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Нийслэлийн нутаг дэвсгэрт их цэвэрлэгээ 
зохион байгуулах тухай

Хог хаягдлын тухай хуулийн 8 дугаар зүйлийн 8.3.2, Хот тосгоны эрх зүин 
байдлын тухай хуулийн 21 дүгээр зүйлийн 21.3 дахь заалт, Нийслэлиин Засаг 
даргын 2014 оны А/279 дүгээр захирамжаар батлагдсан “Захирамжлалын баримт 
бичиг боловсруулах, батлах, хянах, мэдээлэх журам”-ын 2 дугаар хэсгиин 2.4.1 дэх 
заалт, Улаанбаатар хотын Захирагчийн ажлын албаны дүрмийн 2 дугаар хэсгиин 
2.9, 4 дүгээр хэсгийн 4.4.15 дахь заалтыгтус тус үндэслэн ТУШААХ НЬ:

1. Шинэ жилийн баярыг угтсан бүх нийтийн их цэвэрлэгээг 2016 оны 12 дугаар 
сарын 24-ний өдөр зохион байгуулах ажлын удирдамжийг хавсралтаар

баталсугай.
2 Дүүргийн нутаг дэвсгэрт их цэвэрлэгээ зохион байгуулах төлөвлөгөө батлан 

хэрэгжилтэд хяналт тавих, харьяа төр захиргааны болон аж ахуин нэгж 
байгууллага, иргэдийг цэвэрлэгээнд бүрэн хамруулж оролцуулах, үр дүнг 
тайлагнаж ажиллахыг дүүргүүдийн Засаг дарга нарт үүрэг болгосугай. ^

3. Хотын ерөнхий менежерийн 2016 оны 11 дүгээр сарын 29-ны өдриин А/154 
дүгээр тушаалаар нийтийн эзэмшлийн гудамж, зам, замын байгууламжиин цас, 
мөс хог хаягдлын цэвэрлэгээ хариуцсан байгууллага, аж ахуин нэгжүүд 
удирдамжийн дагуу хариуцсан гудамж талбайд нэгдсэн зохион байгуулалттаигаар

ажиллахыг үүрэг болгосугай.
4. Тушаалын хэрэгжилтэд хяналт тавьж ажиллахыг Тохижилт, хог хаягдлын 

удирдлагын хэлтэс /Г.Ууганбаяр/-т даалгасугай.

ХОТЫН ЕРӨНХИЙ МЕНЕЖЕР БӨГӨӨД

0:\Ьаскир_о1с!_рс\\Л/огк с1осиппеп1$\с1ос 201б\1и$Ьаа1 201б.с)осх



Улаанбаатар хотын Ерөнхий менежерийн 
А 0 /6 : .оны.. дугаар сарын & 0 ..

өдрийн..>^7^тушаалын хавсралт

'

< \Л  '  __

ШИНЭ ЖИЛИЙГ УГТСАН БҮХ НИЙТИЙН ИХ ЦЭВЭРЛЭГЭЭНИЙ
АЖЛЫН УДИРДАМЖ

Зорилго: Нийтийн эзэмшлийн гудамж, зам, талбай, гуу жалганд үүссэн хог 
хаягдлыг цэвэрлэх, гэрлийн шонг бохирдуулж наасан зарлал, наалтыг хуулах, аил өрх, аж 
ахуйн нэгж байгууллагуудын эзэмшил хашаа, талбай, орчны 50 хүртэлх метр ниитиин 
эзэмшлийн зам талбайд үүссэн хог хаягдлыг ачиж, тээвэрлэх, халтиргаа гулгааг 
арилгахад энэхүү цэвэрлэгээний зорилго оршино.

Хамрах хүрээ: Баянзүрх, Сүхбаатар, Чингэлтэй, Сонгинохайрхан, Баянгол, Хан- 
Уул дүүргийн нутаг дэвсгэрийн хэмжээнд зохион байгуулна.

Ерөнхий зохион байгуулагч
• Улаанбаатар хотын Захирагчийн ажлын алба /УБЗАА/

Хэрэгжүүлэгч
• Дүүргүүдийн Засаг даргын тамгын газар /ДЗДТГ/
• Нийслэлийн Мэргэжлийн хяналтын газар /НМХГ/
• Хот тохижилтын газар /ХТГ/
• Улаанбаатар Зам засвар арчлалтын газар /УБЗЗАГ/
• Улаанбаатар хотын Шуурхай удирдлага зохицуулалтын төв /НШУЗТ/
• Хог хаягдлын үйлчилгээний байгууллагууд
• Ирээдүйн хөгжпийн хүрээлэн ТББ /хог хаягдлын хяналт/
• Эрүүл мэнд, нийгмийн бодлогын хүрээлэн ТББ /хог хаягдлын хяналт/
• Шинэ тосгон хөдөлгөөн ТББ /хог хаягдлын хяналт/

Хэрэгжих хугацаа:

Бүх нийтийн их цэвэрлэгээг 2016 оны 12-р сарын 24-ны өдрийн 10:00 цагаас эхлэн 
зохион байгуулна.

