
УЛААНБААТАР ХОТЫН
ЕРӨНХИЙ МЕНЕЖЕРИЙН ТУШААЛ

Дугаар. Улаанбаатар хот

г
Эзэнгүй нохой, муур устгалын ажлыг 

зохион байгуулах тухай

Монгол Улсын Нийслэл Улаанбаатар хотын Эрх зүйн байдлын тухай хуулийн 
24 дүгээр зүйлийн 24.3.1, 24.3.3 дахь заалт, 24.6 дахь хэсэг, Төсвийн тухай хуулийн 
16 дугаар зүйлийн 16.5.5 дахь заалт, Нийслэлийн Иргэдийн Төлөөлөгчдийн хурлын 
Тэргүүлэгчдийн 2016 оны Тариф батлах тухай 96 дугаар тогтоол, Улаанбаатар 
хотын Захирагчийн ажпын албаны дүрмийн 2 дугаар хэсгийн 2.2, 3 дугаар хэсгийн 
3.1.5 дахь заалтыг тус тус үндэслэн ТУШААХ нь:

1.Иргэдийн эрүүл, аюулгүй орчинд амьдрах, зорчих нөхцөлийг бүрдүүлэх 
зорилгоор эзэнгүй нохой, муурны устгалын ажпыг2023 оны 01 дүгээр сарын 03-ны 
өдрөөс эхлэн хөдөлмөр, эрүүл ахуйн аюулгүй байдлыг ханган нийслэлийн хэмжээнд 
24 цагаар зохион байгуулсугай.

2.Эзэнгүй нохой, муур устгалын ажлыг нутаг дэвсгэрийн хэмжээнд хийх 
нарийвчилсан хуваарь гаргах, устгалын ажилд хороодын Засаг дарга, хэсгийн 
ахлагч нарыг оролцуулан, хяналт тавих, устгалын мэргэжлийн байгууллагуудыг 
ажиллах нөхцөлөөр хангаж, зохион байгуулалтын дэмжлэг үзүүлж ажиллахыг 
дүүргийн Засаг дарга нарт үүрэг болгосугай.

З.Эзэнгүй нохой, муур устгалын ажпын хуваарь, 2023 оны 01 дүгээр улирлын 
санхүүжилтыг хавсралт ёсоор баталсугай.

4.Эзэнгүй нохой, муур устгалын ажпыг мэргэжпийн байгууллагуудтай гэрээ 
байгуулж, нэгдсэн удирдлага, зохион байгуулалтаар хангаж, гүйцэтгэлд хяналт 
тавьж ажиллахыг Орчны бохирдол, хог хаягдлын удирдлагын хэлтэст даалгасугай.

5.Устгалын ажпын гүйцэтгэлийг баталгаажуулж, хавсралтад заасны дагуу 
эзэнгүй нохой, муур устгах ажпын зардлаас гүйцэтгэлээр санхүүжүүлэхийг Ахлах 
нягтлан бодогч (Б.Ганчимэг)-д зөвшөөрсүгэй.
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ЭЗЭНГҮЙ НОХОЙ, МУУР УСТГАЛЫН АЖЛЫН 2023 ОНЫ 
01 ДҮГЭЭР УЛИРЛЫН САНХҮҮЖИЛТЫН ХУВААРЬ

Д/д Дүүрэг Хариуцах
байгууллага

Устгах
тоо

хэмжээ

Нэгж
зардал

Түлшний
дэмжлэг

Нийт
зардал

1 2 3 4 5 6 7

1 Баянзүрх,
Сүхбаатар

Базальт 
нэгдэл ХХК 7000 12,000 28,000,000 112,000,000

2
Сонгинохайрхан,
Хан-Уул,
Налайх

Өлтэ ХХК 7500 12,000 28,000,000 118,000,000

3 Баянгол,
Чингэлтэй,

Их булаг 
Атүк ХХК 7000 12,000 28,000,000 112,000,000

4 Багануур
Багануур
тохижилт

ОНӨААТҮГ
450 12,000 1,800,000 7,200,000

5 Багахангай
Багахангай
тохижилт

ОНӨААТҮГ
150 12,000 600,000 2,400,000

нийт 351,600,000


