
ХОГ ХАЯГДЛЫН ҮЙЛЧИЛГЭЭНД 2018 

ОНЫ ХЯНАЛТ ТАВЬЖ АЖИЛЛАСАН 

ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ТАЙЛАН



Агуулга 

• Байгууллагын товч танилцуулга

• Гэрээгээр хүлээсэн үүргийн биелэлт

• Гэрээт ажлаас гадуур хийж гүйцэтгэсэн ажил

• Ололт амжилттай тал, үр дүн

• Зөрчил дутагдал, сул тал

• Цаашид авч хэрэгжүүлэх, ажил сайжруулах 

үйл ажиллагаа



Байгууллагын бүтэц, үйл ажиллагааны чиглэл

Хог хаягдлын 
үйлчилгээний 
хөндлөнгийн 

хяналт

Сургалт 
сурталчилгаа

Нийгэмд 
чиглэсэн үйл 
ажиллагаа

Гадаад улсад 
туршлага 

судлах 
сургалт

Тэргүүн

Нягтлан бодогч 1

Гадаад харилцаа 
хариуцсан 

мэргэжилтэн 1

БЗД хариуцсан 
хяналтын 

ажилтан 2

СБД хариуцсан 
хяналтын 
ажилтан 1

Зохион 
байгуулагч 1



Гадаад харилцаа, нийгмэмд чиглэсэн үйл ажиллагаа, төсөл 

хөтөлбөр



БНСУ-д туршлага судлах сургалт



ГЭРЭЭГЭЭР ХҮЛЭЭСЭН ҮҮРГИЙН БИЕЛЭЛТ

№ Хяналтын ажлууд тайлбар

1
Ажлын төлөвлөгөө (батлуулсан)

Хяналтын ажлын төлөвлөгөөг сар бүр гарган мөрдөж ажиллаж

хэвшсэн.

2 Дүүргүүдийн хог тээврийн хуваарь

СБД, БЗД – ийн Хог хаягдлын үйлчилгээний байгууллагуудын хог

тээврийн хуваарийг гаргуулж Засаг даргын орлогчоор батлуулж

мөрдөлтөнд өдөр тутмын хяналт тавьж ажиллаж байна.

3

Үүсмэл болон хур хогийн цэгийн тоо,

/өсөлт/бууралт/

2018 онд БЗД-т 3, СБД-2 хур хогийн цэгийг бүрэн цэвэрлүүлж устгасан.

БЗД-т 8, СБД-т 8, ХТГ- 6 үүсмэл цэгийг бүрэн устгуулсан.

4
Иргэдийн бүлгийн ажилд тавьсан

хяналтын ажлын зурган тайлан

Иргэдийн бүлгийн ажилд өдөр тутмын хяналт тавьж зургаар

баталгаажуулан ажилладаг.

5

Нийтийн эзэмшлийн гудамж талбайн

цэвэрлэгээний чанар, давтамж

Хяналтын ажлын хуваарийн дагуу тогтмол хяналт тавьж илэрсэн

зөрлчийг тухай бүр мэдэгдэж арилгуулан ажилладаг.

6

ОНБ нарын ажилд тавьсан хяналтын

дэлгэрэнгүй зурган тайлан
Хороодын Олон нийтийн байцаагч нарын ажилд тогтмол хяналт тавьж

хамтран ажилладаг. 2018 онд 562 зөрчил илрүүлж 464 зөрлчийг газар

дээр нь шийдвэрлэж 80 мэдэгдэх хуудас өгч, 18 зөрчлийг МХХ-т

шилжүүлсэн байна.

7

ААНБ-уудын Тохижилт, цэвэрлэгээний

гэрээ байгуулсан тоо, гэрээний үүргийн

биелэлт НИТХ-ын 2012 оны 63, 61-р

тогтоолыг хэрэгжүүлсэн байдал/

Сард 1-2 удаа зөрчил гаргасан аж ахуйн нэгж байгууллагуудаар МХХ-

ийн байцаагч нартай явж зөрчлийг арилгуулан, журмын хэрэгжилтийг

хангуулан ажилладаг. ТББ-ын хяналтын ажилтнууд 2018 онд 788

зөрчил илрүүлж 749 зөрчлийг бүрэн шийдвэрлүүлсэн. МХХ-тэй

хамтран давхрадсан тоогоор 68 ААНБ-д мэдэгдэх хуудас, шаардлага

өгсөн.

