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Хальтиргаа гулгаа, осол гэмтлээс урьдчилан 1 
сэргийлэх ажлыг зохион байгуулах тухай

Хот тосгоны эрх зүйн байдлын тухай хуулийн 18 дугаар зүйлийн 18.4 заалт, 21 
дүгээр заалтын 21.3 дах заалт, Нийслэлийн ИТХ-н Тэргүүлэгчдийн 2006 оны 124 дүгээр 
тогтоолоор батлагдсан “Улаанбаатар хотын гудамж талбайн цэвэрлэгээ, арчилгаа, 
хамгаалалтын ажилд байгууллага, аж ахуйн нэгж, иргэнийг гэрээгээр оролцуулах журам -н 
4 дүгээр хэсгийн 4.1 дэх заалт, Нийслэлийн Засаг даргын 2014 оны А/279 дүгээр 
захирамжаар батлагдсан “Захирамжлалын баримт, бичиг боловсруулах, батлах, хянах, 
мэдээлэх журам”-н 2 дугаар хэсгийн 2.4.1 дэх заалт, “Улаанбаатар хотын захирагчийн 
ажпын албаны дүрэм”-н 2 дугаар хэсгийн 2.9 дэх заалтыг тус тус үндэслэн ТУШААХ НЬ.

1. Улаанбаатар хотод цас орсны улмаас хальтиргаа гулгаа, осол гэмтлээс 
урьдчилан сэргийлэхийн тулд цас орсон даруйд Хот тохижилтын газар, дүүргүүд өөрсдийн 
хариуцсан автозам, замын байгууламжид нөөцөлж бэлтгэсэн бодис, давс, элсийг техник 
хэрэгслээр цацах, нийтийн эзэмшлийн гудамж талбай, явган хүний замын цасыг 
нягтаршиж хатуурахаас нь өмнө цэвэрлэж арилгах, авто зам, замын байгууламжид бодис 
давсны үйлчлэлээр цастай холилдсон үлдэгдлийг ногоон байгууламж, мод бутны нүхэнд 
асгахгүй нэг дор хэсэг хэсэг газар цуглуулан ачиж өөрийн эзэмшлийн газар дээр 
цуглуулан дахин ашиглах ажлыг зохион байгуулахыг Хот тохижилтын газар ОНӨАА 
/Ж.Бямбадорж/, дүүргийн Засаг дарга нарт үүрэг болгосугай,

2. Цас орсон даруйд байгууллага, аж ахуйн нэгж, СӨХ-нууд орчныхоо 50м газрын 
цасыг цэвэрлэж, хальтиргаа гулгаагүй байлгах ажлыг зохион байгуулж, хяналт тавьж, 
хариуцлага тооцон ажиллахыг ЗАА-ны тохижилт, хог хаягдлын^ удирдлагын хэлтэс, 
дүүргийн Засаг дарга, дүүргүүдийн Засаг даргын Тамгын газар, Нийслэлийн мэргэжлиин
хяналтын газар, ТББ-н дарга нарт даалгасугай,

3. Авто зам, замын байгууламж, нийтийн эзэмшлийн зам, талбай, явган хүнийзам, 
байгууллага аж ахуйн нэгж, СӨХ-ны орчинд хальтиргаа гулгаанаас урьдчилан сэргиилэх, 
цас, мөсийг цэвэрлэх, арилгах, хяналт тавих ажлыг Ерөнхий менежериин өгсөн үүрэг 
даалгаврын дагуу зохион байгуулахыг Тохижилт, хог хаягдлын удирдлагын хэлтэс 
/Г.Ууганбаяр/, Шуурхай удирдлагын зохицуулалтын төв ОНӨААТҮГ /Ч.Ган-Очир
даалгасугай.
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