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Болзолт уралдаан зарлах тухай

Төсвийн тухай хуулийн 16 дугаар зүйлийн 16.5.5 дахь заалт, 41 дүгээр 
зүйлийн 41.2.2 дахь заалт, Хог хаягдлын тухай хуулийн 19 дүгээр зүйлийн 19.1.3 
дахь заалт, Нийслэлийн Иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын Тэргүүлэгчдийн 2013 
оны 02 дугаар сарын 08-ны өдрийн "Хөтөлбөр батлах тухай" 13 дугаар тогтоол, 
Нийслэлийн Засаг даргын 2014 оны А/279 дүгээр захирамжаар батлагдсан 
“Захирамжлалын баримт бичиг боловсруулах, батлах, хянах, мэдээлэх журам”-ын 
2 дугаар хэсгийн 2.4,1 дэх заалт, Улаанбаатар хотын Захирагчийн ажлын албаны 
дүрмийн 2 дугаар хэсгийн 2.9, 4 дүгээр хэсгийн 4.4.15 дахь заалтыг тус тус 
үндэслэн ТУШААХ нь:

1. Нийтийн үйлчилгээний Улаанбаатар нэгтгэл ОНӨААТҮГ, нийслэлийн 9 
дүүргийн Дэд бүтэц, тохижилтын хэлтэс, хороо, Хог хаягдлын үйлчилгээний 
байгууллагуудын үйл ажиллагааг идэвхжүүлэх, ажпын шинэ арга барил бүхий 
санал, санаачлагыг дэмжих зорилго бүхий “Хоггүй хороо - Хоггүй гудамж” болзолт 
уралдааны удирдамжийг 1 дүгээр хавсралтаар, болзолт уралдааныг дүгнэх ажлын 
хэсгийг 2 дугаар хавсралтаар, болзолт уралдаанд шаардагдах төсвийг 3 дугаар 
хавсралтаар тус тус баталсугай.

2. “Хоггүй хороо - Хоггүй гудамж” болзолт уралдааныг удирдамжийн дагуу 
зохион байгуулж ажиллахыг Тохижилт, хог хаягдлын удирдлагын хэлтэс 
/Т.Батбаяр/-т даалгасугай.

3. “Хоггүй хороо-Хоггүй гудамж” болзолт уралдаанд шаардагдах 80,000,000.00 
/Наян сая/ төгрөгийг Хот тохижилтын бусад зардлаас гаргахыг Ахлах нягтлан 
бодогч /Д.Булган/-д зөвшөөрсүгэй.

4. Болзолт уралдааны дүнг 2016 оны 10 дугаар сарын 10-ны дотор 
Улаанбаатар хотын Ерөнхий менежерт танилцуулахыг ажпын хэсэг /Т.Батбаяр/-т 
үүрэг болгосугай.
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УХА**“ ' '

“ХОГГҮЙ ХОРОО - ХОГГҮЙ ХОРОО” БОЛЗОЛТ 
УРАЛДААНЫ УДИРДАМЖ

ЗОРИЛГО: Нийслэлийн гудамж, зам талбайн цэвэрлэгээ, үйлчилгээ, хог 
цуглуулалт, тээвэрлэлтийн үйлчилгээ үзүүлдэг байгууллагууд болон дүүрэг, 
хороодыг идэвхижүүлэх, ажлын шинэ арга барил бүхий санал, санаачлагыг 
дэмжих

ХАМРАХ ХҮРЭЭ: Нийтийн үйлчилгээний Улаанбаатар нэгтгэл ОНӨААТҮГ, 
нийслэлийн 9 дүүргийн нийтийн эзэмшлийн гудамж, зам талбайн цэвэрлэгээ 
үйлчилгээ, хог цуглуулалт, тээвэрлэлтийг гүйцэтгэж буй Хог хаягдлын 
үйлчилгээний байгууллагууд, дүүргүүдийн Дэд бүтэц, тохижилтын хэлтэс, хороод 
оролцоно.

ХЭРЭГЖҮҮЛЭХ ХУГАЦАА: 2016 оны 4 дүгээр сарын 1-ээс 10 дугаар сарын 
1-ний өдрийг хүртэл 6 сарын хугацаанд зохион байгуулагдана.

