан дүүрэг 
бүрээс 1тн хог хаягдлыг тээвэрлэх зардлыг тооцож гаргасан. Энэхүү тарифыг Байгаль 
орчин, ногоон хөгжлийн яамнаас боловсруулсан ³Хог хаягдлын үйлчилгээний хураамж 
тооцох аргачлал´-д тулгуурлан тооцоолсон. 

2009 оны хуучин тарифаар 1 рейс буюу ойролцоогоор 3,5 тонн хогийг 14-16км-т 
тээвэрлэхэд 68,250₮ болж байгаа бол шинэ тарифаартооцон17 км-т 1 рейс буюу 3,5тн хог 
тээвэрлэхэд136,850₮ болж байгаа юм. Энэхүү тарифаар илүү хол зайд эсвэл илүү их 
хэмжээний хог тээвэрлэх тусам тээвэрлэгч байгууллагуудыг ашигтай ажиллуулах 
боломжийг бүрдүүлэхээс гадна жолооч ачигчдын цалинг нэмэгдүүлж, машин техникүүдийг 
тогтмол засварлах, үйл ажиллагаагаа жигд явуулах нөхцлийг нь бүрдүүлнэ гэж үзэж байна. 

  
УЛААНБААТАР ХОТЫН ЗАХИРАГЧИЙН АЖЛЫН АЛБАНЫ 

ТОХИЖИЛТ, ХОГ ХАЯГДЛЫН УДИРДЛАГЫН ХЭЛТЭС 

 


