
 

                Монголын Татварын Алба           Маягт  ТТ-25 

 
 

Ус  бохирдуулсны төлбөрийн тайлан 
 

 
     ТТ-ийн дугаар:      |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|                                                  Утас:   |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|                                                 
 
     ТТ-ийн нэр:            ________________                                                  Факс:   |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|             
   
     Тайлант хугацаа:  он      |_|_|_|_|    улирал  |_|_|      
                                                                            
     Тухайн тайлант хугацаанд үйл ажиллагаа эрхлээгүй бол |√| энд тэмдэглэнэ үү.      
 
 

 

Төлбөр ногдуулалтын тооцоолол         

                  /өссөн дүнгээр, төгрөгөөр/ 

УС 
БОХИРДУУЛАХ                  

БОДИСЫН  
ТӨРӨЛ 

д/д 

Лабораторийн 
шинжилгээний 

болон                     
Хаягдал усны  

дүгнэлтийн 
дугаар 

Хаягдал усан дахь  

Ногдуул-
сан                  
нийт 

төлбөр 

 Ус 
бохирдуулсны 

төлбөрөөс 

Нийт 
төлбөл 
зохих 

төлбөрийн 
дүн  

бохирдуулах 
бодисын хэмжээ  

хаягдал 
усны 

хэмжээ, 
м3 

ногдох төлбөрийн 
хэмжээ 
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хэмжих 
нэгж  

 
хэмжээ 

хэмжих 
нэгж 

төлбөрийн 
хэмжээ 

1 2 3 4 5 6 7 8 9=5*6*8 10 11 
12=               

(9-10-11) 

1. Жинлэгдэх 
бодис 

1   кг/м3     төг/кг 
  

0.00      0.00  

2. Органик 
бодис 

2   кг/м3     төг/кг 
  

0.00      0.00  

3. Эрдэс бодис 3   кг/м3     төг/кг   0.00      0.00  

4. Хүнд металл 4   кг/м3     төг/кг   0.00      0.00  

5. Аюултай 
бохирдуулах 
бодис 

5   гр/м3     төг/гр 
  

0.00      0.00  

6. Хаягдал 
усанд 
агуулагдах 
бохирдуулах 
бодисын жишиг 
хэмжээ 

6   кг/м3     төг/кг 

  

0.00      0.00  

Нийт 
төлбөрийн 

дүн  
7             0.00  0.00  0.00  0.00  

 
 

                                                                                          
Тайланг үнэн зөв гаргасан:                                                     Тайланг хүлээн авсан:  
 
Захирал /Дарга/............................../.................../                        Татварын улсын 
(ахлах)....................../.................../  
                                 гарын үсэг           нэр                                               байцаагч                 гарын үсэг         нэр 
 
Ерөнхий нягтлан бодогч..................................../..................../  
Итгэмжлэгдсэн нягтлан бодогч........................./..................../                                            

                                                                                   Татварын ерөнхий газрын даргын  2022  оны ....дугаар  
сарын ....-ны  өдрийн .....дугаар  тушаалын  1 дүгээр  хавсралт 

 



                                                         гарын үсэг         нэр 
 

Татварын ерөнхий газрын даргын  2022  оны ....дугаар  
сарын ....-ны  өдрийн .....дугаар  тушаалын  2 дугаар  хавсралт 

 
 

Ус бохирдуулсны төлбөрийн тайлангийн хавсралт мэдээ  

 
Хаягдал усанд агуулагдах жинлэгдэх бодис, органик бодис, эрдэст бодис, хүнд металл бодис, 

аюултай бохирдуулах  бодисын хэмжээгээр ногдуулсан төлбөрийн  мэдээ  /ХМ-25(1)/ 
 
 

