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Хөрөнгө гаргах тухай

Төсвийн тухай хуулийн 16 дугаар зүйлийн 16.5.2, 16.5.5, Хот тосгоны эрх 
зүйн байдлын тухай хуулийн 21 дүгээр зүйлийн 21.3, Нийслэлийн Засаг даргын 
2014 оны А/279 дүгээр захирамжаар батлагдсан “Захирамжлалын баримт бичиг 
боловсруулах, батлах, хянах, мэдээлэх журам”-ын 2 дугаар бүлгийн 2.4.1, 
Улаанбаатар хотын Захирагчийн ажлын албаны дүрмийн 2 дугаар хэсгийн 2.9.5 
дахь заалтыг тус тус үндэслэн ТУШААХ нь:

1. Улаанбаатар хотын Ерөнхий менежерийн 2018 оны 10 дугаар сарын 26- 
ны өдрийн Ажил эрчимжүүлэн зохион байгуулах тухай А/276 дугаар тушаалын 
дагуу нохой, муур устгах ажлыг нэмэлт санхүүжилтээр зохион байгуулж, 
ажиллахыг Тохижилт, хог хаягдлын удирдлагын хэлтэс /Г.Ууганбаяр/-т үүрэг 
болгосугай.

2. Нохой, муур устгах ажлын төсвийн задаргааг хавсралт ёсоор баталсугай.
3. Дээрх ажлын хүрээнд устгалын ажпыг зохион байгуулахыг Багануур 

тохижилт ОНӨААТҮГ, Налайх тохижилт ОНӨААТҮГ, Улаанбаатар хотын 
Захирагчийн Ажлын албатай золбин нохой, муур устгалын ажлын гэрээ байгуулан 
ажиллаж байгаа Хот тохижилтын газар ОНӨААТҮГ, Базалт нэгдэл ХХК, Мөнхбуян 
Оргил ХХК-д, устгасан нохой муурны сэг зэмийг төвлөрсөн хогийн цэгийн хог дарж 
булах, зориулалтын зууханд шатааж устгах, төвлөрсөн хогийн цэгт хүргэгдэж 
ирсэн энгийн хог хаягдлыг технологийн дагуу ландфилд дарж булах ажлыг 
гүйцэтгэхийг Хот тохижилтын газар ОНӨААТҮГ /Б.Бямбадорж/-т, дээрх үйл 
ажиллагаануудад өдөр тутмын хяналт тавьж ажиллахыг хөндлөнгийн хяналтын 
Бид туслая ТББ /Энхжаргал/-д тус тус даалгасугай.

4. Нохой, муур устгалын ажилд шаардагдах 108.204.000 /Нэг зуун найман 
сая, хоёр зуун дөрвөн мянган/ төгрөгийг Устгасан нохой, муурын сэг зэмийг 
шатаах, дарж булах зардлаас санхүүжүүлэхийг Ахлах нягтлан бодогч /Б.Цэрмаа/-д 
зөвшөөрсүгэй.
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ЗОЛБИН НОХОЙ МУУР УСТГАЛЫН АЖЛЫН 
ТӨСВИЙН ЗАДАРГАА

Д/д
Төсвийн

хуваарилалт
Тоо

хэмжээ
/ширхэг/

Нэгж
зардал
/төгрөг/

Төлбөр
/төгрөг/

Захиалагчийн 
хяналт /2%/

1 2 3 4 5 6

1
Сонгинохайрхан, 

Хан-Уул дүүрэг
2,500 12,000 30,000,000 600,000

2
Чингэлтэй, 

Баянгол дүүрэг
2,500 12,000 30,000,000 600,000

3
Баянзүрх, 

Сүхбаатар дүүрэг
2 500 12,000 30,000,000 600,000

4 Налайх дүүрэг 675 12,000 8,100,000 162,000

5 Багануур дүүрэг 842 12,000 10,104,000 202,080

Нийт дүн 9,017 108,204,000 2,164,080