8

Хот тохижилт, хог цэвэрлэгээний

чиглэлээр хийгдэж буй ажлын үр дүнд

судалгаа хийх, санал дэвшүүлэх

Хариуцсан дүүргүүдийн хог хаягдлын чиглэлийн холбогдох судалгааг

бүрэн гаргаж нэгтгэсэн.



Хамтран ажилладаг Хог хаягдлын үйлчилгээний байгууллагууд

№ Байгууллагын нэр Хариуцсан 

хорооны 

тоо

Хогны 

машин

Зам 

талбайн 

үйлчлэгчд

ийн тоо

Хариуцсан 

зам 

УБЗАА

/Мкв/

Хариуцсан 

зам дүүрэг

/Мкв/

Иргэдийн бүлгийн 

үйлчлэгчдийн тоо

1 Хот тохижилтын 

газар ОНӨААТҮГ

- 7 76 1,080,700 - -

2 Сүхбаатар дэвшил 

ОНӨААТҮГ

12 18 65 116,000 436000 18

3 Сүхбаатар тохижилт 

ХХК

5 14 16 90,400 - 9

4 Улаанбаатар 

шинэчлэл ХХК

2 8 0 0 - 3

5 Цүзүкү Юмэ ХХК 1 2 0 0 - 3

6 НҮГ-1 ОНӨААТҮГ 7 15 18 0 137600 12

7 НҮГ-2 ОНӨААТҮГ 7 16 15 0 125705 6

8 НҮГ-3 ОНӨААТҮГ 7 15 20 0 265840 18

9 НҮГ-4 ОНӨААТҮГ 7 14 24 0 66850 14

нийт 48 110 234 1,287,100 1,031,995 83



Сар бүр каленьдарчилсан төлөвлөгөө гарган 

биелэлтийг хангаж ажилладаг.



Орон сууцны хорооны тээврийн хуваарь /СБД/

• Бункертэй орон сууцны

хорооны хог тээврийн

хуваарийн нарийвчлал 1-3

хоног

• Бункергүй орон сууцны 

хорооны хог тээврийн 

хуваарийн нарийвчлал 1 

хоног



Орон сууцны хорооны тээврийн хуваарь /БЗД/

• Бункертэй орон сууцны

хорооны хог тээврийн

хуваарийн нарийвчлал 3-5

хоног

• Бункергүй орон сууцны 

хорооны хог тээврийн 

хуваарийн нарийвчлал 1-

3 хоног



Гэр хорооны хог тээврийн хуваарь /СБД/

• Хог тээврийн хуваарийн

нарийвчлал 1-3 хоног

• Хог тээврийн давтамж сард 1

удаа



Гэр хорооны хог тээврийн хуваарь /БЗД/

• Хог тээврийн хуваарийн

нарийвчлал 1-2 хоног

• Хог тээврийн давтамж сард

1-2 удаа



Зам талбайн цэвэрлэгээ

№ ХХҮБ Үнэлгээ тайлбар

1 Хот тохижилтын 

газар

91 3, 4 сард 

санхүүжилт 

хасуулсан

2 Сүбаатар дэвшил 92 4, 5 сард 

санхүүжилт 

хасуулсан

3 Сүхбаатар 

тохижилт

93 хэвийн

4 НҮГ-1 ОНӨААТҮГ 87 Дүүргээс 

хасдаггүй

5 НҮГ-2 ОНӨААТҮГ 85 Дүүргээс 

хасдаггүй

6 НҮГ-3 ОНӨААТҮГ 91 Дүүргээс 

хасдаггүй

7 НҮГ-4 ОНӨААТҮГ 90 Дүүргээс 

хасдаггүй



Ил задгай хогийн цэг устгал /ХТГ/

• СБД 6-р хороо

Ногоон урлан

хотхоны баруун

тал

• СБД 6-р хороо

Сүхбаатарын

гудамж

• СБД 8-р хороо

Бага тойруу

Спортын төв

ордны баруун тал



Ил задгай хогийн цэг устгал /СБД/

• СБД 4-р хороо 68-р
байр. Бункерийг авч
дуудлагаар хог
тээвэрлэдэг
болгуулсан.

