
УЛААНБААТАР ХОТЫН
ЕРӨНХИЙ МЕНЕЖЕРИЙН

ТУШААЛ

М  оны Й _  сары өдөр Дугаар Улаанбаатар хот

г Цагаан давааны төвлөрсөн цэгт үүссэн 
хур хог цэвэрлэх, хөрөнгө гаргах тухай

Хоттосгоны эрх зүйн байдлын тухай хуулийн 21 дүгээр зүйлийн 21.3, 23 дугаар 
зүйлийн 23.2, Төсвийн тухай хуулийн 16 дугаар зүйлийн 16.5.5, Нийслэлийн Иргэдийн 
Төлөөлөгчдийн Хурлын 2018 оны “Төсөв батлах тухай” 20/17 дугаар тогтоол, 
Нийслэлийн Иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын Тэргүүлэгчдийн 2017 оны 145 дугаар 
тогтоолоор батлагдсан “Улаанбаатар хотын хог хаягдлын менежментийг сайжруулах 
хөтөлбөр”, 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, Нийслэлийн Засаг даргын 2019 оны А/285 дугаар захирамж, 
Захирагчийн ажлын албаны дүрмийн 2 дугаар хэсгийн 2.2, 2.7, 3 дугаар хэсгийн 3.1.5 
дахь заалтыг тус тус үндэслэн ТУШААХ нь:

1. Нэгдсэн үндэсний байгууллагаас хэрэгжүүлж байгаа “Хог хаягдлаас үүдэх ил 
шаталтыг бууруулах төсөл”-ийн хүрээнд Цагаан давааны төвлөрсөн цэгт баригдахаар 
төлөвлөсөн үнсний ландфилын талбай, байгууламж барих талбайд үүссэн хур хог 
хаягдлыг цэвэрлэн, талбайг чөлөөлөх ажлыг Хот тохижилтын газар /Б.Бямбадорж/-т 
даалгасугай.

2. Дээрх ажлын гүйцэтгэлд хяналт тавьж ажиллахыг Хог хаягдлын удирдлага, 
зохицуулалтын хэлтэс /С.Аригуун/-т үүрэг болгосугай.

3. Хур хог хаягдлыг цэвэрлэх зардлын задаргааг хавсралтаар баталсугай.
4. Тус ажилд шаардагдах 30,000,000 /Гучин сая/ төгрөгийн 15,000,000 /арван 

таван сая/ төгрөгийг хур хог хаягдал цэвэрлэх зардлаас, 15,000,000 /арван таван сая/ 
төгрөгийг тус албаны нэмэлт санхүүжилтын данснаас гаргахыг Ахлах нягтлан бодогч 
/Б.Цэрмаа/-д зөвшөөрсүгэй.
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