       /өссөн дүнгээр, төгрөгөөр/ 

УС БОХИРДУУЛАХ БОДИСЫН  
ТӨРӨЛ 

д/д 

Хаягдал усан дахь 

Ногдуулсан                  
нийт 

төлбөр 

 бохирдуулах 
бодисын хэмжээ                               

 
хаягдал 

усны 
хэмжээ, 

м3 

ногдох төлбөрийн 
хэмжээ 

хэмжих 
нэгж  

 
хэмжээ 

хэмжих 
нэгж 

төлбөрийн 
хэмжээ 

1 2 3 4 5 6 7 8 

 1. Жинлэгдэх бодис:  1             

1.1 Умбуур бодис 2 кг/м3     төг/кг   0.00  

  дүн  3   0.00 0.00   0.00 0.00 

2. Органик бодис: 4             

2.1 
Биохимийн хэрэгцээт 
хүчилтөрөгч 

5 кг/м3 
    

төг/кг 
  0.00  

2.2 
Химийн хэрэгцээт 
хүчилтөрөгч 

6 кг/м3 
    

төг/кг 
  0.00  

2.3 
Перманганатын исэлдэх 
чанар 

7 кг/м3 
    

төг/кг 
  0.00  

2.4 Нийт азот 8 кг/м3     төг/кг   0.00  

2.5 Бүх төрлийн угаагч бодис 9 кг/м3     төг/кг   0.00  

2.6 Өөх тос 10 кг/м3     төг/кг   0.00  

  дүн  11   0.00 0.00   0.00 0.00 

3. Эрдэст бодис: 
12 

            