• СБД 8-р хороо. Үй 
цай сургуулийн 
хойно. Цэгийг устгаж 
битүүлсэн. 

• СБД 11-р хороо. 
Дахин төлөвлөлт. 
Хогийг бүрэн 
цэвэрлэн 
устгаж, хашааг 
битүүлүүлсэн.



• БЗД 4-р хороо 64-р

байр НҮГ-1

• БЗД 12 дугаар

хороо дунд далан

дагуу цэгийг устгаж

мод тарьсан

Ил задгай хогийн цэг устгасан байдал /БЗД/



Ил задгай үүсдэг хогийн цэгүүдэд тавьж байгаа хяналт

0

2

4

6

8

10

12

14

16

18

ХТГ БЗД СБД
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Ил задгай хогийн цэг, бункерт авсан арга хэмжээ

№ Хог хаягдлын 

үйлчилгээний 

байгууллагууд

Устгасан ил 

задгай хогийн 

цэгийн тоо

Арга хэмжээ 

авч өнгө 

үзэмж 

сайжрлуулсан 

цэгийн тоо

Өнгө үзэмж 

сайжрлуусан 

жижиг 

хогийн 

савны тоо 

1 Хо тохижилтын 

газар

6 4 45

2 Сүхбаатар дүүрэг 8 18 28

3 Баянзүрх дүүрэг 8 12 25

нийт 22 34 98



Хогийн цэгийн арчилгаа 

Хог хаягдлын үйлчилгээний
байгууллагуудад удаа дараа
шаардлага тавьж
ажилласны үр дүнд
СБД-т 18, БЗД-12 байршлын
хогийн сав, бункерыг
засварлуулан будуулж өнгө
үзэмжийг сайжруулуулсан



Ариутгал 



Шарилжгүй Улаанбаатар аян-3 НЗАА, дүүрэгтэй 

хамтран зохион байгуулж, хяналт тавьж ажилласан.



Их цэвэрлэгээ



Их цэвэрлэгээний мэдээ

№ огноо

Сүхбаатар дүүрэг Баянзүрх дүүрэг

цэвэрлэгээнд 

хамрагдсан 

хүний тоо

гарсан хог 

хаягдлын 

хэмжээ

цэвэрлэгээнд 

хамрагдсан 

хүний тоо

гарсан хог 

хаягдлын 

хэмжээ

1 2018.04.21 8695 394 9350 426

2 2018.05.22 503 42 1408 54.02

3 2018.06.29. 2505 77 3457 95.3

4 2018.09.04 1680 87 1460 81

5 2018.10.20 0 0 2308 96.5

6 2018.12.08 2975 104.9 0 0

нийт 16358 704.9 17983 752.82



Иргэдийн бүлэг



Хорооны Тохижилт, хог хаягдлын олон нийтийн байцаагч нарын 2018 онд 

аж ахуйн нэгж, байгууллагуудын гаднах орчны цэвэрлэгээ, үйлчилгээ, хог 
тээвэрлэлтэнд хяналт тавьж, илрүүлж шийдвэрлэсэн зөрчлийн мэдээ

