
УЛААНБААТАР ХОТЫН 
ЕРӨНХИЙ МЕНЕЖЕРИЙН 

ТУШААЛ

Дугаар

Хяналтын ажлын хэсэг байгуулах 
тухай

Төсвийн тухай хуулийн 16 дугаар зүйлийн 16.5.6 дахь заалт, Нийслэлийн 
Засаг даргын 2014 оны А/279 дүгээр захирамжаар батлагдсан “Захирамжпалын 
баримт бичиг боловсруулах, батлах, хянах, мэдээлэх журам’’-ын 2 дугаар бүлгийн
2.4.1 дэх заалт, 2016 оны “Иргэдийн эрүүл аюулгүй орчинд амьдрах эрхийг хангах 
талаар авах зарим арга хэмжээний тухай” А/797 дугаар захирамж, Улаанбаатар 
хотын Захирагчийн ажлын албаны дүрмийн 2 дугаар хэсгийн 2.9, 3 дугаар зүйлийн
3.1.3, 3.2.2 дахь заалтуудыг тус тус үндэслэн ТУШААХ нь:

1. 2016-2017 оны өвөлжилт хүндэрч, цас ихээр орж байгаатай холбогдуулан 
нийтийн эзэмшлийн гудамж, зам талбайд үүссэн халтиргаа гулгааг цаг тухайд нь 
цэвэрлэх, арилгах ажлыг зохион байгуулах, хяналт тавих үүрэг бүхий Ажпын 
хэсгийн бүрэлдэхүүнийг 1 дүгээр хавсралтаар, ажлын удирдамжийг 2 дугаар 
хавсралтаар тус тус баталсугай.

2. Ажпын хэсгийн бүрэлдэхүүнд орсон албан хаагчдыг ажиллах нөхцлөөр 
хангаж, ажил үүргийг уялдуулан зохион байгуулахыг Нийслэлийн Мэргэжпийн 
хяналтын газар /Л.Эрдэнэчулуун/, Дүүргүүдийн Засаг дарга нар болон Захирагчийн 
ажпын албаны Захиргаа, санхүүгийн хэлтэс /Э.Энхцэцэг/-т, батлагдсан 
удирдамжийн дагуу ажил үүргийг шуурхай зохион байгуулж, хэрэгжилт үр дүнг 
тайлагнаж ажиллахыг Ажлын хэсгийн ахлагч нарт, тушаалын хэрэгжилтэд хяналт 
тавьж, тайлагнаж, сурталчилж ажиллахыг Тохижилт, хог хаягдлын удирдлагын 
хэлтэс /Г.Ууганбаяр/, Үйл ажиллагааны мониторингийн хэлтэс /Ц.Рэгзэдмаа/-т тус 
тус үүрэг болгосугай.
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Улаанбаатар хотын Ерөнхий,менежерийн 
2016 оны ^....дугаар сарын /#^..-ны өдрийн 

^ / ^ ^ ^ ^ ш а а л ы н  1 дүгээр хавсралт

ЦАС ЦЭВЭРЛЭХ, АРИЛГАХ АЖЛЫГ ЗОХИОН БАЙГУУЛАХ, ХЯНАЛТ ТАВИХ 
АЖЛЫН ХЭСГИЙН БҮРЭЛДЭХҮҮН

Д/д Хариуцан
ажиллах
дүүрэг

Ажлын хэсгийн 
ахлагч

Ажлын хэсгийн 
нарийн бичгийн 

дарга

Ажлын хэсгийн бүрэлдэхүүн, 
албан тушаал

Гишүүдийн
тоо

1 2 3 4 5 6
1. Баянгол Ц.Рэгзэдмаа 

/ҮАМХ-ийн дарга/

Б.Эрдэнэбат
/ТХХУХ-ийн
мэргэжилтэн/

Ч.Баярцэнгэл 
/Ирээдүйн хөгжлийн 

хүрээлэн ТББ-ын 
ажилтан/

УБЗАА-ын ҮАМХ-ийн нийт мэргэжилтнүүд 3
НМХГ-ын улсын байцаагч нар 
/М.Наранцэцэг, Т.Төгсбаатар, Г.Бат/

3

Дүүргийн Дэд бүтэц тохижилтын хэлтсийн дарга, 
мэргэжилтнүүд.