3.1 Аммоны ион 13 кг/м3     төг/кг   0.00  

3.2 Хлорид 14 кг/м3     төг/кг   0.00  

3.3 Сульфат 15 кг/м3     төг/кг   0.00  

3.4 Сульфид 16 кг/м3     төг/кг   0.00  

3.5 Хүхэртустөрөгч 17 кг/м3     төг/кг   0.00  

3.6 Үлдэгдэл хлор 18 кг/м3     төг/кг   0.00  

3.7 Эрдэс тос 19 кг/м3     төг/кг   0.00  

3.8 Нийт хлорт нүүрсустөрөгчид 20 кг/м3     төг/кг   0.00  

3.9 Нийт фосфор 21 кг/м3     төг/кг   0.00  

  дүн  22   0.00  0.00    0.00  0.00  

4. Хүнд металл бодис: 23             

4.1 Зэс 24 кг/м3     төг/кг   0.00  

4.2 Кобальт 25 кг/м3     төг/кг   0.00  

4.3 Никель 26 кг/м3     төг/кг   0.00  

4.4 Селен 27 кг/м3     төг/кг   0.00  



4.5 Төмөр 28 кг/м3     төг/кг   0.00  

4.6 Нийт төмөр 29 кг/м3     төг/кг   0.00  

4.7 Хөнгөнцагаан 30 кг/м3     төг/кг   0.00  

4.8 Нийт хром 31 кг/м3     төг/кг   0.00  

4.9 Цайр 32 кг/м3     төг/кг   0.00  

4.10 Барий 33 кг/м3     төг/кг   0.00  

4.11 Бор 34 кг/м3     төг/кг   0.00  

4.12 Ванадий 35 кг/м3     төг/кг   0.00  

4.13 Манган 36 кг/м3     төг/кг   0.00  

4.14 Молибден 37 кг/м3     төг/кг   0.00  

4.15 Стронций 38 кг/м3     төг/кг   0.00  

4.16 Цагаантугалга 39 кг/м3     төг/кг   0.00  

  дүн  40   0.00  0.00    0.00  0.00  

5. Аюултай бохирдуулах  бодис: 41             

5.1 Биндэр 42 кг/м3     төг/кг   0.00  

5.2 Кадьми 43 кг/м3     төг/кг   0.00  

5.3 Мөнгөн ус 44 кг/м3     төг/кг   0.00  

5.4 Уран  45 кг/м3     төг/кг   0.00  

5.5 Хар тугалга 46 кг/м3     төг/кг   0.00  

5.6 Хром  /VI валенттай/ 47 кг/м3     төг/кг   0.00  

5.7 Хүнцэл 48 кг/м3     төг/кг   0.00  

5.8 Цианид 49 кг/м3     төг/кг   0.00  

5.9 Бензо(а)пирен  50 кг/м3     төг/кг   0.00  

5.10 Бензол 51 кг/м3     төг/кг   0.00  

5.11 Диоксин/Фуран 52 кг/м3     төг/кг   0.00  

5.12 Полихлорт бифенилүүд 53 кг/м3     төг/кг   0.00  

5.13 Трихлорметан 54 кг/м3     төг/кг   0.00  

5.14 Трихлорэтилен 55 кг/м3     төг/кг   0.00  

5.15 
Фосфорт органик 
пестицидүүд 

56 кг/м3 
    

төг/кг 
  0.00  

5.16 Фенол  57 кг/м3     төг/кг   0.00  

5.17 Хлорт органик пестицидүүд 58 кг/м3     төг/кг   0.00  

  дүн  59   0.00  0.00    0.00  0.00  

 
НИЙТ ДҮН 

60   0.00  0.00    0.00  0.00  

 
 
 
 
 

Тайланг үнэн зөв гаргасан:                                                     Тайланг хүлээн авсан:  
 
Захирал /Дарга/............................../.................../                        Татварын улсын 
(ахлах)..................../.................../  
                                 гарын үсэг           нэр                                               байцаагч              гарын үсэг         нэр 
 
Ерөнхий нягтлан бодогч..................................../..................../  
Итгэмжлэгдсэн нягтлан бодогч........................./..................../                                            
                                                              гарын үсэг         нэр 

 
 
 
 
 



Татварын тайлан, хавсралт мэдээг 
Татварын удирдлагын нэгдсэн системээс 

үүсгэсэн кодоор баталгаажуулна. 
 

Татварын ерөнхий газрын даргын  2022  оны ....дугаар  
сарын ....-ны  өдрийн .....дугаар  тушаалын  3  дугаар  хавсралт 

 
 