Сар Илрүүлсэн
зөрчлийн тоо

Газар дээр нь 
шийдвэрлэсэн

Мэдэгдэх 
хуудас өгсөн 

МХХ-т өгсөн

3 52 42 10 0

4 98 90 8 0

5 48 34 12 2

6 58 40 12 6

7 48 32 11 5

8 52 43 6 3

9 62 54 6 2

10 44 40 4 0

11 54 48 6 0

12 46 41 5 0

нийт 562 464 80 18



Зөрчлийн тэмдэглэл, мэдэгдэх хуудас



Өдөр тутмын хяналтын ажлын зураг



2018 онд Хяналтын ажилтнуудын илрүүлж арилгуулсан зөрчлийн 
мэдээлэл

Хог хаягдлын 

үйлчилгээний 

байгууллагууд

Илрүүлж

мэдээлсэн 

зөрчлийн тоо

Шийдвэрлэс

эн

Хангалттай 

Шийдвэрлээгүй

ХТГ 125 125 0

СБД дэвшил 

ОНӨААТҮГ

116 110 6

Сүхбаатар тохижилт 

ХХК

58 56 2

Улаанбаатар

шинэчлэл ХХК

16 16 0

Цүзүкү-Юмэ ХХК 12 11 1

НҮГ-1 ОНӨААТҮГ 112 108 4

НҮГ-2 ОНӨААТҮГ 215 196 19

НҮГ-3 ОНӨААТҮГ 56 54 2

НҮГ-4 ОНӨААТҮГ 78 74 4

нийт 788 749 39



Нийслэлийн мэргэжлийн

хяналтын хэлтсийн Ахлах

байцаагч

Б.Мөнхбаяр, Сүхбаатар

дүүргийн Мэргэжлийн

хяналтын улсын Ахлах

байцаагч О.Цэндхүү мөн

Баянзүрх дүүргийн

Мэргэжлийн хяналтын улсын

ахлах байцаагч Н.Оюун-

эрдэнэ нартай хамтран сард

1-2 удаа гадуур явж аж ахуйн

нэгж, байгууллагуудын

удирдлага болон хариуцсан

хүмүүстэй нь шаардлага

тавьж газар дээр нь

цэвэрлүүлэх, хугацаатай

үүрэг өгөх зэрэг арга хэмжээ

авч ажилласны үр дүнд

ААНБ-уудын гаднах орчны

цэвэрлэгээ үйлчилгээ

сайжирч байна.



ТББ-ын хяналтын ажилтнуудын илрүүлсэн зөрчлөөс...

• 6/13-ны өдөр 13-р хорооны

даланд барилгын хог хууль

бусаар хаясан. Хогийг

ачуулж цэвэрлүүлсэн.

• 6/24-ний өдөр Гоодойн

зусланд хууль бусаар

барилгын хог хаясан. МХХ-

т шилжүүлсэн

• 7 сарын 9-нд Шаргаморьт

зусланд хууль бусаар хог

хаягдал хаясан. Хогийг

ачуулж орчныг

цэвэрлүүлсэн.



Тохижилт, хог хаягдлын олон нийтийн байцаагч нарын илрүүлсэн 

зөрчил



МХХ-ийн хэлтсээс арга хэмжээ авсан байдал

Дүүрэг Мэдээлсэн 

зөрчлийн 

тоо 

Хамртарч

Шийдвэрлэсэн

зөрчлийн тоо

Авсан арга хэмжээ  

/торгууль/

Баянзүрх 

дүүрэгт

26 26 6 иргэн 7 ААНБ-д Хог

хаягдлын тухай хууль,

Зөрчлийн тухай хуулийн

дагуу 1,800,000 төгрөгийн

торгууль ноогдуулсан

Сүхбаатар 

дүүрэгт

31 31 13 иргэн, 4 ААНБ-д хог

хаягдлын тухай хууль,

Зөрчлийн тухай хуулийн

дагуу 3,150,000 төгрөгийн

торгууль ноогдуулсан.

нийт 57 57 19 иргэн 11 ААНБ-д

4,950,000 төгрөгийн торгууль 

ноогдуулсан.



Сургалт

№ Хаана Чиглэл Хамрагдс

ан хүний 

тоо

Огноо

1 БЗД-ийн НҮГ-3 ийн байранд

СБД, БЗД-ийн хог хаягдлын

үйлчилгээний байгууллагуудын

инженер, техникийн

ажилтнуудад

Туршлага судлах, солилцох

уулзалт сургалт, семинар

26 2018.03.27

2 БЗД 19-р хорооны иргэд оршин

суугчдад

Хог хаягдлын талаар гарсан хууль

тогтмоожийн сурталчилгаа, Эерэг

хандлага, ухамсар өдөрлөг

130 2018.08.13.

3 Баянзүрх дүүргийн Хог

хаягдлын үйлчилгээний

байгууллагууд,

“Цэвэрхэн газар хүн хог хаядаггүй”

сэдвийн хүрээнд хог хаягдлын

үйлчилгээг сайжруулах уулзалт,

хэлэлцүүлэг

52 2018.06.18

4 Сүхбаатар дүүргийн Хог

хаягдлын үйлчилгээний

байгууллагууд, ОНБ нар

“Цэвэрхэн газар хүн хог хаядаггүй”