6

Худалдаа үйлчилгээний хэлтсийн дарга, мэргэжилтнүүд. 5
Ирээдүйн хөгжлийн хүрээлэн ТББ-ын ажилтан. 
/Н.Хишигдорж/

1

Хороодын олон нийтийн байцаагч нар. /12/ 12
Нийт 33

2. Сонгинохайрхан Ц.Рэгзэдмаа 
/Үйл ажиллагааны 

мониторингийн 
хэлтсийн дарга/

ТХХУХ-ийн
мэргэжилтэн

А.Мягмардолжин 
/Ирээдүйн хөгжлийн 

хүрээлэн ТББ/

ҮАМХ-ийн мэргэжилтнүүд 3
НМХГ-ын улсын байцаагч нар 
/А.Мөнх-Эрдэнэ, Л.Долгормаа, Б.Энхцэцэг/

3

Дэд бүтэц тохижилтын хэлтсийн дарга, мэргэжилтнүүд 6
Худалдаа үйлчилгээний хэлтсийн дарга, мэргэжилтнүүд 6
Ирээдүйн хөгжпийн хүрээлэн ТББ-ын ажилтан 
/С.Байгальмаа/

1

Хороодын олон нийтийн байцаагч нар /32/ 32
Нийт 54

3. Баянзүрх Э.Энхцэцэг
/Захиргаа

санхүүгийн хэлтсийн 
дарга/

Б.Баярмаа 
/Хотын хөгжпийг 

дэмжих шинэ тосгон 
хөдөлгөөн ТББ/

УБЗАА-ын ЗСХ-ийн мэргэжилтнүүд болон НҮНТ-ийн 
ажилтнууд.

6

НМХГ-ын улсын байцаагч нар 
/Б.Сайнбаяр, Н.Энхбаяр, Э.Баасанбат/

3

Дэд бүтэц тохижилтын хэлтсийн дарга, мэргэжилтнүүд. 8



С.Аригуун
/ТХХУХ-ийн
мэргэжилтэн/

Хүдалдаа үйлчилгээний хэлтсийн дарга, мэргэжилтнүүд. 5
Хороодын олон нийтийн байцаагч нар /12/ 12

Нийт 37
4. Хан-Уул Э.Энхцэцэг

/Захиргаа
санхүүгийн хэлтсийн 

дарга/
Т.Энх-амгалан

/ТХХУХ-ийн
мэргэжилтэн/

Г.Ганцэцэг 
/Эрүүл мэнд, 

нийгмийн бодлогын 
хүрээлэн ТББ/

ЗСХ-ийн мэргэжилтнүүд, НҮНТ-ийн ажилтнууд 6
НМХГ-ын улсын байцаагч
/М.Эрдэнэбулган, Г.Одонмандал, Э.Чанцалдарь/

3

Дэд бүтэц тохижилтын хэлтсийн дарга, мэргэжилтнүүд 7
Худалдаа үйлчилгээний хэлтсийн дарга, мэргэжилтнүүд 5
Хороодын олон нийтийн байцаагч нар 12

Нийт 36
5. Сүхбаатар О.Нарантуяа 

/Хүнс, худалдаа 
үйлчилгээний 

хэлтсийн дарга/ 
О.Оджаргал 
/ТХХУХ-ийн 
мэргэжилтэн/

Э.Ариунжаргал 
/Эрүүл мэнд, 

нийгмийн бодпогын 
хүрээлэн ТББ/

1

ХХҮХ-ийн нийт мэргэжилтнүүд 6
НМХГ-ын улсын байцаагч нар 
/О.Цэндхүү, Ц.Мөнх-Эрдэнэ, Б.Оюун/

3

Дэд бүтэц тохижилтын хэлтсийн дарга, мэргэжилтнүүд. 6
Худалдаа үйлчилгээний хэлтсийн дарга, мэргэжилтнүүд. 5
Хороодын олон нийтийн байцаагч нар. /20/ 20