Ус бохирдуулсны төлбөрийн тайлангийн хавсралт мэдээ  

 
Хаягдал усанд агуулагдах бохирдуулах бодисын жишиг хэмжээгээр  

ногдуулсан төлбөрийн хавсралт мэдээ /ХМ-25(2)/     

           /өссөн дүнгээр,төгрөгөөр/ 

ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ТӨРӨЛ 
д/
д 

Хаягдал усанд агуулагдах бохирдуулах бодисын  
хэмжээ   

Ногдуул
-сан                  
нийт 

төлбөр 

                                   
Органик бодис                     

(Химийн хэрэгцээт 
хүчил төрөгчөөр)-
ын жишиг хэмжээ 

 хаягдал 
усны 

хэмжээ, 
м3 

ногдох төлбөрийн 
хэмжээ 

хэмжих 
нэгж  

 хэмжээ 
хэмжих 

нэгж 
төлбөрийн 

хэмжээ 

1 2 3 4 5 6 7 8 

 А. Үйлдвэрлэл  1             

1 

Талх, нарийн боов, 
гурилан  бүтээгдэхүүн, 
гоймон 

2 кг/м3 
    

төг/кг 
  0.00  

2 
Чихэр, шоколад 3 кг/м3 

    
төг/кг 

  0.00  

3 
Гурил, тэжээл 4 кг/м3 

    
төг/кг 

  0.00  

4 
Ус, ундаа, жимсний шүүс 5 кг/м3 

    
төг/кг 

  0.00  

5 
Дарс, шар айраг 6 кг/м3 

    
төг/кг 

  0.00  

6 
Архи, спирт 7 кг/м3 

    
төг/кг 

  0.00  

7 
Мах, махан бүтээгдэхүүн 8 кг/м3 

    
төг/кг 

  0.00  

8 
Өлөн дайвар бүтээгдэхүүн, 
мал нядлах 

9 кг/м3 
    

төг/кг 
  0.00  

9 
Сүү, сүүн бүтээгдэхүүн 10 кг/м3 

    
төг/кг 

  0.00  

10 

Жимс жимсгэнэ, ногоо, 
самар, ургамлын тос, 
амтлагч 

11 кг/м3 
    

төг/кг 
  0.00  

11 

Будах, цайруулах бодис 
хэрэглэдэггүй ноос, ноолуур 
угаах цех 

12 кг/м3 
    

төг/кг 
  0.00  

12 
Сүлжмэл, ээрмэл, оёдол 13 кг/м3 

    
төг/кг 

  0.00  

13 
Эсгий, эсгий гутал 14 кг/м3 

    
төг/кг 

  0.00  

14 
Мод боловсруулах, цаас, 
целлюлоз, картон 

15 кг/м3 
    

төг/кг 
  0.00  

15 
Тавилгын үйлдвэр 16 кг/м3 

    
төг/кг 

  0.00  

16 
Хэвлэх үйлдвэр 17 кг/м3 

    
төг/кг 

  0.00  



17 
Эм, эмийн бэлдмэл 18 кг/м3 

    
төг/кг 

  0.00  

18 

Саван, үнэртэн, гоо сайхан, 
ариутгал, цэвэрлэгээний 
бүтээгдэхүүн,будаг, лак, 
цавуу 

19 кг/м3 

    

төг/кг 

  0.00  

19 
Эрчим хүч, дулааны 
үйлдвэрлэл 

20 кг/м3 
    

төг/кг 
  0.00  

20 
Үхэр, гахай, шувууны ферм 21 кг/м3 

    
төг/кг 

  0.00  

21 
Хүлэмж 22 кг/м3 

    
төг/кг 

  0.00  

22 
Бусад үйлдвэрлэл 23 кг/м3 

    
төг/кг 

  0.00  

 Нийт дүн 24   
  0.00     0.00 

Б. Үйлчилгээ 
25 

            

23 
Хими цэвэрлэгээ 26 кг/м3 

    
төг/кг 

  0.00  

24 
Угаалгын газар 27 кг/м3 

    
төг/кг 

  0.00  

25 
Үзвэр, худалдаа, ахуйн 
үйлчилгээ 

28 кг/м3 
    

төг/кг 
  0.00  

26 
Нийтийн хоол 29 кг/м3 

    
төг/кг 

  0.00  

27 
Автомашин угаалгын газар 30 кг/м3 

    
төг/кг 

  0.00  

28 
Зочид буудал, жуулчны бааз, 
ажилчдын тосгон 

31 кг/м3 
    

төг/кг 
  0.00  

29 
Бусад үйлчилгээ 32 кг/м3 

    
төг/кг 

  0.00  

 Нийт дүн 33   
  0.00     0.00 

В. Нийгмийн үйлчилгээ болон 
бусад 

34 
            

30 
Эмнэлэг, эрүүл мэндийн 
байгууллага, лабораториуд 

35 кг/м3 
    

төг/кг 
  0.00 

31 

Бүх шатны 
боловсрол,халамжийн 
байгууллагууд 

36 кг/м3 
    

төг/кг 
  0.00 

 Нийт дүн 37   
  0.00     0.00 

НИЙТ ДҮН 38     
0.00     0.00 

                                                          
Тайланг үнэн зөв гаргасан:                                                     Тайланг хүлээн авсан:  
 
Захирал /Дарга/............................../.................../                        Татварын улсын 
(ахлах)..................../.................../  
                                 гарын үсэг           нэр                                               байцаагч               гарын үсэг         нэр 
 
Ерөнхий нягтлан бодогч..................................../..................../  
Итгэмжлэгдсэн нягтлан бодогч........................./..................../                                            
                                                        гарын үсэг         нэр 
 

 
 
 
 
 

Татварын тайлан, хавсралт мэдээг 



Татварын удирдлагын нэгдсэн системээс 
үүсгэсэн кодоор баталгаажуулна 

Татварын ерөнхий газрын даргын  2022  оны ....дугаар  
сарын ....-ны  өдрийн .....дугаар  тушаалын  4  дугаар  хавсралт 

 
 
 

Ус бохирдуулсны төлбөрийн тайлангийн маягт,  
хавсралт мэдээг нөхөх заавар 

 
Ус бохирдуулсны төлбөрийн тухай хуулийн 4 дүгээр зүйлийн 4.1-д заасан ус, 

рашааны нөөцийг ашиглан хаягдал ус гаргаж, усны найрлага, чанарт нөлөөлж байгаа ус 
бохирдуулагч иргэн, аж ахуйн нэгж, байгууллага нь хаягдал усан дахь бохирдуулах 
бодисын хэмжээнд ногдох төлбөрийг энэхүү тайлангийн маягтаар  дараа улирлын  эхний 
сарын  20-ны өдрийн дотор харьяалах татварын албанд  хүргүүлнэ. 
 