БОЛЗОЛ: Уралдааныг “Нийтийн эзэмшлийн гудамж, зам талбайн цэвэрлэгээ 
үйлчилгээ”, “Айл өрх, байгууллага, аж ахуйн нэгжийн хог цуглуулалт, тээвэрлэлт”, 
“Олон нийтийн байцаагчийн үйл ажиллагаа” гэсэн үндсэн 3 чиглэлээр тус бүрд нь 
дүгнэнэ. Үүнд:

Үндсэн үзүүлэлт:

1. Зам талбайн үйлчлэгч, жолооч, ачигч нарын дунд ажлын ур чадвартай, 
өндөр бүтээмжтэй ажилтан шалгаруулах арга хэмжээ зохион байгуулсан байдал;

2. Зам талбайн үйлчлэгч, жолооч, ачигч нарын цалин урамшууллын 
менежмент;

3. Ажлын байранд тавигдах шаардлага, архи согтууруулах ундааны талаар 
баримтлах бодлого, хяналт хариуцлагын тогтолцоо;

4. Дүүргийн ЗДТГ-ын ДБТХэлтэс, Хог хаягдлын үйлчилгээний байгууллага, 
хороо, олон нийтийн байцаагч нарын ажлын уялдаа холбоо;

5. Зам талбайн үйлчлэгч, жолооч, ачигч нарыг үйлчилгээний болон 
харилцааны соёл, ур чадварыг дээшлүүлэх сургалтад хамруулсан байдал;



6. Хариуцсан бүсийн ААНБ, иргэд, оршин суугчдад хог хаягдлын 
менежментийн хэрэгжилт, хог хаягдлын үйлчилгээнд тавигдах шаардлага, 
мөрдөгдөж буй хууль эрх зүйн талаар зохион байгуулсан сургалт, сурталчилгаа;

7. Хариуцсан бүсэд үзүүлж буй хог хаягдлын үйлчилгээний талаар ААНБ, 
иргэд, оршин суугчдаас ирсэн санал, гомдлын шийдвэрлэлт

Нэгдүгээр чиглэл: Нийтийн эзэмшлийн гудамж, зам талбайн цэвэрлэгээ 
үйлчилгээ

1. Гудамж зам талбайн цэвэрлэгээг батлагдсан хуваарь болон “Нийтийн 
эзэмшлийн гудамж, зам талбайн цэвэрлэгээний ажилд тавигдах шаардлага”-ын 
дагуу гүйцэтгэх, өдөр тутмын ажпын бүртгэл хөтлөлт;

2. Хариуцсан бүсийн хороодтой хамтран хорооны нутаг дэвсгэр дэх гэр ба 
орон сууцны хорооллын нийтийн эзэмшлийн зам талбайн цэвэрлэгээ үйлчилгээ;

3. Нийтийн эзэмшлийн гудамж, зам талбайн арчилгаа, цэвэрлэгээг тусгай 
зориулалтын техник, хэрэгслээр гүйцэтгэх талаар зохион байгуулсан ажил;

4. Гудамж, зам талбай дахь хогийн саванд хуримтлагдсан хог хаягдлыг 
суллах, нийтийн эзэмшлийн өмч, эд хөрөнгө /хогийн сав, сандал, гэрэлтүүлгийн 
шон Г.М ./-И Й Н  өдөр тутмын цэвэрлэгээ арчилгаа, засвар үйлчилгээ;

5. Хөдөлмөрийн аюулгүй ажиллагааны заавар, зөвлөмжийг удирдлага болгон 
зам талбайн үйлчлэгчдийг шаардлагатай багаж, хэрэгсэл, хөдөлмөр хамгааллын 
нормын хувцсаар хангасан байдал;

6. Зам талбай болон зам дагуух ногоон байгууламжийн усалгаа /7 хоногт 3- 
аас доошгүй удаа 5:00-7:00, 22:00-24:00 цагийн хооронд гүйцэтгэх/;

7. Холимог болон гэр хороодод ажиллуулах “Тохижилт цэвэрлэгээний 
иргэдийн бүлэг’’-ийн зохион байгуулалт;

8. Хариуцсан бүсийн гэр хорооллын нийтийн эзэмшлийн гудамж, зам талбай, 
далан суваг, гуу жалга, ил задгай үүсмэл хогийн цэгийн цэвэрлэгээ, хог хаягдлын 
үйлчилгээ хүрч чадахгүй байгаа айл өрхийн хог хаягдлыг цуглуулах Иргэдийн 
бүлгийн ажлын гүйцэтгэл, тайлагналт;