сэдвийн хүрээнд хог хаягдлын

үйлчилгээг сайжруулах уулзалт,

хэлэлцүүлэг

36 2018.06.20

5 Хороодын Засаг дарга, зохион

байгуулагч нарт

Хууль эрх зүйн мэдлэг олгох

сургалт /СБД ЗДТГ, прокурор/

46 2018.10.16

6 СБД –ийн хороодын тохижилт,

хог хаягдлын олон нийтийн

байцаагч нар

Хог хаягдлын тухай хууль

тогтоомжийн сургалт

126 2018.12.10-

11



Сургалт, сурталчилгаа



• Сүхбаатар дүүргийн Засаг

даргын Тамгын

газар, Прокурорын газартай

хамтран хууль эрх зүйн

чиглэлээр хороодын Засаг

дарга, зохион байгуулагч нарт

зориулан сургалт зохион

байгуулсан. 2018.10.16

• Сүхбаатар дүүргийн Засаг

даргын Тамгын газартай

хамтран “Цэвэрхэн газар хүн

хог хаядаггүй” сэдвийн хүрээнд

хог хаягдлын үйлчилгээг

сайжруулах

уулзалт, хэлэлцүүлгийг 2018

оны 06 дугаар сарын 20-ны

өдөр зохион байгуулсан.

• Улаанбаатар хотын Ерөнхий

менежерийн 2018.06.26-ны

өдрийн А/175 дугаар ажлын

хэсэг байгуулах тухай

тушаалын дагуу Ажлын хэсгийн

хамт Баянзүрх дүүрэг

ажилласан.

Уулзалт семинар



Гэрээт ажлаас гадуур хийж гүйцэтгэсэн ажил

• “Манай хороо, миний гудамж” аян

• Шөнийн Гэрэлт гудамж 

• “Өгөөмөр өдөр” аян

• Ариутгал, халдавргүйтгэлийн ажлын хөндлөнгийн хяналт 

• Хог хаягдлын бүтцийн судалгаа /СБД 14-р хороо БЗД 22-р 

хороо/

• Нийтийн эзэмшлийн талбайг төлөвлөх, иргэдийн тогтвортой 

хөгжил төслийн судалгаа /БЗД-т 10 байршилд/ 

• Хог хаягдлын үйлчилгээний байгууллагуудын хүчин чадлын 

үнэлгээ

• Өнгө үзэмж муутай барилгын хашаа, барилгын суурь, судалгаа



Манай хороо миний гудамж аяныг дүгнэх Ажлын хэсэгт 

орж ажилласан



2018.07.13-ны өдрөөс 09.16-ны өдрийн хооронд Баасан, Бямба, ням гаригууд 

тогтмол шөнийн Гэрэлт гудамжны цэвэрлэгээ, үйлчилгээний байдалд хяналт 

тавьж зөрчлийг тухай бүр арилгуулж ажилласан.



Өгөөмөр өдөр арга хэмжээг 06.09-ний өдөр СБД, БЗД-т 

хамтран зохион байгуулсан. 



Үндэсний их баяр наадмын бэлтгэл, наадмын үеэр болон дараах 

цэвэрлэгээ, үйлчилгээнд хяналт тавьж ажилласан



Баянзүрх дүүргийн 2 дугаар хорооны үерт автагдаж бохирдсон айл өрхийн

хашаанд ариутгал, халдваргүйтгэл хийх Байгальд ээлтэй хөгжил ТББ-тай

хамтран хөрсний дээж авч ариутгалын ажлыг 2018 оны 07 сарын 24-ний

өдөр эхлүүлж 07 сарын 08-ны өдрийн хооронд ажлын явцад хяналт тавьж

ажилласан.



Иргэдийн аюулгүй зорчих нөхцлийг бүрдүүлж 

ажилласан



СБД –н 14, БЗД-ийн 22-р хороонд Хог хаягдлын бүтцийн 

судалгааны ажлын явцад хяналт тавьж ажилласан.