Тайлан гаргахдаа Татварын ерөнхий газрын даргын тушаалаар батлагдсан 
“Татварын тайлан үйлдэх, тушаах, хүлээн авах, боловсруулах, тайланд залруулга хийх 
журам”-ыг баримтална. 
 

Нэг. Тайлангийн төлбөр ногдуулалтын тооцоолол: 
 

1. Тайлангийн маягтад тухайн төлбөр төлөгчийн ус бохирдуулсны төлбөр 
ногдуулалтын тооцооллыг нэгтгэн тусгана. 
 
 2. Бохирдуулагч бодисоор хаягдал усанд агуулагдаж, хүрээлэн байгаа орчныг 
бохирдуулж байгаа бодис, тэдгээрийн хольцыг илэрхийлэн тусгах ба бодисын хэмжээг 
тогтоохдоо Байгаль орчны төв лаборатори болон магадлан итгэмжлэгдсэн лабораторийн  
хаягдал усны шинжилгээний дүн, Хаягдал усны дүгнэлтэд байгаа дүнг үндэслэн тогтооно.  
Хаягдал усны шинжилгээ хийлгээгүй бол Байгаль орчин аялал жуулчлалын сайд, Сангийн 
сайдын хамтарсан тушаалаар баталсан “Хаягдал усанд агуулагдах бохирдуулах бодисын 
жишиг хэмжээ”-г үндэслэн тогтооно. 
 

3. Төлбөр төлөгч нь төлбөр ногдуулалтын тооцооллыг өссөн дүнгээр, төгрөгөөр 
тайлагнана. 

 
3.1. Төлбөр ногдуулалтын тооцооллын хүснэгтийн хаягдал усан дахь 

бохирдуулах бодисын төрөл /1 багана/-ийг, дэс дугаар /2 багана/-аар  
илэрхийлнэ. 

3.2. Бохирдуулагч бодисоор хаягдал усанд агуулагдаж, хүрээлэн байгаа 
орчныг бохирдуулж байгаа бодис, тэдгээрийн хольцыг илэрхийлэн тусгах 
ба бодист ногдох хаягдал усан дахь  бохирдол тодорхойлох лабораторийн 
мэдээлэл болон хаягдал усны дүгнэлтийн олгосон дугаар /3 багана/-ыг  
оруулна. 

3.3. Хаягдал усан дахь бохирдуулах бодисын хэмжээ хэсгийн хэмжих нэгж дээр  
Жинлэгдэх бодис, Органик бодис, Эрдэс бодис, Хүнд металл-кг/м3-ээр,  
Аюултай бохирдуулах бодис-гр/м3 -ээр  /4 багана/-д  тус тус илэрхийлнэ. 

3.4. Тайлант хугацаанд хаягдал усанд агуулагдаж буй хүрээлэн байгаа орчныг 
бохирдуулж байгаа бодис, тэдгээрийн хольцын хэмжээг Байгаль орчны төв 
лаборатори болон Хаягдал усны дүгнэлтэд заасан бохирдуулах бодисын 
хэмжээ   /5 багана/-г оруулна. 



3.5. Хаягдал усны хэмжээ нь ахуйн хэрэглээний болон үйлдвэрлэл  
үйлчилгээнээс гарч байгаа бохир ус, шингэн хаягдлын хэмжээ тул Хаягдал 
усны дүгнэлтэд заасан хаягдал усны м3-ээр илэрхийлсэн хэмжээ                             
/6 багана/-г  оруулна.   

3.6. Ногдох төлбөрийн хэмжээг тооцохдоо тайлант  хугацаанд нийт хаягдал 
усан дахь бохирдуулах бодисын хэмжээг төгрөг/килограмм,грамм                          
/7 багана/-аар  илэрхийлэн тусгана. 

3.7. Засгийн газрын тогтоолоор батлагдсан  ус бохирдуулсны төлбөрийн 
хэмжээ /8 багана/-г  оруулна.  