Нийт 43
6. Чингэлтэй Б.Цэрэнбалжид 

/Инженерийн 
байгууламжийн 
хэлтсийн дарга./

Т.Энх-Амгалан.
/ТХХУХ-ийн

мэргэжилтэн/

Н.Баясгаланчимэг 
/Эрүүл мэнд, 
нийгмийн бодпогын 
хүрээлэн ТББ/

ИБХ-ийн нийт мэргэжилтнүүд 7
НМХГ-ын улсын байцаагч нар 
/Г.Цэцэгдэлгэр, Д.Баясах, М.Баянжаргал/

3

Дэд бүтэц тохижилтын хэлтсийн дарга, 
мэргэжилтнүүд

6

Худалдаа үйлчилгээний хэлтсийн дарга, 
мэргэжилтнүүд

5

Хороодын олон нийтийн байцаагч нар 8

Нийт 32
Нийт 235 албан хаагч
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НИЙТИЙН ЭЗЭМШЛИЙН ГУДАМЖ, ЗАМ ТАЛБАЙН ЦАС МӨСНИЙ 
ЦЭВЭРЛЭГЭЭНД ХЯНАЛТ ТАВЬЖ АЖИЛЛАХ АЖЛЫН

УДИРДАМЖ

2016 оны 12 дугаар сарын 05.

Нэг, Зорилго.
Өвлийн оргил ачааллын үед аж ахуйн нэгж, байгууллагын 50м орчны халтиргаа 

гулгааг цас орсон даруйд цаг тухайд нь цэвэрлэх, арилгах ажлыг шуурхай зохион 
байгуулахад хяналт тавих, төрийн болон төрийн бус байгууллага, хувийн хэвшлийн 
байгууллагуудын ажлын уялдаа холбоог хангуулах, нэгдсэн арга зүй, зохион байгуулаар 
хангаж ажиллахад оршино.

Хоёр. Хугацаа, хамрах хүрээ.
2.1. Цэвэрлэгээнд хяналт тавих ажил 2016 оны 12 дугаар сарын 10-наас 2017 оны 

04 дүгээр сарын 01-ийг дуустал үргэлжилнэ.

2.2. Ү Й Л  ажиллагаанд дараах байгууллага, албан тушаалтнууд оролцоно.
> Улаанбаатар хотын Захирагчийн ажлын албаны албан хаагчид /УБЗАА/
> Нийслэлийн Мэргэжлийн хяналтын газрын Улсын байцаагч нар /НМХГ/
> Дүүргүүдийн ЗДТГ-ын Дэд бүтцийн тохижилтын хэлтсийн мэргэжилтэн /ДБТХ/
> Дүүргүүдийн Худалдаа үйлчилгээний хэлтсийн мэргэжилтэн /ХҮХ/
> Хороодын Олон нийтийн байцаагч нар /ОНБ/
> Хяналтын ТББ-уудын албан хаагчид /ТББ/

2.3. Хяналтын үйл ажиллагаанд дараах нэгж талбар хамаарна.
2.3.1. Дүүргүүдийн нутаг дэвсгэрийн хэмжээнд үйл ажиллагаа явуулж буй төрийн 

болон хувийн хэвшлийн аж ахуй, нэгж байгууллага, Сууц өмчлөгчдийн холбоодын 50м 
орчны зам талбай, явган хүний зам.

2.3.2. Орон сууцны хороолол дундах зам.

Гурав. Ажлын чиглэл.
3.1. Ажлын хэсгүүд НИТХ-ийн 2009 оны 63, 2012 оны 61 дүгээр тогтоолоор 

батлагдсан “Байгууллага аж ахуйн нэгж, иргэдээс дагаж мөрдөх журам’’-ын хэрэгжилтэд 
буюу төрийн болон хувийн хэвшлийн байгууллага, аж ахуйн нэгжүүд, Сууц өмчлөгчдийн 
холбооны орчин тойрны 50 метр хүртэлх зайд байршиж буй нийтийн эзэмшлийн зам 
талбай, явган хүний замын цасыг холбогдох байгууллага, аж ахуйн нэгжээр цэвэрлүүлэх, 
ачуулж, тээвэрлүүлэх ажпыг зохион байгуулах, хяналт тавих,

3.2. Журмыг зөрчсөн байгууллага, аж ахуй нэгжид зохих шаардлага тавьж, цас 
мөсийг цэвэрлүүлэх, хальтиргаа гулгаа үүсэхээс урьдчилан сэргийлэх арга хэмжээ авах, 
тавьсан шаардлагыг хэрэгжүүлээгүй байгууллагад холбогдох хууль тогтоомж, журмын 
хүрээнд хариуцлага тооцох.