Хог хаягдлын цэвэрлэгээ, ачилт, цуглуулалтыг эрчижүүлэх ажпыг 2016 оны 12-р 
сарын 20-оос 2017 оны 01 дүгээр сарын 01 хүртэл зохион байгуулна.

Цэвэрлэгээний үндсэн чиглэл

№ Ажлын чиглэл Хариүцах байгууллага

1
Байгууллага, аж ахуйн нэгжүүдийн гадна орчны 
цас, мөс, хог хаягдлыг цэвэрлэгээг хийлгэх

ЗАА /ХЕМ-ийн А/000 тушаалаар 
хуваарьлагдсан хэлтсүүд/
НМХГ
ДЗДТГ_______________________

2
Айл өрх, иргэдийг цэвэрлэгээний ажилд татан 
оролцуулах

ДЗДТГ, Хороо, СӨХ

3
Нийтийн эзэмшлийн зам талбайд ил задгай 
хуримтлагдсан хог хаягдлыг цэвэрлэх

ЗАА
ДЗДТГ
Дүүргийн ЗДТГ, ХТГ, ХЕМ-ийн



— !
А/154 дүгээр тушаалаар зам 
хариуцсан байгууллага, ААН

4
Гэрлийн шон болон бусад нийтийн эзэмшлийн 
эд хөрөнгө дээр наасан зарлал наалтыг
ү\/\/п\/\/пяу

Дүүргийн ЗДТГ, ХТГ, ХЕМ-ийн 
А/154 дүгээр тушаалаар зам 
хариуцсан байгууллага, ААН _

5

Орон сууц, гэр хорооллын айл өрх, байгууллага, 
аж ахуйн нэгжийн хог хаягдлын ачилт, 
тээвэрлэлтийг эрчимжүүлэх

Дүүргийн ЗДТГ 
Дүүргүүдийн Хог хаягдлын 
үйлчилгээний байгууллагууд _

Зохион байгуулалт ба хяналт
1. Улаанбаатар хотын Захирагчийн ажлын албаны Тохижилт, хог хаягдлын 

удирдлагын хэлтэс, Үйл ажиллагаа, мониторингийн хэлтэс, Инженериин 
байгууламжийн хэлтэс, Хүнс, худалдаа үйлчилгээний хэлтэс, Захиргаа, санхүүгиин 
хэлтэс тус тус цэвэрлэгээний үндсэн чиглэлийн дагуу хяналт тавьж ажиллана.

2 Бүх нийтийн их цэвэрлэгээг 2016 оны 12 дугаар сарын 24-ны Бямба гаригт
10:00 цагаас эхлэн хотын хэмжээнд зохион байгуулна. ^

3. Цас мөс, хог хаягдлын цэвэрлэгээ, ачилт, цуглуулалтын үил ажиллагааг 
2016 оны 12-р сарын 20-оос 2017 оны 1-р сарын 01 хүртэл эрчимжүүлсэн хуваарь,

график гаргаж ажиллана. „
Р 4 Хог хаягдлын чиглэлээр хяналт тавьдаг ТББ-ууд цэвэрлэгээнии үндсэн

чиглэлийн дагуу өдөр тутам хяналт тавих ба дүүргийн ЗДТГ хог хаягдлын 
үйчилгээний байгууллага, зам талбайн цэвэрлэгээ хариуцсан баигууллага, аж
ахуйн нэгжид шаардлага тавьж ажиллана.

5 Дүүргүүдийн ЗДТГ нутаг дэвсгэрийн хэмжээнд удирдамжинд заасан
цэвэрлэгээний үндсэн чиглэлийн дагуу бүх нийтийн их цэвэрлэгээ болон хог, цас, 
мөсний цэвэрлэгээний 11 хоногийн эрчимжүүлсэн ажпыг зохион баигуулж, хяналт 
тавьж ажиллана. Мөн баярын өдрүүдэд цас, мөс, хог хаягдлын цэвэрлэгээнии 
шуурхай бэлэн байдлыг хангаж ажиллана.

Мэдээ тайлан ирүүлэх
1. Удирдамжид заагдсан байгууллага бүр бүх нийтийн их цэвэрлэгээгээр 

хэрэгжүүлсэн арга хэмжээний талаарх тайлан мэдээг 2016 оны 12-р сарын 24-ны 
өдөр Нийслэлийн шуурхай удирдлага, зохицуулалтын төвийн 310005 утсанд 
мэдэгдэж, ФвраФПег иЬ@үаНоо.сот цахим хаягаар хүрүүлнэ

2 Хог хаягдал, цас, мөс цэвэрлэх 11 хоногийн эрчимжүүлсэн ажпын талаарх 
мэдээллийг Нийслэлийн Шуурхай удирдлага зохицуулалтын төвийн 310005 
утсанд өдөр бүр мэдээлж ажиллах ба 2017 оны 01-р сарын 02-ны өдөр 
эрчимжүүлсэн ажлын тайланг Улаанбаатар хотын Захирагчийн ажлын албанд
албан бичгээр ирүүлнэ.