3.8. Ногдуулсан нийт төлбөрийг  ногдуулахдаа  Байгаль орчны төв лаборатори 
болон Хаягдал усны дүгнэлтэд заасан бохирдуулах бодисын хэмжээ                          
/5 багана/, хаягдал усны м3-ээр илэрхийлсэн хэмжээ /6 багана/, Засгийн 
газрын тогтоолоор батлагдсан ус бохирдуулсны төлбөрийн хэмжээ                               
/8 багана/-г  үржүүлэн  тооцож  /9 багана/ дүнг гаргана. 

3.9. Ус бохирдуулсны төлбөрийн тухай хуулийн 8.1, 8.2 дахь заалтаар 
төлбөрөөс чөлөөлөх дүн ба Хаягдал усны дүгнэлтэд заасан чөлөөлөлтийн 
дүн  /10 багана/-г тусгана.  

3.10. Ус бохирдуулсны төлбөрийн тухай хуулийн 8.3 дахь заалтаар төлбөрөөс 
хөнгөлөх дүн  ба Хаягдал усны дүгнэлтэд заасан хөнгөлөлтийн дүнг 
тусгана. Ус бохирдуулсны төлбөрийн тухай хуулийн 8.3-т  заасан Аж ахуйн 
нэгж, байгууллагын жагсаалт болон хөнгөлөлтийн хувь хэмжээг  Засгийн 
газрын тогтоолоор баталсан хувь хэмжээ /11 багана/-ээр тооцож хөнгөлөх 
дүнг гаргана.   

3.11. Нийт төлбөл зохих төлбөрийн дүнг тооцохдоо ногдуулсан нийт төлбөр                       
/9 багана/-өөс чөлөөлөлт, хөнгөлөлт /10, 11 багана/-ийн дүнг хасаж, нийт 
төлбөл зохих төлбөрийн  дүн /12 багана/-г  гаргана.   

3.12. Тайлант хугацааны ус бохирдуулсны төлбөр ногдуулалтын тооцоололын                      
1-рмөрөнд Засгийн газрын тогтоолоор баталсан бохирдуулах “1.Жинлэгдэх 
бодис”-ын төрлийг оруулсан ба  “Хаягдал усанд агуулагдах жинлэгдэх 
бодис, органик бодис, эрдэст бодис, хүнд металл бодис, аюултай 
бохирдуулах  бодисын хэмжээгээр ногдуулсан төлбөрийн мэдээ”/ХМ-
25(1)/-ний 4,5,7-р баганын 3-р мөрийн дүнтэй тэнцүү байна. 

3.13. Тайлант хугацааны ус бохирдуулсны төлбөр ногдуулалтын тооцоололын               
2-р мөрөнд Засгийн газрын тогтоолоор баталсан бохирдуулах “2.Органик 
бодис”-ын төрлийг  оруулсан ба  “Хаягдал усанд агуулагдах жинлэгдэх 
бодис, органик бодис, эрдэст бодис, хүнд металл бодис, аюултай 
бохирдуулах  бодисын хэмжээгээр ногдуулсан төлбөрийн  мэдээ”/ХМ-
25(1)/-ний 4,5,7-р баганын 11-р мөрийн дүнтэй тэнцүү байна. 

3.14. Тайлант хугацааны ус бохирдуулсны төлбөр ногдуулалтын тооцоололын                
3-р мөрөнд Засгийн газрын тогтоолоор баталсан бохирдуулах “3.Эрдэст  
бодис”-ын төрлийг оруулсан ба  “Хаягдал усанд агуулагдах жинлэгдэх 
бодис, органик бодис, эрдэст бодис, хүнд металл бодис, аюултай 
бохирдуулах  бодисын хэмжээгээр ногдуулсан төлбөрийн мэдээ”/ХМ-
25(1)/-ний 4,5,7-р баганын 22-р мөрийн дүнтэй тэнцүү байна. 

3.15. Тайлант хугацааны ус бохирдуулсны төлбөр ногдуулалтын тооцоололын             
4-р мөрөнд Засгийн газрын тогтоолоор баталсан бохирдуулах “4.Хүнд 
металл бодис”-ын төрлийг  оруулсан ба  “Хаягдал усанд агуулагдах 
жинлэгдэх бодис, органик бодис, эрдэст бодис, хүнд металл бодис, 
аюултай бохирдуулах  бодисын хэмжээгээр ногдуулсан төлбөрийн 
мэдээ”/ХМ-25(1)/-ний 4,5,7-р баганын 40-р мөрийн дүнтэй тэнцүү байна. 