9. Хариуцсан бүсийн хороотой хамтран шинээр санаачилж хэрэгжүүлсэн 
ажил, үйлчилгээ

Хоёрдугаар чиглэл: Айл өрх, аж ахуйн нэгж, байгууллагын хог цуглуулалт, 
тээвэрлэлт



1. “Хог хаягдлын үйлчилгээнд тавигдах ерөнхий болон тусгай шаардлага”-ын 
дагуу айл өрх, ААНБ болон нийтийн эзэмшлийн гудамж, зам талбайгаас гарсан хог 
хаягдлыг батлагдсан маршрут, хуваарийн дагуу цуглуулж, тээвэрлэх үйлчилгээ;

2. Хог тээврийн хуваарийг шинэчилсэн хуваарийг үйлчилгээний бүсийн айл 
өрх, ААНБ-дад тараах, хуваарийн мөрдөлт;

3. Ил задгай үүсмэл хогийн цэгийн устгал, дахин үүсгүүлэхгүй байхаар 
зохион байгуулсан арга хэмжээ;

4. Хог тээврийн үйлчилгээг тогтмол, найдвартай хүргэх зорилгоор хог 
тээврийн автомашины урсгал засварын хуваарийн мөрдөлт, сэлгэн ажиллуулах 
машин техникийн бэлэн байдал;

5. Айл өрх, аж ахуйн нэгж байгууллагын хог хаягдлыг тээвэрлэхэд 
бэлтгүүлэх, зориулалтын уут, саванд ангилан ялгуулах менежментийн шинэлэг 
арга хэлбэрийг хороод, СӨХ-той хамтран зохион байгуулсан байдал;

6. Хөдөлмөрийн аюулгүй ажиллагааны заавар, зөвлөмжийн хэрэгжилт;

7. Жолооч, ачигч нарыг хөдөлмөр хамгааллын нормын хувцсаар хангасан 
байдал;

8. Хог хаягдлын үйлчилгээний хураамжийн орлого төвлөрүүлэлтийг 
нэмэгдүүлэх /төлбөр төлдөггүй аж ахуйн нэгжүүд, айл өрхүүдийн тоог бууруулах/;

9. Хариуцсан бүсийн хороотой хамтран шинээр санаачилж хэрэгжүүлсэн 
ажил, үйлчилгээ

Гуравдугаар чиглэл: “Олон нийтийн байцаагчийн үйл ажиллагаа”

1. Хороодоос болон Хог хаягдлын үйлчилгээний байгууллагаас томилогдсон 
олон нийтийн байцаагч нарын ажлын уялдаа холбоо;

2. Бүсийн хог хаягдлын үйлчилгээнд тавих хяналт;
3. Хог хаягдлын үйлчилгээний хураамжийн орлого төвлөрүүлэлт;

4. Олон нийтийн байцаагчийн илрүүлсэн зөрчил, үйлдсэн зөрчлийн 
тэмдэглэлийн тоо;

5. Зөрчлийн тэмдэглэлийн дагуу дүүргийн Мэргэжлийн хяналтын хэлтэс, 
хорооны Засаг даргаас оногдуулсан торгууль, шийтгэврийн хэмжээ

Болзлыг хэрэгжүүлэх, дүгнэх:

1. Дээр заагдсан болзлыг дүгнэх Ажпын хэсгийг нийслэлд болон Нийтийн 
үйлчилгээний Улаанбаатар нэгтгэл ОНӨААТҮГ, дүүргүүд дээр байгуулна.

2. Нийслэлд байгуулагдах Ажлын хэсгийг Улаанбаатар хотын Ерөнхий 
менежерийн тушаалаар, Нийтийн үйлчилгээний Улаанбаатар нэгтгэл ОНӨААТҮГ-



ын дэд ажлын хэсгийг газрын захирлын тушаалаар, дүүргийн дэд ажлын хэсгийг 
дүүргийн Засаг даргын захирамжаар байгуулна.

3. Нийтийн үйлчилгээний Улаанбаатар нэптэл ОНӨААТҮГ дээр 
байгуулагдсан дэд ажпын хэсэг Баруун, Зүүн салбарын үйл ажиллагааг сар бүр 
болзлын дагуу шалгаж холбогдох үүрэг, даалгаврыг өгч ажиллана.

