
Нийслэлийн Засаг даргын 2006 оны 1/1082 тоот албан бичгээр өрген мэдүүлсэн саналыг үндэслэн
Нийслэлийн Иргздийн Төлеөлөгчдийн Хурлын Тэргүүлэгчдээс ТОГТООХ нь:
Нэг.  Улаанбаатар  хотын  нийтийн  эзэмшлийн  гудамж,  талбайн  цэвэрлэгээ,  арчилгаа :
хамгаалалтын ажлыг сайжруулах зорилгоор "Улаанбаатар хотын гудамж, талбайн цэвэрлэгээ,
арчилгаа,  хамгаалалтын ажилд байгууллага,  аж ахуйн нэгж,  иргэнийг  гэрээгээр оролцуулах
журам"-ыг  хавсралт ёсоор баталсугай.
Хоёр. Журмыг хзрэгжүүлэх ажлыг зохион байгуулж ажиллахыг Нийслэл, дүүргийн Засаг дарга
нарт үүрэг болгосугай.
 
 
 
ДАРГА                       Н.БОЛОРМАА

Улаанбаатар хотын гудамж, талбайн цэвэрлэгээ, арчилгаа, хамгаалалтын ажилд байгууллага, аж ахуйн нэгж,

2006-05-31

Дугаар 124

Улаанбаатар хот

НИЙСЛЭЛИЙН ИРГЭДИЙН
ТӨЛӨӨЛӨГЧДИЙН ХУРЛЫН
ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ

УЛААНБААТАР ХОТЫН ГУДАМЖ ТАЛБАЙН ЦЭВЭРЛЭГЭЭ,АРЧИЛГАА , ХАМГААПАЛТЫН
АЖИЛД БАЙГУҮДЛАГА , АЖ АХУЙН НЭГЖ, ИРГЭНИЙГ ГЭРЭЭГЭЭР ОРОЛЦУУЛАХ ЖУРАМ
.