3.16. Тайлант хугацааны ус бохирдуулсны төлбөр ногдуулалтын тооцоололын             
5-р мөрөнд Засгийн газрын тогтоолоор баталсан бохирдуулах “5.Аюултай 



бохирдуулах  бодис”-ын төрлийг  оруулсан ба  “Хаягдал усанд агуулагдах 
жинлэгдэх бодис, органик бодис, эрдэст бодис, хүнд металл бодис, 
аюултай бохирдуулах бодисын хэмжээгээр ногдуулсан төлбөрийн  
мэдээ”/ХМ-25(1)/-ний 4,5,7-р баганын 59-р мөрийн дүнтэй тэнцүү байна. 

3.17. Тайлант хугацааны ус бохирдуулсны төлбөр ногдуулалтын тооцоололын             
6-р мөрөнд “6.Хаягдал усанд агуулагдах бохирдуулах бодисын жишиг 
хэмжээ”-г оруулсан ба Хаягдал усанд агуулагдах бохирдуулах бодисын 
жишиг хэмжээгээр ногдуулсан төлбөрийн хавсралт мэдээ/ХМ-25(2)/-ний 
/4,5,7,8 багана/-нуудын 38-р мөрийн  дүнтэй тэнцүү байна. 

3.18. Тайлант хугацааны ус бохирдуулсны төлбөр ногдуулалтын тооцоололын              
7-р мөрийн “Нийт төлбөрийн дүн” нь 12-р баганын “Нийт төлбөл зохих 
төлбөрийн дүн”-тэй  тэнцүү байна. 

 
Хоёр. Хаягдал усанд агуулагдах жинлэгдэх бодис, органик бодис, эрдэст бодис, 
хүнд металл бодис, аюултай бохирдуулах  бодисын хэмжээгээр ногдуулсан 
төлбөрийн  хавсралт мэдээ  /ХМ-25(1)/-ний тооцоолол: 

 
1. Төлбөр төлөгч нь  хавсралт мэдээ /ХМ-25(1)/ хүснэгтээс  өөрийн үйл ажиллагааны 

чиглэлийг харгалзан “1.Жинлэгдэх бодист”, “2.Органик бодист”, “3.Эрдэст бодист”, “4. Хүнд 
металл бодист”, “5. Аюултай бохирдуулах  бодист” гэсэн хэсгүүдээс хамаарах ногдолтыг 
бөглөж, өссөн дүнгээр, төгрөгөөр тайлагнана. 

1.1 Тооцооллын хүснэгтийн хаягдал усан дахь бохирдуулах бодисын төрөл                      
/1 багана/-ийг, дэс дугаар /2 багана/-ыг  тусгасан байна. 

1.2 Хаягдал усан дахь бохирдуулах бодисын хэмжих нэгжийн хэмжээ-кг/м3                           
/3 багана/-р илэрхийлнэ. 

1.3 Бохирдуулах бодисын хэмжээг Хаягдал усны дүгнэлтэд заасан хэмжээ                    
/4 багана/-г оруулна.  

1.4 Тайлант хугацаанд хаягдал усанд агуулагдаж буй хүрээлэн байгаа орчныг 
бохирдуулж байгаа бодис, тэдгээрийн хольцын хэмжээг Байгаль орчны төв 
лаборатори болон Хаягдал усны дүгнэлтэд заасан бохирдуулах бодисын 
хэмжээ/м3 -ээр илэрхийлсэн /5 багана/-г оруулна.   

1.5 Ногдох төлбөрийн хэмжээг тооцохдоо тайлант  хугацаанд нийт хаягдал 
усан дахь бохирдуулах бодисын хэмжээг төгрөг/килограмм /6 багана/-аар 
илэрхийлнэ.  

1.6 Засгийн газрын тогтоолоор батлагдсан ус бохирдуулсны төлбөрийн 
хэмжээ /7 багана/-г  тусгана. 

