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Санхүүжилт батлах тухай

Монгол Улсын нийслэл Улаанбаатар хотын эрх зүйн байдлын тухай хуулийн 
24 дүгээр зүйлийн 24.3.1, 24.3.3 дахь заалт, 24.5, 24.6 дахь хэсэг, Төсвийн тухай 
хуулийн 16 дугаар зүйлийн 16.5.2, 16.5.5 дахь заалт, Нийслэлийн Иргэдийн 
Төлөөлөгчийн хурлын 2022 оны Нийслэлийн 2023 оны төсөв батлах тухай 115 
дугаар тогтоол, Улаанбаатар хотын Захирагчийн ажлын албаны дүрмийн 2 дугаар 
хэсгийн 2.2, 2.7 дахь заалт, 3 дугаар хэсгийн 3.1.5, 3.1.14 дэх заалтуудыг тус тус 
үндэслэн ТУШААХ нь:

1. Нийслэлийн 2023 оны батлагдсан төсвийн хүрээнд хийгдэх хот нийтийн аж 
ахуйн ажпын төсвийн задаргааг хавсралт ёсоор баталсугай.

2. Батлагдсан төсвийн хүрээнд Хот тохижилтын газар ОНӨААТҮГ-тай гэрээ 
байгуулан ажлын гүйцэтгэлд хяналт тавьж ажиллахыг Орчны бохирдол, хог 
хаягдлын удирдлагын хэлтэс (Б.Мөнх-Эрдэнэ)-т, гэрээгээр хүлээсэн үүргийн 
биелэлтийг хангаж ажиллахыг Хот тохижилтын газар ОНӨААТҮГ (Б.Мөнхцэцэг)-т 
тус тус даалгасугай.

З.Энэхүү тушаалын хавсралтаар батлагдсан нийт 17,208,946,160 (Арван 
долоон тэрбум хоёр зуун найман сая есөн зуун дөчин зургаан мянга нэг зуун жар) 
төгрөгийг хот тохижилтын төсөвлөгдсөн зардлаас гүйцэтгэлээр санхүүжүүлэхийг 
Захиргаа, санхүүгийн хэлтсийн Ахлах нягтлан бодогч (Б.Ганчимэг)-д зөвшөөрсүгэй.

4.Энэхүү тушаалын хэрэгжилтэд хяналт тавьж ажиллахыг Захиргаа, 
санхүүгийн хэлтэс (Н.Отгонбаяр)-т даалгасугай.
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№ Төсөл арга хэмжээний нэр
Шаардагдах

хөрөнгө
Тайлбар

1 2 3 4

1 Нийтийн эзэмшлийн зам талбайн 
цэвэрлэгээний ажлын зардал

10,705,018,320

2

Нийтийн эзэшлийн гудамж, зам талбайн 
тоосжилтыг бууруулах зорилгоор зам 
талбайг чийгшүүлэх, авто замын 
тусгаарлах шар хайс хашлагыг угаах ажлын 
зардал

213,207,840

3
Төвлөрсөн хогийн цэгт хог хаягдалыг 
хөрсөөр дарж булах үйл ажиллагааны 
зардал

5,000,000,000

4 Устгасан золбин нохой, муурны сэг зэмийг 
устгах, булшлах ажпын зардал

300,000,000

5

Төвлөрсөн хогийн цэгт хог тээвэрлэж 
хүргэсэн машин техникийн дугуй, доод эд 
ангийг ариутгаж, халдваргүйжүүлэх зардал, 
төвлөрсөн хогийн цэгүүдийн нэгдсэн камер, 
программ хангамжийн ашиглалт засвар 
үйлчилгээний зардал

264,000,000

6
Алтан өлгийн оршуулгын газрын арчлалт 
хамгаалалтын зардал

141,720,000

7 Нийтийн бие засах газрын ашиглалтын 
болон ажилчдын зардал

585,000,000

Нийт дүн 17,208,946,160