Хавсралт

Нэг. Нийтлэг үндэслэл
И.Энэхүү журам нь Нийслзл Улаанбаатар хотын нийтийн эзэмшлийн гудамж, талбайн цэвэрлэгээ, арчилгаа,
хамгаалалтын ажлыг сайжруулахад чиглэсэн удирдлага зохион байгуулалтын шинэ хэлбэрийг нэвтрүүлж,
түүнийг хэрэгжүүлэх арга зам, эрх зүйн харилцааг зохицуулна
1.2.Гудамж, талбайн цэвэрлэгээ, арчилгаа, хамгаалалтын ажилд байгууллага, аж ахуйн нэгж, иргэнийг
гэрээгээр  оролцуулах  журмыг  Улаанбаатар  хотын  нутаг  дэвсгэрт  үйл  ажиллагаа  явуулж  буй  албан
байгууллага,  аж  ахуйн  нэгж,  иргэн  бүр  дагаж  мөрдөнө.
Хоёр. Гудамж, талбайн цэвэрлэгээ, арчилгаа, хамгаалалтын
ажлыг гүйцэтгүүлэх хэлбэр, түүний санхүүжилт
2.1.Байгууллага, аж ахуйн нэгж, иргэн аливаа гудамж, талбайг гэрээгэзр хариуцан авч хог,  цас мөсийг
цэвэрлэх, ногоон байгууламжийг арчлах, эд зүйлсийг хамгаалж, сэргээн засварлах ажпыг явуулна.
2.2.Байгууллага, аж ахуйн нэгж, иргэн аливаа гудамж , талбайг хариуцан авч ажиллахдаа уг гудамж, талбайг
харьяалах  тухайн  дүүргийн  Засаг  даргын  Тамгын  газартай  /дүүргийн  төсвийн  ерөнхий  менежер/
бүтээгдэхүүн-  ажил  үйлчилгээ  нийлүүлэх  гэрээ  байгуулна.
2.3.Гэрээ нь захиалагч /дүүрэг/ болон гүйцэтгэгч талуудын ажил гүйцэтгэхтэй холбогдсон бүхий л харилцааг
зохицуулах эрх зүйн гол баримт бичиг болно .Гзрээг захиалагч, гүйцэтгэгч талууд харилцан зөвшилцөж, нэг
жилийн хугацаатай байгуулна.
2.4.Гэрээнд гүйцэтгэгчийн хийх ажлыг нэр төрөл, байршил, тоо хэмжээтэй нь тодорхой зааж өгөх ба ажлын
явц, биелэлтийн байдалд захиалагч хяналт тавьж, cap бүр дүгнэлт гарган гүйцэтгэсэн ажилд тохирсон
санхүүжилтийг батлагдсан норм, үнэлгээг баримтлан гэрээнд заасны дагуу олгоно.
2.5.Гэрээгээр хариуцуулан өгч байгаа гудамж, талбайн бүхий л эд зүйлсийг тоолж, гэрээлэгчид хариуцуулан
өгч,  арчлан  хамгаалуулна.  Нийтийн  эзэмшлийн  эд  зүйлсийг  сайн  арчилж  тордон  хамгаалсан,  эсвэл
хариуцлагагүй хандаж үрэгдүүлсэн, эвдүүлсэн тохиолдолд шагнаж урамшуулах, хариуцлага тооцох тодорхой
заалтыг гэрээнд тусгаж өгнө.
2.6.Гудамж,  талбайн  хог,  цас  мөсний  цэвэрлэгээ,  ногоон  байгууламжийн  арчилгаа,  эд  зүйлсийн
хамгаалалтын ажлыг ажил гүйцэтгэх хариуцлага, чадамж, боловсон хүчний мэргэшлийн түвшин, техник
хэрэгслийн байдлыг харгалзан байгууллага‹ аж ахуйн нэгж, иргэнд хариуцуулан өгнө.
2.7.Нийтийн эзэмшлийн эд зүйпд гэрлийн шон, автобусны зогсоол, тролейбусны шон, шугэм, хогийн сав,
сандал, хашаа хайс,  замын тэмдэг,  тэмдэглэгээ,  хөшөө. дурсгалын самбар гэх мэт нийслэлийн өмчид
бүртгэлтзй эд материалууд орно Ногоон байгууламжид мод, бут, сөөг, цэцэг, ургамлан хашлага, зүлэг,
усалгааны байгууламж, худаг, усан толио, усан оргилуур, цзцэрлэгжсэн талбай дахь явган зам. сүүдрэвч,
архитектурын жижиг байгууламжууд гэх мэт цэцэрлэгжсэн талбайд байрлах зүйлүүд орно . Захиалагч нь
ажил гүйцэтгэгчид энэ талын ойлголт, заавар, зевлөгөөг өгнө.
2.8.Дүүрэг нь байгууллага, аж ахуйн нэгж, иргэдээр гэрээгээр ажил гүйцэтгуүлэхийн зэрэгцээ шилдэг



