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Хяналтын төрийн бус байгууллага 
ажиллуулах тухай

Улаанбаатар хот

Монгол Улсын Үндсэн хуулийн Арван зургаадугаар зүйлийн 2-т заасан 
иргэдийн эрүүл аюулгүй орчинд амьдрах, орчны бохирдол, байгалийн тэнцэл 
алдагдахаас хамгаалуулах эрхийг хангуулах зорилгоор:

Төсвийн тухай хуулийн 16 дугаар зүйлийн 16.5.2, 16.5.5, Коронавируст 
халдвар /ковид-19/-ын цар тахлаас урьдчилан сэргийлэх, тэмцэх, нийгэм, эдийн 
засагт үзүүлэх сөрөг нөлөөллийг бууруулах тухай хуулийн 11 дүгээр зүйлийн 
11.1.2, Нийслэлийн Засаг даргын зөвлөлийн 2019 оны хурлын 01 дүгээр 
тэмдэглэл, Нийслэлийн Онцгой комиссын 2021 оны 02 дугаар сарын 13-ны 
өдрийн 01 дүгээр тэмдэглэл, Улаанбаатар хотын Захирагчийн ажлын албаны 
'дүрмийн 2 дугаар хэсгийн 2.2, 3 дугаар хэсгийн 3.1.5, Улаанбаатар хотын 
Ерөнхий менежерийн зөвлөлийн хурлын 2020 оны 20 дугаар тэмдэглэлийг тус тус 
үндэслэн ТУШААХ нь:

1. Нийслэлийн гудамж, зам талбайн хог хаягдал, цас, мөсний цэвэрлэгээ, 
айл өрх, аж ахуйн нэгж, байгууллагын хог хаягдал ачилт, цуглуулалт, тээвэрлэлт, 
Улаанбаатар хотын бохирдол ихтэй гудамж талбайн ариутгал, халдваргүйтгэл 
зэрэг үйл ажиллагаанд хяналт тавих, үнэлэлт дүгнэлт өгөх болон захиалагчийн 
хяналт хэрэгжүүлэх багц-1, 3 зөвлөх үйлчилгээний гүйцэтгэгчийг сонгон 
шалгаруулах тендерт оролцогчоос гомдол гарч худалдан авах ажиллагааг 
үргэлжпүүлэх эсэх шийдвэр эрх бүхий байгууллагаас гараагүй байгаатай 
холбогдуулан Улаанбаатар хотын Захирагчийн ажпын албанаас хэрэгжүүлж 
байгаа Коронавируст /Ковид-19/ вирусээс урьдчилан сэргийлэх ариутгал 
халдваргүйтгэл, орчны бохирдол, хог хаягдлын чиглэлийн өдөр тутмын үйл 
ажиллагаанд хяналт тавих ажпыг тасалдалгүй үргэлжлүүлэх зорилгоор гүйцэтгэгч 
сонгон шалгаруулах хүртэлх хугацаанд 2020 онд гэрээний үүргээ чанартай 
гүйцэтгэж, бүрэн хангалттай дүгнэгдсэн хавсралтад заасан хяналтын төрийн бус 
байгууллагуудтай гэрээ байгуулсан түр гэрээг ажлын туршлагыг харгалзан 2 
сарын хугацаагаар сунгаж, гэрээний хэрэгжилтэд хяналт тавьж ажиллахыг Хог 
хаягдлын удирдлага, зохицуулалтын хэлтэс (С.Аригуун)-т даалгасугай.

2. Хяналтын төрийн бус байгууллагуудын 2021 оны 6, 7 дугаар сард 
гүйцэтгэх ажлын төсвийн задаргааг хавсралт ёсоор баталсугай.
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3. Энэхүү тушаалын хавсралтаар баталсан 44,155,028 /Дөчин дөрвөн сая 
нэг зуун тавин таван мянга хорин найм/ төгрөгийг гүйцэтгэгч байгууллагуудын сар 
бүрийн гүйцэтгэлээр тооцож санхүүжүүлэхийг Ахлах нягтлан бодогч (Б.Цэрмаа)-д 
зөвшөөрсүгэй.
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ХЯНАЛТЫН ТӨРИЙН БУС БАЙГУУЛЛАГЫН 
ЗАРДЛЫН ЗАДАРГАА

Д/д Байгууллага Хариуцах нутаг 
дэвсгэр

Тоо
хэмжээ
/сараар

/

Нэгж зардал 
/төг/ Нийт /төгрөг/

1

Хотын хөгжлийг 
дэмжих 
Улаанбаатар 
Шинэ тосгон 
хөдөлгөөн ТББ

Сонгинохайрхан
дүүрэг,
Чингэлтэй
дүүрэг

6,7
дугаар

сар
11,038,757 22,077,514

2

Эрүүл мэнд 
нийгмийн 
бодлогын 
хүрээлэн ТББ

Баянзүрх дүүрэг, 
Хан-Уул дүүрэг

6,7
дугаар

сар
11,038,757 22,077,514

Нийт 44,155,028


