
УЛААНБААТАР ХОТЫН
ЕРӨНХИЙ МЕНЕЖЕРИЙН ТУШААЛ

Ш » Дугаар. Улаанбаатар хот

Зам талбайн цэвэрлэгээний ажил, 
хяналтын байгууллагуудын үйл 

ажиллагааны тухай

Монгол Улсын нийслэл Улаанбаатар хотын эрх зүйн байдлын тухай хуулийн 
24 дүгээр зүйлийн 24.3.1 дэх заалт, 24.3.3 дахь заалт, 24.6 дахь хэсэг, Төсвийн тухай 
хуулийн 16 дугаар зүйлийн 16.5.2 дахь заалт, 16.5.5 дахь заалт, Төрийн болон орон 
нутгийн өмчийн хөрөнгөөр бараа, ажил, үйлчилгээ худалдан авах тухай хуулийн 8 
дугаар зүйлийн 8.14 дэх хэсэг, Нийслэлийн иргэдийн Төлөөлөгчдийн хурлын 2020 
оны 32/03 тогтоолоор батлагдсан “ Энгийн хог хаягдлыг цэвэрлэх, ангилах, 
цуглуулах, тээвэрлэх, дахин боловсруулах, сэргээн ашиглах, устгах, булшлах 
журам”-ын 2 дугаар хэсгийн 2.3.2 дахь заалт, 2006 оны “Тариф батлах тухай” 182 
дугаар тогтоол, 2022 оны “Нийслэлийн 2023 оны төсөв батлах тухай” 115 дугаар 
тогтоол, Улаанбаатар хотын Захирагчийн ажпын албаны дүрмийн 2 дугаар хэсгийн 
2.2 дахь заалт, 3 дугаар хэсгийн 3.1.5 дахь заалтыг тус тус үндэслэн ТУШААХ нь:

1 .Нийслэл Улаанбаатар хотын иргэдэд хотын аж ахуйн үйлчилгээг тасралтгүй 
хүргэж эрүүл, аюулгүй орчинд амьдрах нөхцөлийг бүрдүүлэх ажлын хүрээнд дараах 
арга хэмжээ авч хэрэгжүүлэхийг Орчны бохирдол, хог хаягдлын удирдлагын хэлтэс 
(Б.Мөнх-Эрдэнэ)-т үүрэг болгосугай.

И .Улаанбаатар хотын Захирагчийн ажлын албаны хот нийтийн тохижилт 
үйлчилгээний 2023 оны төлөвлөгдсөн зардлаас санхүүжих хотын гол гудамж, зам 
талбай, алслагдсан зам, замын байгууламжийн цэвэрлэгээ, үйлчилгээний 
гүйцэтгэгч, хог хаягдлын салбарын хяналтын үйл ажиллагаа үзүүлэх 
байгууллагуудыг сонгон шалгаруулах ажиллагааг холбогдох хууль, журмын дагуу 
зохион байгуулах,

1,2.Хот, нийтийн аж ахуйн тасралтгүй байдлыг хангах зорилгоор зам талбайн 
цэвэрлэгээ, үйлчилгээний гүйцэтгэгчийг со.нгон шалгаруулах хүртэлх хугацаанд 
2022 онд гэрээний үүргээ чанартай гүйцэтгэж, бүрэн хангалттай дүгнэгдсэн зам 
талбайн цэвэрлэгээ, үйлчилгээний байгууллагуудтай 2023 оны 01 дүгээр улирлыг 
дуустал 3 сарын хугацаанд түр гэрээг байгуулж, гэрээний хэрэгжилтэд хяналт тавьж 
ажиллах,

2.Хотын гол гудамж, зам талбай, алслагдсан зам, замын байгууламжийн 
цэвэрлэгээний ажлын 1 дүгээр улиралд шаардагдах зардлын хэмжээг хавсралт 
ёсоор тус тус баталсугай.
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З.Зам талбайн цэвэрлэгээний ажлын 01 дүгээр улирлын гэрээний гүйцэтгэлд 
шаардлагатай 4,693,206,960 (Дөрвөн тэрбум зургаан зуун ерэн гурван сая хоер зуун 
зургаан мянга есөн зуун жар) төгрөгийг 2023 оны Хот, нийтийн тохижилт, 
үйлчилгээний төсөвлөгдсөн зардлаас 2023 оны 01 дүгээр сарын 01-ний өдрөөс 
эхлэн гүйцэтгэлээр санхүүжүүлэхийг Ахлах нягтлан бодогч (Б.Ганчимэг)-д 
зөвшөөрсүгэй.