3.3. Тушаалын хавсралтаар байгуулагдсан ажлын хэсэг багийн зохион 
байгуулалтаар удирдамжид заасны дагуу ажиллана.

Дөрөв. Ажлын хэсгийн чиг үүрэг.
4 1 Ажпын хэсгийн ахлагч.
4.1.1.Удирамжид заасан чиглэлийн дагуу хариуцсан дүүргийн нутаг дэвсгэрт явцын
шалгалт хийх,



4.1.2. Ажлын хэсгийн бусад гишүүдийг удирдлага зохион байгуулалтаар хангах, 
зөвлөмж чиглэл өгөх, ажлын явц, хяналтын үр дүн, цаашид авах арга хэмжээний саналыг 
14 хоног тутамд УБЗАА-ны ТХХУХ-т мэдээлэх, танилцуулах,

4 1 З.Хариуцсан дүүрэгт хууль, тогтоомж, дүрэм журмын хэрэгжилтийг хангаж 
ажиллаагүй, холбогдох хяналтын байгууллага, албан тушаалтнаас 2 буюу түүнээс дээш 
удаа зөрчлийн болон торгууль шийтгэврийн хуудас авсан аж ахуйн нэгж байгууллагыг 
бүртгэлжүүлж, холбогдох хууль тогтоомжийн хүрээнд хариуцлага тооцуулах, тусгай 
зөвшөөрлийг хүчингүй болгох асуудлаар холбогдох хэлтэс /ХХҮХ/ болон ХЕМ-т санал 
хүргүүлэх,

4.2. Нийслэлийн Мэргэжлийн хяналтын газрын Улсын байцаагч нар.
4.2.1.0рчныхоо 50м хүртэлх талбайг цэвэрлээгүй, ОНБ, хяналтын ТББ-аас

зөрчлийн тэмдэглэлийн хуудсаар удаа дараа /2 буюу түүнээс дээш/ өгсөн үүрэг чиглэлийг 
хэрэгжүүлээгүй аж ахуйн нэгж, байгууллагад холбогдох журмын дагуу захиргааны 
хариуцлага хүлээлгэх,

4.2.2.3ахиргааны хариуцлага ногдуулсан байгууллага, аж ахуй нэгжийг 
бүртгэлжүүлж, ажлын хэсгийн ахлагчид мэдээлэл өгөх,

4.2.4. Хяналтын ТББ-ууд болон ОНБ нарт арга зүйн зөвлөмж өгөх, хамтран 
ажиллах.

4.3. Дүүргүүдийн Дэд бүтэц, тохижилтын хэлтэс.
4.3.1. Хороодын Засаг дарга нар болон ОНБ нарыг чиг үүргээр хангаж, өдөр тутмын 

үйл ажиллагаанд хяналт тавьж ажлын уялдаа холбоог хангуулж ажиллах,
4.3.2. Тухайн дүүргийн нутаг дэвсгэрт үйл ажиллагаа явуулж буй байгууллага аж 

ахуйн нэгжийн судалгааг Худалдаа үйлчилгээний хэлтэс болон холбогдох байгууллага 
албан тушаалтантай хамтран гаргаж, тэдгээрийн хариуцах 50 м хүртэлх талбайг 
зурагжуулан мэдээллийн сан үүсгэж, ажпын хэсгийн ахлагч болон бусад гишүүдэд 
мэдээлэх,

4.3.4. Ажлын хэсгийн ахлагчийн баталсан хуваарь чиглэлийн дагуу бусад гишүүдтэй 
хамтран хяналт, шалгалт явуулах, мэдээ тайланг Хяналтын ТББ-д хүргүүлэх,

4.4. Дүүргүүдийн Худалдаа үйлчилгээний хэлтэс.
4.4.1 .Дүүргийн нутаг дэвсгэрийн хэмжээнд үйл ажиллагаа явуулж байгаа хувийн 

