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Ажлын хэсэг байгуулах тухай

Хот тосгоны эрх зүйн байдлын тухай хуулийн 21 дүгээр зүйлийн 21.3, 
Нийслэлийн Засаг даргын 2014 оны А/279 дүгээр захирамжаар батлагдсан 
"Захирамжлалын баримт бичиг боловсруулах, батлах, хянах, мэдээлэх журам”-ын 
2 дугаар бүлгийн 2.4.1, Улаанбаатар хотын Захирагчийн ажпын албаны дүрмийн 2 
дугаар хэсгийн 2.9.5, 3 дугаар хэсгийн 3.1.4, 3.1.14 дэх заалтыг тус тус үндэслэн 
ТУШААХ НЬ:

1. Нийслэлийн айл өрх, аж ахуйн нэгж байгууллагуудын хог хаягдлыг 
цуглуулах, тээвэрлэх үйл ажиллагаа, нийтийн. эзэмшлийн гудамж, зам талбайн 
цэвэрлэгээ үйлчилгээг сайжруулах зорилгоор хог хаягдлын үйлчилгээний 
байгууллагуудын хүчин чадал, чадавхийг тодорхойлж, цаашид авч хэрэгжүүлэх 
арга хэмжээний саналыг боловсруулах үүрэг бүхий Ажлын хэсгийн бүрэлдэхүүнийг 
1 дүгээр хавсралт ёсоор байгуулсугай.

2. Ажпын удирдамжийг 2 дугаар хавсралт ёсоор баталсугай.
3. Дээрх ажлыг 2018 оны 11 дүгээр сарын 20-ны дотор Улаанбаатар хотын 

Ерөнхий менежерийн Зөвлөлийн хуралд танилцуулахыг Ажлын хэсэг 
/Г.Ууганбаяр/-т үүрэг болгосугай.
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Ажлын хэсгийн Г.Ууганбаяр 
дарга

Э.Энхцэцэг

Ц.Рэгзэдмаа

С.Аригуун

Т.Энх-Амгалан

М.Энхболд

Ц.Хадбаатар

А.Нямдорж

А.Мягмардолжин

Б.Жаргал

Улаанбаатар хотын Захирагчийн ажлын 
албаны Тохижилт, хог хаягдлын 
удирдлагын хэлтсийн дарга

Улаанбаатар хотын Захирагчийн ажлын 
албаны Захиргаа, санхүүгийн хэлтсийн 
дарга

Улаанбаатар хотын Захирагчийн ажлын 
албаны Аудит, дотоод хяналтын
хэлтсийн дарга

Улаанбаатар хотын Захирагчийн ажлын 
албаны Тохижилт, хог хаягдлын
удирдлагын хэлтсийн Ахлах
мэргэжилтэн

Улаанбаатар хотын Захирагчийн ажлын 
албаны Тохижилт, хог хаягдлын
удирдлагын хэлтсийн мэргэжилтэн

Нийслэлийн Өмчийн харилцааны газрын 
Өмчийн төлөөлөл, менежмент, 
хувьчлалын хэлтсийн дарга

Нийслэлийн Мэргэжлийн хяналтын
газрын Дэд бүтцийн хяналтын хэлтсийн 
тээврийн хяналтын улсын ахлах 
байцаагч

“Эрүүл мэнд, нийгмийн бодлогын
хүрээлэн” ТББ-ын тэргүүн

“Эмэгтэйчүүдийн эрх хамгаалал, 
хөгжлийн хүрээлэн” ТББ-ын тэргүүн

“Хотын хөгжлийг дэмжих шинэ тосгон 
хөдөлгөөн” ТББ-ын тэргүүн

Нийслэлийн 9 дүүргийн Засаг даргын 
Тамгын газрын Тохижилт, нийтийн аж 
ахуйн хэлтсийн дарга



Нийслэлийн 9 дүүргийн Засаг даргын 
Тамгын газрын Санхүү, төрийн сангийн

Нарийн
дарга

хэлтсийн төсвийн мэргэжилтэн
бичгийн Т.Туул Улаанбаатар хотын Захирагчийн ажпын

албаны Аудит, дотоод хяналтын 
хэлтсийн мэргэжилтэн



ХОГ ХАЯГДЛЫН ҮЙЛЧИЛ
ХҮЧИН ЧАДАЛД ҮНЭЛГЭЭ ХИЙЖ, ЧАДАВХИЙГ 

ТОДОРХОЙЛОХ АЖЛЫН УДИРДАМЖ

менежерийн 
31-ны өдрийн 
|$р хавсралт

Зорилго: Хог хаягдлын үйлчилгээний байгууллагуудын хүчин чадлын 
өнөөгийн бодит нөхцөл байдлыг тодорхойлох, дүн шинжилгээ хийх, цаашид авах 
арга хэмжээний санал боловсруулах

Хамрах хүрээ: Улаанбаатар хотын Захирагчийн харьяа Хот тохижилтын 
газар ОНӨААТҮГ болон Нийслэлийн 9 дүүргийн хог хаягдлын цэвэрлэгээ, 
цуглуулалт, тээвэрлэлтийн үйлчилгээ үзүүлдэг 18 хувийн хэвшлийн болон 
ОНӨААТҮГ-ууд хамрагдана.

Хугацаа: 2018 оны 11 дүгээр сарын 05-ны өдрөөс 2018 оны 11 дүгээр сарын 
20-ны өдөр хүртэл

Хүлээгдэж буй үр дүн:

1. Хог хаягдлын үйлчилгээний байгууллагуудын бодит хүчин чадал 
тодорхойлогдоно. Тодруулбал тухайн хог хаягдлын үйлчилгээний 
байгууллагын хүрч ажиллаж чадах айл өрх, аж ахуйн нэгж, байгууллагын 
тоо, зам талбайн хэмжээ тодорхойлогдох юм.

