
Н И Й С ЛЭ ЛИ Й Н  БАЯНГОЛ Д ҮҮ Р Г И Й Н
ЗАСАГ Д А РГЫ Н  ЗАХИРАМЖ

.оны ж  сарын Р? едөр Дугаар Улаанбаатар хот

Журмын хэрэгжилтийг эрчимжүүлж, 
мэдээллийн сан үүсгэх тухай

Монгол Улсын засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн нэгж, түүний удирдлагын 
тухай хуулийн 29 дүгээр зүйлийн 29.2, Төрийн хяналт шалгалтын тухай 
хуулийн 8 дугаар зүйлийн 8.1.1, Нийслэлийн Иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын 
2009 оны 63 дугаар тогтоол, 2012 оны 61 дүгээр тогтоолыг тус тус үндэслэн 
ЗАХИРАМЖЛАХ нь:

1. Хот тохижилт, цэвэрлэгээний талаар албан байгууллага, аж ахуйн нэгж, 
иргэдээс дагаж мөрдөх журмын хүрээнд дүүргийн нутаг дэвсгэрт үйл ажиллагаа 
эрхэлж буй албан байгууллага, аж ахуй нэгжүүдэд орчны 50м хүртэлх нийтийн 
эзэмшлийн зам талбайн тохижилт, ногоон байгууламж, цэвэрлэгээ, үйлчилгээг 
хариуцуулах, гүйцэтгэлийн хяналт бүхий мэдээллийн сан үүсгэх ажлыг зохион 
байгуулсугай.

2. Журмын хэрэгжилтийг хангуулж, гадна тохижилтыг сайжруулах, 
гэрэлтүүлэг, камер, ногоон байгууламжийн хүртээмжийг нэмэгдүүлэх, хог хаягдал, 
орчны бохирдлыг бууруулах ажлыг зураглалын дагуу гүйцэтгэхийг нийт аж ахуйн 
нэгж, байгууллагуудад үүрэг болгосугай.

3. Худалдаа үйлчилгээ эрхлэх гэрчилгээ олгох, сунгах, газар эзэмших эрх 
сунгах, бусдад шилжүүлэх, өөрчлөх ажлын хүрээнд 50м хүртэлх газрын 
тохижилтын гүйцэтгэлийг хангуулах, хүсэлт гаргасан аж ахуйн нэгж байгууллага, 
иргэдэд өгсөн үүрэг даалгаврыг биелүүлээгүй тохиолдолд холбогдох эрх, 
зөвшөөрөл олгохгүй байхыг Хүнс, худалдаа, үйлчилгээний хэлтэс /Э.Сансар/-т, 
Газар зохион байгуулалтын алба /Г.Мөнхбаатар/-нд, Тохижилт, нийтийн аж ахуйн 
хэлтэс /Ж.Ганболд/-т тус тус даалгасугай.

4. Захирамжийн хэрэгжилтийг хангуулж ажиллах хэлтэс албаны хамтран 
ажиллах удирдамжийг нэгдүгээр, аж ахуйн нэгж, байгууллагуудад хүргүүлэх 
мэдэгдэх хуудасны загварыг хоёрдугаар хавсралтаар тус тус баталсугай.

5. Захирамжийн хэрэгжилтэд хяналт тавьж, үр дүнтэй зохион байгуулахыг 
Эдийн засаг, худалдаа үйлчилгээ, тохижилт, нийтийн аж ахуйн асуудал хариуцсан 
төслийн удирдагч /Э .Батбидэг/-д.даадсаодг.ай.

ЗАСАГ С.ОДОНТУЯА
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ХАМТРАН АЖИЛЛАХ УДИРДАМЖ

Баянгол д
2019 оны Ж . дугаар

/^ЭДцугаар захирамжий

ЗОРИЛГО.
Хот тохижилт, цэвэрлэгээний талаар байгууллага, аж ахуйн нэгж, иргэдээс 

дагаж мөрдөх журмын хүрээнд дүүрэгт үйл ажиллагаа эрхэлж буй төрийн болон 
төрийн бус байгууллагуудад орчны 50м хүртэл газрын зураглалаар нийтийн 
эзэмшлийн зам талбайн тохижилт, цэвэрлэгээ, үйлчилгээг хариуцуулах, 
мэдээллийн сан үүсгэх, тэдгээр байгууллагуудын оролцоотой иргэд оршин 
суугчдийн эрүүл, аюулгүй амьдрах нөхцөлийг сайжруулахад хэлтэс, албадын 
ажлын уялдаа холбоо, үүрэг хариуцлага, оролцоог зохицуулахад зорилго оршино.