хэвшлийн аж ахуйн нэгж, байгууллагын судалгаа, жагсаалт гаргаж, ажпын хэсгийг 
шаардлагатай мэдээ, мэдээллээр хангах,

4.4.2. Ажлын хэсгийн ахлагчаас өгсөн чиглэл, хуваарь, удирдамжийн дагуу 
цэвэрлэгээнд хяналт тавьж ажиллах,

4.5. Хяналтын ТББ-ууд.
4.5.1. Баталсан хуваарь чиглэлийн дагуу бусад гишүүдтэй хамтран хяналт, шалгалт 

явуулах, орчныхоо цасыг цэвэрлээгүй, хальтиргаа гулгаа үүсэхээс урьдчилан сэргийлэх 
арга хэмжээ авч ажиллаагүй байгууллага, аж ахуй нэгжийг үүрэгжүүлэх, зөрчлийн 
тэмдэглэл үйлдэх, бүртгэлжүүлэх, шийдвэрлэлтийг хангуулах,

4.5.2. Аж ахуй нэгж байгууллагын цэвэрлэсэн цасыг холбогдох тээвэрлэлтийн 
байгууллагад мэдээлж ачуулах, цэвэрлэх ажлыг зохион байгуулах,

4.5.3. Хорооллын дундах авто зам, замын байгууламжийн халтиргаа, гулгааны 
цэвэрлэгээнд ОНБ нартай хамтран өдөр тутмын хяналт тавих хуваарь гарган хамтран 
ажиллах,

4.5.4. Хяналт тавин үйлдсэн зөрчлийн тэмдэглэл, торгууль, шийтгэвэр, албан 
шаардлагын мэдээллийг нэгтгэх, тухайн ажпын хэсгээс зохион байгуулсан ажлын мэдээ 
тайланг нэгтгэх. .

4.6.0ЛОН нийтийн байцаагчид.
4.6.1 .Нийтийн эзэмшлийн 50м хүртэлх талбайн цэвэрлэгээг ААНБ-уудаар 

хийлгүүлэх шаардлага тавих, хууль тогтоомж, дүрэм журмыг зөрчсөн ААНБ-д зөрчлийн 
тэмдэглэл үйлдэж өгөх, хэрэгжилтэд хянат тавих,



4.6.2.Ажлын хэсгээс болон Дүүргийн ДБТХ-ээс өгсөн үүрэг чиглэл, хуваарь, 
удирдамжийн дагуу ажиллах,

4-б.З.ТББ-ын гаргасан өдөр тутмын хяналтын хуваарийн дагуу ажиллах.

Тав. Ажлаа мэдээлэх, тайлагнах.

5.1. Ажлын хэсгүүд авч хэрэгжүүлсэн ажил, үр дүн, цаашид анхаарах асуудлуудын 
талаар 7 хоног тутамд дотооддоо мэдээлэл солилцож ажиллах ба 14 хоног тутамд тухайн 
хугацаанд авч хэрэгжүүлсэн ажлын мэдээ тайланг нэгтгэж, ЗАА-ны Тохижилт, хог 
хаягдлын удирдлагын хэлтэст ирүүлнэ. /Нийслэлийн удирдах ажилтны шуурхай 
зөвлөгөөн болохоос өмнөх 7 хоногийн Пүрэв гарагт/

5.2. Тохижилт, хог хаягдлын удирдлагын хэлтэс ажлын дүн мэдээг нэгтгэж, Хотын 
Ерөнхий менежерт болон холбогдох дээд шатны байгууллага, албан тушаалтанд 
танилцуулж, шаардлагатай арга хэмжээг авч хэрэгжүүлэх ба ажлаа нийтэд мэдээлж 
сурталчилж ажиллана.

Зургаа. Хүлээлгэх хариуцлага, бусад.

6.1.Нийслэлийн Засаг даргын захирамж, Хотын Ерөнхий менежерээс өгсөн үүрэг 
чиглэл, удирдамжид тусгагдсан ажил үүргийг хэрэгжүүлж ажиллаагүй ажлын хэсгийн 
бүрэлдэхүүн, албан тушаалтанд холбогдох хууль тогтоомж, дүрэм журмын хүрээнд 
хариуцлага тооцуулах арга хэмжээг авна.


