
УЛААНБААТАР ХОТЫН
ЕРӨНХИЙ МЕНЕЖЕРИЙН ТУШААЛ

ША оны Ж  сарын / /  өдөр Дугаар 3 0 /И Улаанбаатар хот

Санхүүжилт батлах тухай

Монгол Улсын нийслэл Улаанбаатар хотын эрх зүйн байдлын тухай хуулийн 
24 дүгээр зүйлийн 24.3.1,24.3.3 дахь заалт, 24.6 дахь хэсэг, Төсвийн тухай хуулийн 
16 дугаар зүйлийн 16.5.2, 16.5.4, 16.5.5 дахь заалт, Нийслэлийн иргэдийн 
Төлөөлөгчдийн Хурлын 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 3.1.3 дахь заалт, 4 дүгээр хэсгийн 4.4.17 
дахь заалтыг тус тус үндэслэн ТУШААХ нь:

1. Нийслэлийн нутаг дэвсгэрт хийгдэх тохижилтын ажпын судалгааг хийх, 
тохижилтын ажлын дүнд бий болсон нийтийн эзэмшлийн эд хөрөнгийн бүрэн бүтэн 
байдал, эзэмшил ашиглалтын байдалд хяналт тавих, үнэлэлт дүгнэлт өгөх, 
тохижилтын ажилд захиалагчийн хяналт хэрэгжүүлэх ажпын задаргааг хавсралтаар 
баталсугай.

2. Тушаалын хавсралтаар батлагдсан төсөл арга хэмжээг холбогдох хууль, 
тогтоомжийн дагуу сонгон шалгаруулах, гэрээ байгуулах, ажлын явцад хяналт 
тавьж, ажиллахыг Хотын ногоон байгууламж, цэцэрлэгжүүлэлтийн хэлтэс 
(С.Эрдэнэсайхан)-т үүрэг болгосугай.

3. Тушаалын хавсралтад тусгагдсан ажилд шаардагдах 130,000,000 (нэг зуун 
гучин сая) төгрөгийг 2023 оны хот нийтийн аж ахуй тохижилт, үйлчилгээний 
батлагдсан төсвийн захиалагчийн хяналтын зардлаас санхүүжүүлэхийг Төсвийн 
санхүүжилт, тайлагналт, бүртгэл хариуцсан Ахлах нягтлан бодогч (Б.Ганчимэг)-т 
зөвшөөрсүгэй.

4.Энэхүү тушаалын хэрэгжилтэд хяналт тавьж ажиллахыг Захиргаа, 
санхүүгийн хэлтэс (Н.Отгонбаяр)-т даалгасугай.
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НИЙСЛЭЛИЙН НУТАГ ДЭВСГЭРТ ХИЙГДЭХ ТОХИЖИЛТЫН АЖЛЫН СУДАЛГААГ ХИЙХ, 
ТОХИЖИЛТЫН АЖЛЫН ДҮНД БИЙ БОЛСОН НИЙТИЙН ЭЗЭМШЛИЙН ЭД ХӨРӨНГИЙН 
БҮРЭН БҮТЭН БАЙДАП, ЭЗЭМШИЛ АШИГЛАЛТЫН БАЙДАЛД ХЯНАЛТТАВИХ, ҮНЭЛЭЛТ 

ДҮГНЭЛТ ӨГӨХ, УЛААНБААТАР ХОТЫН ЗАХИРАГЧИЙН АЖЛЫН АЛБАНЫ ХОТ 
ТОХИЖИЛТЫН БУСАД ЗАРДЛААС САНХҮҮЖИЖ БУЙ ТОХИЖИЛТЫН АЖИЛД 

ЗАХИАЛАГЧИЙН ХЯНАЛТ ХЭРЭГЖҮҮЛЭХ АЖЛЫН ЗАДАРГАА

№ Төсөл арга хэмжээний нэр, 
хүчин чадал, байршил Хугацаа Төсөвт өртөг Санхүүжих дүн 

(төгрөгөөр)

1 2 3 4 5

1

Нийслэлийн нутаг дэвсгэрт 
хийгдэх тохижилтын ажлын 
судалгааг хийх, тохижилтын 
ажлын дүнд бий болсон нийтийн 
эзэмшлийн эд хөрөнгийн бүрэн 
бүтэн байдал, эзэмшил 
ашиглалтын байдалд хяналт 
тавих, үнэлэлт дүгнэлт өгөх, 
Улаанбаатар хотын Захирагчийн 
ажпын албаны хот тохижилтын 
бусад зардлаас санхүүжиж буй 
тохижилтын ажилд захиалагчийн 
хяналт хэрэгжүүлэх ажил

2023 он 130,000,000 130,000,000

Дүн 130,000,000 130,000,000


