
УЛААНБААТАР ХО ТЫ Н
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оны сарын өдөр Дугаар I? / Улаанбаатар хот

Хөрөнгө гаргах тухай

Төсвийн тухай хуулийн 16 дугаар зуйлийн 16.5.2, 16.5.5, Хот тосгоны эрх зүйн 
байдлын тухай хуулийн 21 дүгээр зүйлийн 21.3 дахь заалт, Ниислэлиин Засаг 
даргын 2014 оны А/279 дүгээр захирамжаар батлагдсан “Захирамжлалын баримт, 
бичиг боловсруулах, батлах, хянах, мэдээлэх журам”-н 2 дугаар хэсгиин 2.4.1, 
Захирагчийн ажлын албаны дүрмийн 2 дугаар хэсгийн 2.9.5, 3.1.4 дэх заалтыг тус

тус үндэслэн ТУШААХ нь:
1. Сонгинохайрхан дүүргийн 32 дугаар хорооны нутаг дэвсгэрт олон жил

хуримтлагдсан малын гаралтай хог хаягдлыг цэвэрлэх ажлыг 2018 оны 12 дугаар 
сарын 19-ний өдрөөс 2018 оны 12 дугаар сарын 23-ны өдрүүдэд дүүргиин Засаг 
Даргын Тамгын Газартай хамтран зохион байгуулж, цэвэрлэгээнии ажилд хяналт 
тавьж ажиллахыг Тохижилт, Хог хаягдлын удирдлагын хэлтэс /Г.Ууганбаяр/-т 

даалгасугай. .

2. Улаанбаатар хотын Захирагчийн ажлын албанаас санхүүгийн дэмжлэг 
үзүүлж цэвэрлүүлэх хогийн цэгийн байршил, шаардагдах зардлын тооцоог
хавсралт ёсоор баталсугай.

3. Цэвэрлэгээний ажилд шаардагдах 8,000,000 /Наиман сая/ төгрөгииг 
Улаанбаатар хотын нутаг дэвсгэрт олон жил хуримтлагдсан хур хог хаягдлыг 
цэвэрлэж, дахин уүсгэхгуй байх арга хэмжээг_ авах зардлаас санхуужуулэхииг 
Ахлах нягтлан бодогч /Б.Цэрмаа/-д зөвшөөрсүгэй.
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УЛААНБААТАР ХОТЫН ЗАХИРАГЧИЙН АЖЛЫН АЛБАНААС 
САНХҮҮГИЙН ДЭМЖЛЭГ ҮЗҮҮЛЖ ЦЭВЭРЛҮҮЛЭХ ХОГИЙН ЦЭГИЙН БАЙРШИЛ,

ШААРДАГДАХ ЗАРДЛЫГ ТООЦОО

Дүүрэг Цэвэрлэгээ хийх 
байршил

Талбайн
хэмжээ
/м.кв/

Хогны
хэмжээ
/тонн/

Нэгж зардал

Нийт зардалХогийн
цэг

хүртэлх
зай

Тариф /НИТХ-ын 
Тэргүүлэгчдийн 
2013 оны 12/45/

1тн хог 
тээвэр 

лэх 
зардал

Сонгинохайрхан

32 дугаар хороо, 
Эмээлтийн түүхий эдийн 
захын урд байрлах хур 
хог

8 000 225,9 30 1,180 35,400 8,000,000.00

Нийт 8 000 225,9 8,000,000.00