4. Дүүрэгт байгуулагдсан болзолт уралдааныг дүгнэх дэд ажпын хэсэг нь 
Хог хаягдлын үйлчилгээний байгууллагын хариуцсан бүсэд болзлын хэрэгжилт, 
уралдааны явцыг хороо, тухайн байгууллага дээр сар бүр очиж, ажил үйлчилгээг 
газар дээр нь шалгаж дүгнэн заавар зөвлөмж, үүрэг чиглэл өгч ажиллана.

5. Нийтийн үйлчилгээний Улаанбаатар нэгтгэл ОНӨААТҮГ-ын болон 
дүүргийн дэд ажлын хэсэг нь болзолт уралдааныг 9-р сарын 25-аас 9-р сарын 30- 
ны хооронд дүгнэнэ.

6. Болзлыг дүгнэхдээ дэд ажлын хэсгийн гишүүн бүр дээр заагдсан үндсэн 
болон 1-3 дугаар чиглэлийн үзүүлэлтээр Хог хаягдлын үйлчилгээний байгууллагыг 
1-5 гэсэн үнэлгээгээр үнэлж, ажлын хэсгээс сар бүр өгсөн үүрэг даалгавар, 
зөвлөмжийн хэрэгжилтийг биелүүлж ажилласан байдлыг харгалзан үзнэ.

7. Дээр заагдсан болзлыг богино хугацаанд хэрэгжүүлж эхэлсэн, ажлаа 
шуурхай эрчимжүүлсэн, зохион байгуулж хэрэгжүүлсэн ажлууд тодорхой үр дүнд 
хүрсэн, хоггүй хороог бий болгож хэвшүүлсэн зэргээс хамаарч үнэлгээг өгөх 
бөгөөд хамгийн өндөр оноо авсан байгууллагыг шалгаруулна.

8. Нийтийн үйлчилгээний Улаанбаатар нэгтгэл ОНӨААТҮГ болон дүүргийн 
Хог хаягдлын үйлчилгээний байгууллагын зохион байгуулсан идэвхижүүлэлтийн 
арга хэмжээнд ур чадвар, ажлын бүтээмжээрээ хамт олноо манлайлан шалгарсан 
1 зам талбайн үйлчлэгч, 1 жолооч, 1 ачигчийг шалгаруулна.

9. Шалгарсан байгууллагын хариуцдаг бүсэд хороогоо хоггүй байлгахад 
идэвхи санаачлагатай ажилласан олон нийтийн 1 байцаагчийг шалгаруулна.

10. Шалгарсан байгууллагын хариуцдаг бүсэд хороогоо хоггүй болгож нутаг 
дэвсгэрийнхээ өнгө үзэмжийг нэмэгдүүлэх чиглэлээр үр дүнтэй, тодорхой 
ажлуудыг зохион байгуулж хэрэгжүүлсэн 1 хороог шалгаруулна.

11. Нийтийн үйлчилгээний Улаанбаатар нэгтгэл ОНӨААТҮГ болон дүүргийн 
дэд ажлын хэсэг нь дор дурдсан материалыг Улаанбаатар хотын Захирагчийн 
ажлын албанд 10-р сарын 5-ны дотор ирүүлнэ. Үүнд:

a. Нийтийн үйлчилгээний Улаанбаатар нэгтгэл ОНӨААТҮГ 
болон дүүргийн Засаг даргын орлогчийн албан бичиг;

b . Дэд ажпын хэсгээс сар бүр газар дээр нь шалгаж чиглэл 
өгсөн тухай хурлын тэмдэглэл;

c. Дэд ажлын хэсгээс уралдааныг дүгнэсэн үнэлгээний хуудас;
б. Дэд ажпын хэсгийн нэгдсэн дүгнэлт;



е. Шалгарсан байгууллагын /НҮУБН, дүүргийн ДБТХэлтэс/ 1 
ажилтан, хорооны 1 ажилтан, олон нийтийн 1 байцаагч, зам 
талбайн 1 үйлчлэгч, 1 жолооч, 1 ачигчийн нэрс, анкет, ажил 
байдлын тодорхойлолт;

1 Шалгарсан байгууллагын үндсэн материалыг хавсарган 
ирүүлнэ.