Нийтийн эзэмшлийн талбайг төлөвлөх, иргэдийн 

тогтвортой хөгжил төслийн судалгаа /2018.10.20-11.27/

№ Байршил Код

1 Сансарын тунелын дээрх бичил 

цэцэрлэг 

BZD-1

2 Сансарын тунелийн замын 2 тал BZD-2

3 Е-Мартын зүүн талын бичил цэцэрлэг BZD-3

4 Г.К.Жуковын хөшөө орчим BZD-4

5 Нийслэл хүрээ өргөн чөлөө 

ҮЦХүрээлэнгээс Төв цэнгэлдэх хүртэл

BZD-5

6 Цагдаагийн академийн гудамж BZD-6

7 Зүүн 4 замаас Эвтэй 4 амьтны хөшөө BZD-7

8 Амгалангийн зам дагууд /Троллейбусны 

эцсээс Улиастайн гүүр хүртэл/ усалгаа 

цэвэрлэгээ 

BZD-8

9 Дандарын гудамж /баруун, зүүн тал/ BZD-9

10 Энх тайваны өргөн чөлөө BZD-10



САНХҮҮЖИЛТИЙН ХУВААРЬ 

№ Гүйцэтгэл Санхүүжилтын дүн Санхүүжилт хийгдэх 

огноо

1 3 дугаар сарын гүйцэтгэл 6 479 310 2018.04.10

2 4 дүгээр сарын гүйцэтгэл 6 479 310 2018.05.10

3 5 дугаар сарын гүйцэтгэл 6 479 310 2018.06.10

4 6 дугаар сарын гүйцэтгэл 6 479 310 2018.07.10

5 7 дугаар сарын гүйцэтгэл 6 479 310 2018.08.10

6 8 дугаар сарын гүйцэтгэл 6 479 310 2018.09.10

7 9 дүгээр сарын гүйцэтгэл 6 479 310 2018.10.10

8 10 дугаар сарын гүйцэтгэл 6 479 310 2018.11.10

9 11 дүгээр сарын гүйцэтгэл 6 479 310 2018.12.10

10 12 дугаар сарын гүйцэтгэл 6 479 310 2019.01.10

Нийт 64 793 100



Үйл ажиллагааны зардал

Зардал Сард жилд 

цалин 4,270,000 42,700,000 

НДШ 982,100 9,821,000 

ХХОАТ 427,000 4,270,000 

бичиг хэрэг 280,000 2,800,000 

хоол, унаа, 

шатахууны 

зардал 550,000 5,500,000 

нийт 6,509,100 65,091,000 



Өдөр тутмын хяналт, үйл ажиллагааны харилцан 

мэдээлэл солилцож биелэлт оруулдаг цахим хуудас



Захирамж, тушаалын биелэлт

№ Захирамж, тушаал огноо Биелэлт 

А/01 Нийслэлийн нутаг дэвсгэрт бүх 

нийтийн зохион байгуулах

2018.01.02 СБД-6, БЗД-8  удаагийн хэсэгчилсэн болон бүх 

нийтийн их цэвэрлэгээг хамтран зохионбайгуулж 

хяналт тавьж ажилласан.

А/125 Улаанбаатар хотын Ерөнхий 

менежерийн Шуурхай зөвлөгөөний 

журмыг шинэчлэн батлах тухай

2018.05.24 Шуурхай хуралд 100 хувийн ирцтэй оролцсон.

А/172 Аян зохион байгуулах тухай 2018.06.25 06.29-08.20-ны өдөр хүртэл хугацаанд шарилжгүй 

Улаанбаатар-3 аяныг хамтран зохион байгуулж 

хяналт тавьж ажилласан.

А/648 Шөнийн гэрэлт гудамж төслийн 

ашиглалт, үйлчилгээнд хяналт 

тавих ажлын хэсэг байгуулах тухай

2018.07.16 2018.07.13-ны өдрөөс 09.16-ны өдрийн хооронд

Баасан, Бямба, ням гаригууд тогтмол шөнийн

Гэрэлт гудамжны цэвэрлэгээ, үйлчилгээний

байдалд хяналт тавьж зөрчлийг тухай бүр

арилгуулж ажилласан.

А/220 Хог хаягдлын бүтэц тодорхойлох 

ажил зохион байгуулах

2018.09.04 Хог хаягдлын бүтцийн судалгаа тодорхойлох ажлын 

өвлийн судалгааг Баянзүрх дүүргийн 26, Сүхбаатар 

дүүргийн 14-р хороонд 2018 оны 11 сарын 27-ны 

өдрөөс эхлүүлж 12 дугаар сарын 03-ны өдөр дуусах 

хүртэл хяналт тавьж ажилласан.  

А/261 Хуваарь батлах тухай 2018.10.11 ХТГ 12.01 нээс СБ дэвшил ОНӨААТҮГ 10.22-ны 

өдрөөс мөрдөн ажиллаж байна.

