
УЛААНБААТАР ХОТЫН
ЕРӨНХИЙ МЕНЕЖЕРИЙН ТУШААЛ

Ш - о„ь, сарын едер Дугаар Улаанбаатар хот

Г
Хяналтын төрийн бус байгууллага 

ажиллуулах 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, 16.5.4 дэх заалт, 16.5.5 дахь заалт, 
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 2.3.3 
дахь заалт, Улаанбаатар хотын Захирагчийн ажлын албаны дүрмийн 2 дугаар 
хэсгийн 2.2 дахь заалт, 3 дугаар хэсгийн 3.1.14 дэх заалт, 4 дүгээр хэсгийн 4.2.2 
дахь заалтыг тус тус үндэслэн ТУШААХ нь:

1 Хот, нийтийн аж ахуйн тасралтгүй байдлыг хангах зорилгоор хог хаягдлын 
салбарын захиалагчийн хяналт тавих, үнэлэлт дүгнэлт өгөх ажлын гүйцэтгэгчийг 
сонгон шалгаруулах хүртэлх хугацаанд 2022 онд гэрээний үүргээ чанартай 
гүйцэтгэж, бүрэн хангалттай дүгнэгдсэн хавсралтад заасан хяналтын төрийн бус 
байгууллагуудтай гэрээ байгуулсан түр гэрээг ажлын туршлагыг харгалзан 3 сарын 
хугацаагаар сунгаж, гэрээний хэрэгжилтэд хяналт тавьж ажиллахыг Орчны 
бохирдол, хог хаягдлын удирдлагын хэлтэс (Б.Мөнх-Эрдэнэ)-т даалгасугай.

2. Улаанбаатар хотын Захирагчийн ажлын албыг төлөөлж тухай бүр хяналт 
тавьж ажиллах хяналтын ажилд шаардагдах төсвийн задаргааг 1 дүгээр, тэдгээрийн 
хариуцах нутаг дэвсгэрийн хуваарийг 2 дугаар хавсралт ёсоор тус тус баталсугай.

3. Хяналтын ажлын 2023 оны 01 дүгээр улиралд шаардагдах зардлыг 
Улаанбаатар хотын Захирагчийн ажпын албаны хот нийтийн аж ахуй тохижилт, 
үйлчилгээний 2023 оны батлагдсан төсвийн захиалагчийн хяналтын зардлын 2 
хувиар тооцож 2023 оны 01 дүгээр сарын 02-ны өдрөөс эхлэн 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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ТӨРИЙН БУС БАЙГУУЛЛАГУУДЫН 2023 ОНД ХЯНАЛТ ТАВЬЖ 
АЖИЛЛАХ АЖЛЫН ТӨСВИЙН ЗАДАРГАА

Д/д Төсвийн хуваарилалт Нийт зардал Захиалагчийн 
хяналт /2%/

1 2 3 4

1 Хур хог цэвэрлэгээний ажпын зардал 200,000,000 4,000,000

2 Нийтийн эзэмшлийн зам талбайн 
цэвэрлэгээний ажлын зардал 22,351,087,840 447,021,757

3

Нийтийн эзэмшлийн гудамж, зам 
талбайн хог хаягдал, цас, мөсний 
цэвэрлэгээнд "Иргэдийн бүлэг" 
ажиллуулах зардал

800,000,000 16,000,000

4

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

213,207,840 4,264,157

5
Төвлөрсөн хогийн цэгт хог хаягдлыг 
хөрсөөр дарж булах үйл ажиллагааны 
зардал

6,090,000,000 121,800,000

6 Төвлөрсөн хогийн цэгийн ландфилын 
талбайг хэсэгчилж хаах ажпын зардал 2,184,360,000

43,687,200

7 Эзэнгүй нохой, муур устгах ажпын 
зардал 1,200,000,000 24,000,000

8
Хог хаягдлыг эх үүсвэр дээр ангилан 
ялгах үйл ажиллагааг хэрэгжүүлэх 
ажпын зардал

50,000,000 1,000,000

9 Устгасан золбин нохой, муурын сэг 
зэмийг устгах, булшлах ажлын зардал 587,600,000 11,752,000

10

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 ажлын 
зардал

264,000,000 5,280,000

11 Хөрсний бохирдлыг бууруулах зардал 370,000,000 7,400,000

12 Алтан өлгийн оршуулгын газрын 
арчлалт хамгаалалтын зардал 141,720,000 2,834,400



1 2 3 4

13
Зөвшөөрөлгүй оршуулсан шарилыг 
нүүлгэж шилжүүлэх, чандарлах 
зардал 312,090,000 6,241,800

14 Нийтийн бие засах газрын 
ашиглалтын болон ажилчдын зардал 681,546,000 13,630,920

Нийт дүн 35,445,611,680 708,912,234



ТӨРИЙН БУС БАЙГУУЛЛАГУУДЫН ХЯНАЛТТАВЬЖ АЖИЛЛАХ 
НУТАГ ДЭВСГЭРИЙН ХУВААРЬ, АЖЛЫН ЧИГЛЭЛ

Д/д
Хяналт тавих 
байгууллага

Хариуцах нутаг 
дэвсгэр Хяналт тавих ажпын чиглэл

1 2 3 4

1

Хотын хөгжлийг 
дэмжих Улаанбаатар 
шинэ тосгон 
хөдөлгөөн ТББ

Сонгинохайрхан,
Сүхбаатар

дүүрэг

• Хог хаягдлын үйлчилгээний 
байгууллагуудын үйл 
ажиллагаанд хяналт тавих

2
Эмэгтэйчүүдийн эрх 
хамгаалал хөгжлийн 
хүрээлэн ТББ

Баянгол,
Чингэлтэй

дүүрэг

• Хог хаягдлын үйлчилгээний 
байгууллагуудын үйл 
ажиллагаанд хяналт тавих

3 Ногоон Агула ТББ Хан-Уул дүүрэг
• Хог хаягдлын үйлчилгээний 

байгууллагуудын үйл 
ажиллагаанд хяналт тавих

4
Эрүүл мэнд, нийгмийн 
бодлогын хүрээлэн 
ТББ

Баянзүрх дүүрэг
• Хог хаягдлын үйлчилгээний 

байгууллагуудын үйл 
ажиллагаанд хяналт тавих

5
Эрүүл мэнд, нийгмийн 
бодлогын хүрээлэн 
ТББ

Нийслэлийн 
төвлөрсөн 

хогийн цэгүүд, 
эзэнгүй нохой, 
муур устгалын 

ажил

• Эзэнгүй нохой, муурны устгал
• Устгасан нохой муурны сэг 

зэмийг шатаах, булах үйл 
ажиллагаа

• Төвлөрсөн хогийн цэгийн үйл 
ажиллагаа,

• Төвлөрсөн хогийн цэг дэх 
ариутгал