12. Улаанбаатар хотын Захирагчийн ажлын албан дээр байгуулагдсан 
Ажпын хэсэг Нийтийн үйлчилгээний Улаанбаатар нэгтгэл ОНӨААТҮГ болон 
дүүргүүдийн дэд ажлын хэсгүүдийн үнэлгээг дээрх шалгуураар дүгнэнэ.

13. Ажлын хэсэг нь уралдааны дүнг гаргаж цуваагаар байр эзлүүлэн эхний 3 
байранд орсон байгууллага, хамт олныг мөнгөн шагналаар урамшуулна.

14. Болзолт уралдааны эхний 6 байранд орсон байгууллагуудын зам 
талбайн үйлчлэгч 1, хог тээврийн машины жолооч 1, ачигч 1-ийг тус тус гадаадад 
аялах эрхээр шагнаж урамшуулна.

15. Болзолт уралдааны эхний 4 байранд орсон байгууллагын үйлчилгээ 
үзүүлдэг хороодоос болзолт уралдаанд хамтран хороогоо хоггүй цэвэр болгосон 
хорооны 1 ажилтан, олон нийтийн 1 байцаагч, дүүргийн Дэд бүтэц, тохижилтын 
хэлтсээс 1 албан хаагчийг тус тус гадаадад аялах эрхээр шагнаж урамшуулна.

16. Байгууллага бүрээс манлайлагч болсон ажилчдыг нэгтгэж аяллын групп 
болгон аялуулна.

17. Шагнал гардуулах ажиллагааг 10 дугаар сарын 29-ний өдөр буюу 
Нийслэлийн өдөр зохион байгуулна.

ШАГНАЛ УРАМШУУЛАЛ:

1. Байгууллага хамт олон

2. Шалгарсан байгууллагын /НҮУБН, дүүргийн ДБТХэлтэс/ албан хаагч, 
хорооны ажилтан, олон нийтийн байцаагч, зам талбайн үйлчлэгч, жолооч, ачигч:

Шалгарсан ажилтан, албан хаагчдыг гадаадын өндөр хөгжилтэй оронд 5-7 
хоног аялах эрхийн бичгээр шагнаж урамшуулна.

Жич: Болзолт уралдааныг Улаанбаатар хотын Захирагчийн ажлын албаны 
Тохижилт, хог хаягдлын удирдлгын хэлтсээс зохион байгуулах ба болзлын талаар 
мэдээллийг 315335, 315333 утсаар авч болно.

Тусгай байр:

1- р байр
2- р байр
3- р байр

1 3,000,000?
1 2 ,000,000?

1 1,000,000?

1 500,000?



Улаанбаат; 
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1
хотын Ерөнхий ене^жериин 

өдрийн 
хавсралт

БОЛЗОЛТ УРАЛДААНЫГ ДҮГНЭХ АЖЛЫН ХЭСЭГ

Ажлын хэсгийн ахлагч Т.Батбаяр Тохижилт, хог хаягдлын 
удирдлагын хэлтсийн дарга

Гишүүд: Б. Мөнхбаяр Үйл ажиллагааны мониторингийн 
хэлтсийн ахлах мэргэжилтэн

Т.Энх-Амгалан Тохижилт, хог хаягдлын 
удирдлагын хэлтсийн мэргэжилтэн

С.Аригуун Тохижилт, хог хаягдлын 
удирдлагын хэлтсийн мэргэжилтэн

Нарийн бичгийн дарга: Д.Баярмаа Тохижилт, хог хаягдлын 
удирдлагын хэлтсийн ахлах 
мэргэжилтэн



Улаанб 
2016 0!

иар хотын нежериин 
г̂ . өдрийн 
' хавсралтаалын

УХАС*Э1 »€77337

БОЛЗОЛТ УРАЛДААНЫ ТӨСӨВ

№ Төрөл Хэмжээ /төгрөг/

1 1-р байр 3,000,000

2 2-р байр 2,000,000

3 3-р байр 1,000,000

4 Тусгай байр 500,000

4 Шалгарсан 30 хүнийг аялуулах 

зардал /1 хүний 2.450.000 ?/

73,500,000

5 Нийт 80,000,000

Жич: Болзолт уралдаанд шалгарсан байгууллагын ажилтан, албан 
хаагчдыг гадаадад 7 хоног аялуулах зардал нь инфляцын түвшингээс хамааран 
хэлбэлзэх магадлалтай.