2. Хог тээврийн зориулалттай автомашины дараагийн шатны хөрөнгө 
оруулалтын бодит хэрэгцээ шаардлага тодорхойлогдоно.

3. Хог хог хаягдлын үйлчилгээний байгууллагуудад тулгарч буй бэрхшээл, 
түүнийг шийдвэрлэх шийдэл, зөвлөмж гарна.

4. Хог хаягдлын үйлчилгээний байгууллагуудын сайн туршлагыг дэлгэрүүлэх, 
бодлогын түвшинд дэмжих нөхцөл бүрдэнэ.

5. Үнэлгээний дүн, зөвлөмжтэй холбоотойгоор холбогдох дүрэм, журам, эрх 
зүйн актуудад нэмэлт оруулах санал боловсруулагдана.

Зохион байгуулалт:

Хүчин чадлын үнэлгээг дэд ажлын хэсгийн зохион байгуулалтаар ажиллах 
ба Нэгдүгээр дэд ажлын хэсэг Хан-Уул, Баянгол дүүрэгт, Хоёрдугаар дэд ажлын 
хэсэг Сонгинохайрхан, Чингэлтэй дүүрэгт, Гуравдугаар дэд ажлын хэсэг Баянзүрх, 
Сүхбаатар дүүрэгт, Багануур, Багахангай, Налайх дүүрэгт 3 дэд ажлын хэсэг 
нэгдсэн байдлаар ажиллана. Хог хаягдлын үйлчилгээний байгууллага дээр 
ажиллах ажлын хэсгийн хуваарийг ажпын хэсгийн даргаар батлуулж, ажиллана.

Үнэлгээг хийх аргачлал:

1. Үнэлгээг хийхдээ үнэлгээний чиглэл тус бүрээр хийх ба тухайн үнэлгээтэй 
холбоотой бүхий л оролцогч талуудын оролцоо, үүргийг тал бүрээс судалж 
хийнэ.



2. Үнэлгээг тусгайлан боловсруулсан үнэлгээний шалгуур үзүүлэлтийн дагуу 
/сИеск Пз1/ тэмдэглэл хөтөлж, дүн шинжилгээ хийнэ.

3. Үнэлгээний чиглэлтэй холбоотой баримт бичгүүдтэй танилцаж, дүн 
шинжилгээ хийнэ.

4. Гол мэдээлэл өгөх байгууллагын ажилчидтай уулзаж, мэдээлэл цуглуулж, 
харьцуулсан дүн шинжилгээ хийнэ /Дуу хураагуур ашиглаж бичлэг хийнэ/.

5. Фото зураг авч баримтжуулна.
6. Авто баазын үйл ажиллагаатай танилцаж, ажиглалт хийнэ.

Үнэлгээ хийх ажлын чиглэл:

1. Айл өрх, аж ахуйн нэгж байгууллагын хог хаягдлыг цуглуулж, тээвэрлэх 
хуваарийн хэрэгжилт, хуваарь боловсруулалт, үйлчилгээний хүртээмжийг 
тодорхойлох,

2. Хог хаягдлын үйлчилгээний хураамжийн орлого төвлөрүүлэлт, хог хаягдлыг 
цуглуулж, тээвэрлэх зардалд шинжилгээ хийх,

3. Бусад орлого, өр төлбөр, санхүүгийн тайланд шинжилгээ хийх,
4. Байгууллагын бүтэц, орон тоо, зохион байгуулалт, удирдлагын тогтолцооны 

оновчтой байдлыг тодорхойлох,
5. Хог хаягдлын үйлчилгээний байгууллагын хүний нөөцийн бүрдүүлэлт, 

шилжилт хөдөлгөөн, мэргэжлийн ур чадвар, харилцааны соёл, цалин 
урамшууллын менежментийг тодорхойлох,

6. Албан хаагчидтай үүсгэсэн хөдөлмөрийн харилцаа, нийгмийн даатгал, хүн 
амын орлогын албан татварын төлөлт холбогдох хууль, журмын хэрэгжилт,

7. Ажлын багаж, хөдөлмөр хамгааллын хэрэгсэл, хувцасны хангалт, холбогдох 
норм, дүрмийг баримталж, ажиллаж байгаа байдлыг тодорхойлох,

8. Хог тээврийн автомашин, механизмын ашиглалт, бүртгэл, урсгал засвар, 
үйлчилгээ, чанар, ажлын зохион байгуулалтыг тодорхойлох,

9. Ажлын байрны нөхцөл, хөдөлмөр хамгаалал, аюулгүй байдлыг хангаж 
ажиллаж буй байдал,

Ю.ОНӨААТҮГ-уудын эргэлтийн болон эргэлтийн бус хөрөнгийг өмчид 
бүртгүүлсэн болон өмч бүртгэлтэй холбоотой холбогдох хууль, дүрэм, 
журмыг мөрдөж ажилласан байдал

Үнэлгээний ажлыг дүгнэх:

• Ажлын хэсэг хог хаягдлын үйлчилгээний байгууллага бүрээр хүчин чадлын 
тодорхойлолтыг гаргаж, Улаанбаатар хотын Ерөнхий менежерийн 
зөвлөлийн хуралд танилцуулж, хог хаягдлын үйлчилгээг сайжруулах, 
зөрчил, дутагдлыг арилгых, холбогдох хууль, журам, стандартыг 
хэрэгжүүлэх чиглэл бүхий албан даалгаврыг гаргаж хэрэгжүүлнэ.