А/286 Ажлын хэсэг байгуулах тухай 2018.11.02 БГД, ХУД, БХД, НД-ын хог хаягдлын үйлчилгээний 

байгууллагуудын хүчин чадлын үнэлгээний ажлын 

хэсэгт орж ажилласан.



Ололт амжилттай тал, үр дүн

• Сар болгоны эхэнд БЗД-ийн НҮГ-үүд болон СБД-ийн ТҮК-ийн

менежерүүдтэй хамт зөрчилтэй байгаа хэсгүүдийг шалгаж байгаа нь үр

дүнтэй байна. Зөрчилтэй байгаа хэсгүүд болон шаардлага хүргүүлэх

газруудын талаар шууд хэлэлцэж зөрчлийг арилгуулах ба зөрчилтэй

байгаа зэргийг ярилцаж үүрэг даалгавар өгч хэрэгжилтыг хянаж

ажиллахад хялбар байлаа.

• Цахим сүлжээ Фейсбүүкээр бүх салбаруудтай харилцаж

зөрчил, гүйцэтгэлийг зургаар үзүүлэн ажиллаж байгаа нь цаг

хэмнэхээс гадна шуурхай арга хэмжээ авч ажиллах нөхцөл бололцоог

бүрдүүлж байгаа нь сайн үзүүлэлт болж байна.

• Хөндлөнгийн хяналтын байгууллагаас зөрчил, дутагдал, ажил

сайжруулахаар өгсөн үүрэг даалгаварын дагуу Хог хаягдлын

үйлчилгээний байгууллагууд цаг тухай бүрт нь шуурхай арга хэмжээ

авч, зөрчлийг арилгаж, мэдээлж хэвшсэн.

• Хог хаягдлын үйлчилгээний байгууллагууд цаг агаарын

хүндрэл, бороо, цас ороход шуурхай арга хэмжээ авч зохион байгуулж

чаддаг болсон байна.



Зөрчил дутагдал, сул тал

• Дүүрэг, хороо, хог хаягдлын үйлчилгээний байгууллагууд хоорондын

уялдаа холбоо муу иргэдрүү чиглэсэн сургалт сурталчилгаа хангалтгүй

байна. Энэ талаар хамтрач ажиллах талаар дүүрэг, хог тээвэрлэгч

байгууллагуудад удаа дараа санал, шаардлага хүргүүлсэн.

• Зөрчлийн талаар мэдээлэл өгөх, шаардлага хүргүүлэхээс нааш

зөрчлийг арилгахгүй байх, зөрчилтэй газрын байршил мэдээллийг

хөндлөнгийн хяналтын байгууллагаас авахгүй бол мэдэхгүй байх

тохиолдлууд гарч байна.

• Хог тээврийн машины хүрэлцээ хүрэхгүй, ашиглалтын хугацаа

дууссанаас эвдрэх тохиодол их байна.

• Ил задгай үүсмэл хогийн цэгүүдийг устгах талаар дорвитой арга хэмжээ

авахгүй байна.



Цаашид авч хэрэгжүүлэх, ажил сайжруулах үйл 

ажиллагаа

• Иргэд, аж ахуйн нэгж байгууллагад чиглэсэн хог хаягдлын талаар

мэдээлэл сурталчилгааг тогтмол явуулж байх. Ялангуяа олон нийтийн

сүлжээгээр нөлөөлөх нөлөөллийн арга хэмжээ авах.

• Аж ахуйн нэгж, байгууллага, СӨХ, Иргэдийн оролцоо идэвхийг

нэмэгдүүлэх чиглэлээр уулзалт хэлэлцүүлэг, арга хэмжээг тогтмол

зохион байгуулна.

• Ил задгай хог хаягдал үүсдэг байршлуудад тодорхой арга хэмжээ, ил

задгай хогийн цэгийг 80 хүртэл хувиар бууруулна.

• Хог ангилан ялгаж хаях төслийг хариуцсан дүүргүүдэд зохион байгуулж

хэрэгжүүлнэ.

• Хог тээврийн хууварийн нарийвчлал, давтамжийг нэмэгдүүлэх

ойлгомжтой тодорхой болгож мөрдөлтийг хангуулах талаар дүүрэгтэй

хамтран ажиллана.



Анхаарал тавьсанд 

баярлалаа.