4.Энэхүү тушаалын хэрэгжилтэд хяналт тавьж ажиллахыг Захиргаа, 
санхүүгийн хэлтэс (Н.Отгонбаяр)-т даалгасугай.



именежериин
....  өдрийн

алын хавсралт

ХОТЫН ГОЛ ГУДАМЖ, ЗАМ ТАЛБАЙ, АЛСЛАГДСАН ЗАМ, ЗАМЫН БАЙГУУЛАМЖИЙН 
ЦЭВЭРЛЭГЭЭНИЙ АЖЛЫН 1 ДҮГЭЭР УЛИРЛЫН 

ЗАРДЛЫН ЗАДАРГАА

№ Байршил Байгууллагын нэр 2023 оны 
01 дүгээр сар

2023 оны 
02 дугаар сар

2023 оны 
03 дугаар сар Нийт санхүүжилт

1 2 3 4 5 6 7

1 Хотын бусад гол гудамж зам 
талбайн цэвэрлэгээ

Хот тохижилтын 
газар ОНӨААТҮГ 868,312,320 868,312,320 868,312,320 2,604,936,960

2 Баянгол дүүргийн зарим гол 
гудамж зам талбайн цэвэрлэгээ

Баянгол шинэ 
өргөө ОНӨААТҮГ 33,530,000 33,530,000 33,530,000 100,590,000

3
Сонгинохайрхан дүүргийн 
зарим гол гудамж зам талбайн 
цэвэрлэгээ

Сонгинохайрхан 
ТЦҮ ОНӨААТҮГ 56,245,000 56,245,000 56,245,000 168,735,000

4 Хан-Уул дүүргийн зарим гол 
гудамж зам талбайн цэвэрлэгээ

Хан-Уул ТҮТ 
ОНӨААТҮГ 29,805,000 29,805,000 29,805,000 89,415,000

5 Нүхт, Өлзийт хорооны замын 
цэвэрлэгээ

Хан-Уул Агро 
ОНААТҮГ 25,515,000 25,515,000 25,515,000 76,545,000

6
Санзай, Сэлх чиглэлийн 
алслагдсан замын цэвэрлэгээ

Сүхбаатар
дэвшил

ОНӨААТҮГ
43,890,000 43,890,000 43,890,000 131,670,000

7 Чингэлтэй дүүргийн зарим гол 
гудамж зам талбайн цэвэрлэгээ

Чингэлтэй 
дүүргийн 
тохижилт 

үйлчилгээ ХХК

43,025,000 43,025,000 43,025,000 129,075,000



1 2 3 4 5 6 7

8
Дархан, Жаргалант тосгон 
чиглэлийн алслагдсан замын 
цэвэрлэгээ

Улаанбаатар 
шинэчлэл ХХК 78,710,000 78,710,000 78,710,000 236,130,000

9 Дамба, Ар хустай чиглэлийн 
алслагдсан замын цэвэрлэгээ Найши трейд ХХК 30,695,000 30,695,000 30,695,000 92,085,000

10 Эмээлт чиглэлийн алслагдсан 
замын цэвэрлэгээ Грейт роуд ХХК 74,865,000 74,865,000 74,865,000 224,595,000

11 Найрамдал, Шувуу чиглэлийн 
алслагдсан замын цэвэрлэгээ Охь мандал ХХК 66,390,000 66,390,000 66,390,000 199,170,000

12 Өлзийт чиглэлийн алслагдсан 
замын цэвэрлэгээ

Эко эрин 
тохижилт ХХК 32,680,000 32,680,000 32,680,000 98,040,000

13 Эрчим хүчний гудамж Гранд тохижилт 
ХХК 22,400,000 22,400,000 22,400,000 67,200,000

14 Шинэ нисэх, Налайх чиглэлийн 
алслагдсан зам

Чингэлтэй 
дүүргийн 
тохижилт 

үйлчилгээ ХХК

158,340,000 158,340,000 158,340,000 475,020,000
I

Нийт 1,564,402,320 1,564,402,320 1,564,402,320 4,693,206,960