1.7 Ногдуулсан нийт төлбөрийг тайлант хугацаанд хаягдал усан дахь 
бохирдуулах бодисын хэмжээг тогтоохдоо бохирдуулах бодисын төрлийн 
хэмжээг Хаягдал усны дүгнэлтэд заасан хэмжээ /4 багана/,  хаягдал усны               
м3-ээр илэрхийлсэн хэмжээ /5 багана/, Засгийн газрын  ус бохирдуулсны 
төлбөрийн хэмжээ /7 багана/-нүүдийг  үржүүлэн  тооцож  /8 багана/ дүнг 
гаргана. 
 

Гурав. Хаягдал усанд агуулагдах бохирдуулах бодисын жишиг хэмжээгээр 
ногдуулсан төлбөрийн хавсралт мэдээ /ХМ-25(2) /-ний  тооцоолол:   

 
1. Төлбөр төлөгч нь  хавсралт мэдээ /ХМ-25(2)/ хүснэгтээс өөрийн үйл ажиллагааны 

чиглэлийг харгалзан “А. Үйлдвэрлэл”, “Б. Үйлчилгээ”, “В. Нийгмийн үйлчилгээ болон бусад” 
гэсэн хэсгүүдээс хамаарах ногдолтыг бөглөж, өссөн дүнгээр, төгрөгөөр тайлагнана. 

1.1 Тооцооллын хүснэгтийн төлбөр төлөгчийн үйл ажиллагааны төрөл                              
/1 багана/-ийг, дэс дугаар /2 багана/-ыг  илэрхийлнэ. 



1.2 Хаягдал усан дахь бохирдуулах бодисын хэмжээ хэсгийн хэмжих нэгж дээр  
Органик бодис (Химийн хэрэгцээт хүчилтөрөгчөөр)-ын жишиг хэмжээг кг/м3             
/3 багана/-ээр илэрхийлнэ. 

1.3 Байгаль орчин, аялал жуулчлалын сайд,  Барилга, хот байгуулалтын 
сайдын  хамтарсан тушаалаар баталсан “Хаягдал усанд агуулагдах 
бохирдуулах бодисын жишиг хэмжээ”-г үндэслэн органик бодис (Химийн 
хэрэгцээт хүчилтөрөгчөөр)-ын жишиг хэмжээ /4 багана/-г илэрхийлнэ.   

1.4 Хаягдал усны хэмжээ нь ахуйн хэрэглээний болон үйлдвэрлэл  
үйлчилгээнээс гарч байгаа бохир ус, шингэн хаягдлын хэмжээ тул Хаягдал 
усны дүгнэлтэд заасан хаягдал усны м3-ээр илэрхийлсэн хэмжээ /5 
багана/-г  оруулна.   

1.5 Ногдох төлбөрийн хэмжээг тооцохдоо тайлант  хугацаанд нийт хаягдал 
усан дахь бохирдуулах бодисын хэмжээг төгрөг/килограмм /6 багана/-аар 
илэрхийлэн тусгана. 

1.6 Засгийн газрын тогтоолоор батлагдсан  ус бохирдуулсны төлбөрийн 
хэмжээ /7 багана/-г  илэрхийлнэ. 

1.7 Ногдуулсан нийт төлбөрийг тайлант хугацаанд хаягдал усан дахь 
бохирдуулах бодисын хэмжээг тогтоохдоо органик бодис (Химийн 
хэрэгцээт хүчилтөрөгчөөр)-ын жишиг хэмжээ /4 багана/, хаягдал усны м3-
ээр илэрхийлсэн хэмжээ /5 багана/, Засгийн газрын  ус бохирдуулсны 
төлбөрийн хэмжээ /7 багана/-нүүдийг  үржүүлэн  тооцож  /8 багана/ дүнг 
гаргана. 

 
Татварын алба нь Байгаль орчны төв лаборатори болон магадлан итгэмжлэгдсэн 
лаборатори, Усны газраас Хаягдал усны дүгнэлтийн мэдээллийг үндэслэн тайланг авч, 
хяналт тавин ажиллана.  
 
 
 

 
---оОо--- 

 
 
 


