
УЛААНБААТАР ХОТЫН 
ЕРӨНХИЙ МЕНЕЖЕРИЙН 

ТУШААЛ

оны 0 Г  сарын өдөр Дугаар Улаанбаатар хот

Шарилжгүй Улаанбаатар-6 
аян зохион байгуулах тухай

Төсвийн тухай хуулийн 16 дугаар зүйлийн 16.5.2, 16.5.5, Нийслэлийн эрх 
зүйн байдлын тухай хуулийн 6 дугаар зүйлийн 6.2, Хот тосгоны эрх зүйн байдлын 
тухай хуулийн 7 дугаар зүйл, 21 дүгээр зүйлийн 21.3, Улаанбаатар хотын 
Захирагчийн ажпын албаны дүрмийн 2 дугаар хэсгийн 2.2, 2.7, 3 дугаар хэсгийн 
3.1.10 дахь хэсгийг тус тус үндэслэн ТУШААХ нь:

1. Ургамлын харшлаас урьдчилан сэргийлэх зорилгоор “Харшлын эсрэг 
хамтдаа” уриан дор “Шарилжгүй Улаанбаатар-б” аяны 1-р үе шатыг 2021 оны 06 
дугаар сарын 10-наас 06 дугаар сарын 25, 2-р үе шатыг 2021 оны 08 дугаар 
сарын 05-наас 08 дугаар сарын 20-ны хооронд тус тус зохион байгуулсугай.

2. Аяныг нийтийн эзэмшлийн гудамж талбай, байгууллага аж ахуйн 
нэгж, гэр хорооллын айл өрх болон эзэнгүй барилгын хашаа, орон сууцны байр 
орчим, хүүхдийн тоглоомын талбай, гэр хорооллын гудамж, гуу жалга зэрэг 
байршлуудад ургасан хөл газрын ургамлыг тайрч, хадан малын тэжээл, бордоо 
бэлтгэхэд ашиглах, чиглэлээр зохион байгуулж, аяны үйл ажиллагааг нэгдсэн 
удирдлагаар ханган, хяналт тавьж, сурталчилж ажиллахыг Хог хаягдлын 
удирдлага, зохицуулалтын хэлтэс /С.Аригуун/-т даалгасугай.

3. “Шарилжгүй-Улаанбаатар-6” аянд ажиллах иргэдийн бүлгийн 
ажилчдын урамшуулалд олгох зардлыг 1 дүгээр, аян зохион байгуулахад 
шаардагдах багаж хэрэгсэл авах зардлын тооцоог 2 дугаар хавсралт ёсоор тус 
тус баталсугай.

4. Аяныг зохион байгуулахад шаардагдах 199.653.120 (Нэг зуун ерөн 
есөн сая, зургаан зуун тавин гурван мянга нэг зуун хорин) төгрөгийг “Шарилжгүй- 
Улаанбаатар аяныг зохион байгуулах зардлаас санхүүжүүлэхийг Ахлах нягтлан 
бодогч /Б.Цэрмаа/-д зөвшөөрсүгэй.
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ИРГЭДИЙН БҮЛГИЙН АЖИЛЧДЫН 

ЦАЛИНГИЙН т о о ц о о

өдрийн 
сралт

№ Нэгж
Ажиллах

хүний
тоо

I
1_ >5 О
О  X  Ц

го х

X
X  1-
с  аз

X
Го и.
с; о с; х  ^ о
Ъ х

Нийт
ажиллах

цаг

Нийт 
ажиллах 
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1

Сонгинохайрхан, 
Чингэлтэй 
дүүргийн нутаг 
дэвсгэрийн 
нийтийн
эзэмшлийн гудамж 
талбайд ургасан 
шарилж, зэрлэг 
ургамлыг хадаж 
цэвэрлэх иргэдийн 
бүлгийн ажилчдын 
цалин

48 3971 9 30 12,960 51,464,160

2

Хан-уул,
дүүргийн
дэвсгэрий
нийтийн
эзэмшлий
талбайд
шарилж,
ургамлыг
цэвэрлэх
бүлгийн с

цалин

Баянзүрх
нутаг

н

н гудамж 
ургасан 

зэрлэг 
хадаж 

иргэдийн
1Ж И Л Ч Д Ы Н

48 3971 9 30 12,960 51,464,160

3

Сүхбаатар,
Баянгол дүүргийн 
нутаг дэвсгэрийн 
нийтийн
эзэмшлийн гудамж 
талбайд ургасан 
шарилж, зэрлэг 
ургамлыг хадаж 
цэвэрлэх иргэдийн 
бүлгийн ажилчдын 
цалин

40 3971 9 30 10,800 42,886,800

Н ийт 136 9 30 36 ,720 145 ,815 ,120
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“ШАРИЛЖГҮИ УЛААНБААТАР-6” АЯНЫГ ЗОХИОН БАИГУУЛУ 
ШААРДАГДАХ БАГАЖ ХЭРЭГСЭЛ АВАХ ЗАРДЛЫН ТООЦОО Р

№ (ардлын нэр Нэгж Тоо
хэмжээ

Нэгж үнэ 
/?/

Нийт
зардал

/?/
1 Цахилгаан

авах
хадуурны сатуркен ир м 1440 5,700 8,208,000

2 Цахилгаан 
ир авах

хадуурны хайрцагтай ш 120 55,000 6,600,000

3 Цахилгаан
авах

хадуурны төмөр ир ш 90 55,000 4,950,000

4
Иргэдийн бүлгийн ажилчдад маск 
худалдан авах /1 хүн өдөрт 2 маск 
зүүхээр тооцов/

ш 8160 250 2,040,000

5
Иргэдийн бүлгийн ажилчдад 
бээлий худалдан авах /1 хүнд 
өдөрт 1 бээлий өгөхөөр /

ш 4080 500 2,040,000

6 Гар хадуур ш 80 15,000 1,200,000

7 Тармуур ш 80 15,000 1,200,000

8 Хайч ш 80 15,000 1,200,000

9 Сурталчилгааны постер хэвлүүлэх 
/АЗ/ ш 6000 350 2,100,000

10
Сонгинохайрхан, Чингэлтэй 
дүүрэгт цэвэрлэгээнээс гарсан 
шарилж, зэрлэг ургамал 
тээвэрлэлтийн зардал

рейс 45 180000 8,100,000

11
Хан-Уул, Баянзүрх дүүрэгт 
цэвэрлэгээнээс гарсан шарилж, 
зэрлэг ургамал тээвэрлэлтийн 
зардал

рейс 45 180000 8,100,000

12
Сүхбаатар, Баянгол дүүрэгт 
цэвэрлэгээнээс гарсан шарилж, 
зэрлэг ургамал тээвэрлэлтийн 
зардал

рейс 45 180000 8,100,000

Нийт 53,838,000