Хавсралт

тохижилт, цэцэрлэгжүүлэлтийн зураг.төсөл, хөтөлбөр шалгаруулж хэрэгжүүлж болно.
Гурав. Гудамж, талбайн цэвэрлэгээ, арчилгаа, хамгаалалтын талаар дүүргийн Иргэдийн Төлөөлөгчдийн
Хурал, дүүргийн төсвийн ерөнхий менежерийн хүлээх үүрэг.
3.1.Нутаг  дэвсгэрийнхээ  нийтийн  эзэмшлийн  гудамж,  талбайн  цэвэрлэгээ,  арчилгаа,  тордолгоо,
хамгаалалтын  асуудлыг  дүүргийн  Иргэдийн  Төлөөлөгчдийн  Хурлаар  жил  бүр  хэлэлцэж,  хөрөнгө  хүч
санхүүгийн эх үүсвэрийг шийдэж хөренгийг тохижилтын ажлын төсөв,  төлөвлөгөөнд тусгаж ажиллана.
3.2.Дүүрэг нь энэхүү журмыг сурталчилж олон нийтэд ойлгуулах хэрэгжүүлзх ажлыг дэс дараатай зохион
байгуулж , биелэлтэд хяналт тавьж , үзлэг шалгалт хийж зөрчил дутагдлыг тухай бүр арилгуулж байна.
3.3.Гудамж, талбай бүрийг тодорхой эзэнтэй болгох, шалгарсан гүйцэтгэгчтэй бүтээгдэхүүн - ажил үйлчилгээ
нийлүүлэх гэрээ байгуулж ажиллах, ажпын явц, үр дүнг харгалзан гэрээнд заасны дагуу санхүүжүүлэх,
хариуцлага тооцох, гзрзэг цуцлах, гэрээгээр хүлээсэн үүргээ сайн биелүүлж ажиллаж буй байгууллага,
иргэнийг шагнаж урамшуулах, алдаршуулах, гэрээг сунгах гэх мэт ажлыг тухайн дүүргийн төсвийн ерөнхий
менежер зохион байгуулна
Дөрвв. Хотын Захирагчийн ажлын алба, Нийслэлийн
Мэргэжлийн хяналтын еазрын хүлээх үүрэг .
4.1-Хотын  Захирагчийн  ажлын  алба  нь  нийтийн  эзэмшлийн  гудамж,  талбайн  цэвэрлзгээ,  ногоон
байгууламжийн арчилгаа, эд зүйлсийн хамгаалалтын ажлыг сайжруулах менежментийг боловсруулах, үүнтзй
холбогдолтой эрх зүйн орчинг бүрдүүлэх ажлыг зохион байгуулна.
4.2 Энэхүү журмыг дүүргийн хэмжээнд хэрэгжүүлэх ажлыг зохион байгуулж, гудамж, талбайн цэвэрлэгээ,
арчилгаа, хамгаалалтын ажлын байдалтай газар дээр нь танилцаж илэрсэн зөрчил, дутагдлыг арилгуулан
мэргэжлийн удирдлагаар хангана.
4.3.Дүүрэгтэй  гэрээ  байгуулж ажиллаж буй  байгууллага,  аж  ахуйн  нэгж,  иргэдэд  мэргэжлийн  заавар,
зөвлөгөө  өгч,  сургалт  зохион  байгуулна.
4.4.Дүүргийн саналыг үндэслэн гэрээгээр хүлээсэн үүргээ сайн биелүүлж, уг журмын хэрэгжилтийг хангасан
байгууллага, аж ахуйн нэгж, иргэдийг шагнаж урамшуулах, үүргээ хангалтгүй биелүүлсэн байгууллага, аж
ахуйн нэгж , иргэний гэрээг цуцлах хүртэл арга хэмжээ авахыг дүүргийн төсвийн менежерт санал болгоно.
4.5.Нийслэлийн мэргэжлийн хяналтын газар нь нийтийн эзэмшлийн гудамж, талбайн цэвэрлэгээ, ариун
цэврийн байдал болон ногоон байгууламжийн арчилгаа, уг журмын хэрэгжилтэнд хяналт тавьж, илэрсэн
зөрчил, дутагдлыг арилгуулах, буруутай этгээдэд холбогдох хариуцлагыг хүлээлгэж ажиллана.
Тав. Хүлээлгэх хариуцлага.
5.1.Нийтийнэзэмшлийн эд хөрөнгийн чанарыг муутгах замаар солихыг хориглоно.
5.2.Энэхүү журмыг хэрэгжүүлэхгүй байх, нутгийн захиргааны байгуулагатай байгуулсан гэрээгээр хүлээсэн
үүргээ биелүүлээгүй тохиолдолд буруутай этгээдэд Монгол улсын Иргэний болон Захиргааны хариуцлагын
тухай хуулийн заалтыг баримтлан хариуцлага хүлээлгэнэ .


