
УЛААНБААТАР ХОТЫН 
ЕРӨНХИЙ МЕНЕЖЕРИЙН 

ТУШААЛ

оны /•^^са р ы н . өдөр Дугаар Улаанбаатар хот

Зуслангийн бүсийн ХОГ тээврийн үЙЛЧИЛГЭЭГ| 
эрчимжүүлэх, дэмжпэг үзүүлэх тухай 

тушаалын хугацаа, төсвийг шинэчлэх тухай

Төсвийн тухай хуулийн 16 дугаар зүйлийн 16.5.5, Нийслэлийн Иргэдийн 
Төлөөлөгчдийн Хурлын 2020 оны 32/03 дугаар тогтоолоор баталсан “Энгийн хог 
хаягдлыг цэвэрлэх, ангилах, цуглуулах, тээвэрлэх, дахин боловсруулах, сэргээн 
ашиглах, устгах, булшлах журам”-ын 2 дугаар хэсгийн 2.3, Захирагчийн ажлын 
албаны дүрмийн 2 дугаар хэсгийн 2.2, 3 дугаар хэсгийн 3.1.1, 3.1.5 дахь заалтыг 
тус тус үндэслэн ТУШААХ нь:

1. Улаанбаатар хотын Ерөнхий менежерийн Зуслангийн бүсийн хог 
тээврийн үйлчилгээг эрчимжүүлэх, дэмжлэг үзүүлэх тухай А/125 дугаар тушаалд 
Зуслангийн бүсийн хог тээврийн үйлчилгээнд дэмжлэг үзүүлэх зорилгоор техник, 
хүчин чадал сайтай хувийн хэвшлийн Тохижилт үйлчилгээний байгууллагуудын 
хог тээврийн машиныг нэгдсэн зохион байгуулалтаар зэрэг дайчилж, Сүхбаатар 
дүүргийн 19, 20 дугаар хороодод ил задгай үүссэн хог хаягдлыг тээвэрлэх ажлыг 
2021 оны 05 дугаар сарын 27-ны өдрөөс 2021 оны 05 дугаар сарын 30-ны 
өдрүүдэд зохион байгуулах гэж заасныг 2021 оны 05 дугаар сарын 27-ны өдрөөс 
2021 оны 06 дугаар сарын 28-ны өдөр болгож өөрчилсүгэй.

2. Ил задгай хог хаягдлыг бүрэн цэвэрлэсэн байршлуудад хог хаягдал дахин 
үүсгүүлэхгүй байх, цаашид хог тээвэрлэлтийг тогтмол хуваарийн дагуу хийлгэж, 
Хог хаягдлын тухай хуулиар хүлээсэн үүргээ биелүүлж ажиллахыг Сүхбаатар 
дүүргийн Засаг дарга, Хог хаягдлын үйлчилгээний байгууллагуудын 
удирдлагуудад тус тус үүрэг болгосугай.

3. Ил задгай хог хаягдлыг тээвэрлэх ажилд шаардагдах зардлын задаргааг 
хавсралт ёсоор шинэчлэн баталсугай.

4. Энэхүү тушаалын 1 дүгээр зүйлд заасан ажилд шаардагдах 40,556,880 
/Дөчин сая, таван зуун тавин зургаан мянга найман зуун наян мянган/ төгрөгийг 
Улаанбаатар хотын нутаг дэвсгэрт олон жил хуримтлагдсан хур хог хаягдлыг 
цэвэрлэж, дахин үүсэхгүй байх арга хэмжээг авах ажлын зардлаас 
санхүүжүүлэхийг Ахлах нягтлан бодогч /Б.Цэрмаа/-д зөвшөөрсүгэй.
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5. Энэхүү тушаал гарсантай холбогдуулан Улаанбаатар хотын Ерөнхий 
менежрийн 2021 оны 05 сарын 25-ны өдрийн зуслангийн бүсийн хог тээврийн 
үйлчилгээг эрчимжүүлэх, дэмжпэг үзүүлэх тухай А/125 дугаар тушаалыг 
хүчингүйд тооцсугай.

УЛААНБААТАР ХОТЫН ЕРӨНХИИ МЕНЕЖЕР
АЛБАНЫ 

Т.ГАНТӨМӨР
БӨГӨӨДЗ 
ДАРГА "
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лУлаанбаатар хотын Ерөнхий менежерийн 
2021 оны /г ^ ^ г ^ /-е а р ь \и  өдрийн

тушаалын хавсралт

ЗУСЛАНГИЙН БҮСЭД ИЛ ЗАДГАЙ ҮҮСМЭЛ 
ХОГ ХАЯГДАЛ ТЭЭВЭРЛЭХ АЖЛЫН ЗАРДАЛ

Д үүр эг

Хогийн
төвлөрсөн

цэг
хүртэлх 
зай /км /

1тн хог 
ха ягдлы г 

1км-т 
тээвэрлэх 

ш инэ 
тариф

1тн хо г 
хаягд л ы г 

тээвэрл эх  
д унд аж  

зардал  /тө г/

хогны
хэм жээ
/тонн /

нийт зардал 
/төг/

1

С үхбаатар  д үүр гийн  19, 
20-р  хороо  зуслангийн  

бүсэд  үүссэн  ил зад гай  
хог хаягдал  тээвэр л эх  

зардал

28 1,800 50,400

осо 7 40 ,556 ,880

Н ийт
804,7 40,556 ,880