ХАМРАХ ХҮРЭЭ.
- Тохижилт, нийтийн аж ахуйн хэлтэс
- Хүнс, худалдаа үйлчилгээний хэлтэс
- Газар зохион байгуулалтын алба

ЗОХИОН БАЙГУУЛАПТ.

Тохижилт, нийтийн аж ахуйн хэлтсийн үүрэг, оролцоо
- Дүүрэгт үйл ажиллагаа явуулж буй төрийн болон төрийн бус 

байгууллагуудад орчны тохижилтын судалгаа явуулж, хугацаатай үүрэг 
даалгавар өгч, албан мэдэгдэл хүргүүлнэ.

- Үйл ажиллагаа эрхпэхээр шинээр зөвшөөрөл хүссэн иргэн, аж ахуйн нэгж, 
байгууллагад 50м хүртэл газрын тохижилтын талаар зөвлөмж, хугацаатай 
үүрэг даалгавар өгч ажиллах бөгөөд зөвхөн сунгалт хийлгэх тохиолдолд 
шаардлагыг бүрэн хангуулж ажиллана.

- Дүүргээс аж ахуйн нэгж, байгууллагыг гадна тохижилтоор нь 3 ангилж, 
бүртгэл хөтөлнө. Үүнд:

ЦАГААН жагсаалтад бүртгэгдсэн аж ахуй нэгж, иргэнийг дүүргийн зүгээс 
хуулийн хүрээнд бүх талаар дэмжин хамтран ажиллана.
СААРАЛ жагсаалтад бүртгэгдсэн аж ахуй нэгж, иргэнийг дүүргийн зүгээс 
мэдэгдэлд дурьдсан, шаардлага, хууль тогтоомжийн хэрэгжилтийг 
хангахыг шаардах, хуулийн хүрээнд хариуцлагын бусад арга хэмжээг 
авна.
ХАР жагсаалтад бүртгэгдсэн аж ахуй нэгж иргэнийг нийслэл, дүүргийн 
зүгээс холбогдох хууль, тогтоомжийн хүрээнд аливаа худалдаа үйлчилгээ 
эрхлэх эрх, гэрээ, гэрчилгээ, тусгай зөвшөөрөл олгох, сунгах, газар 
эзэмших, сунгах, өөрчлөх зэрэг эрхийг шууд түдгэлзүүлэх, цуцлах 
үндэслэл болно.

Хүнс, худалдаа, үйлчилгээний хэлтсийн үүрэг, оролцоо
- Иргэн, аж ахуйн нэгж, байгууллагаас үйл ажиллагаа эрхлэх зөвшөөрөл 

хүссэн материалыг авахдаа гадна тохижилтыг Тохижилт, нийтийн аж ахуйн 
хэлтсээр хянуулж, хүлээн авдаг байх

- Хар жагсаалтад бүртгэгдсэн иргэн, аж ахуйн нэгж, байгууллагад зөвшөөрөл 
олгохгүй байх
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- Гадна тохижилтын ажлыг шаардлагад нийцүүлэн гүйцэтгэсний дараа дахин 
хүсэлт гаргаж, холбогдох зөвшөөрөл олгох эрх бүхий ангилал руу шилжинэ.

Газар зохион байгуулалтын албаны үүрэг, оролцоо
- Газар эзэмших гэрчилгээний хугацааг сунгахад гадна тохижилтыг Тохижилт, 

нийтийн аж ахуйн хэлтэстэй зөвшилцсөн байх
- Хар жагсаалтад бүртгэгдсэн иргэн, аж ахуйн нэгж, байгууллагад газар 

эзэмших эрх олгохгүй, сунгахгүй байх
- Гадна тохижилтын ажлыг шаардлагад нийцүүлэн гүйцэтгэсний дараа дахин 

хүсэлт гаргаж, холбогдох зөвшөөрөл олгох эрх бүхий ангилал руу шилжинэ.
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МЭДЭГДЭХ ХУУДАС 1 .

201... оны ... сарын ... өдөр Дугаар Улаабаатар хот
Баянгол дүүргийн .... -р хороо
тоотын иргэн, хуулийн этгээд ... танаа.

Нийслэлийн иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын 2009 оны 06 дугаар сарын 02- 
ны өдрийн 63, 2012 оны 11 дүгзэр сарын 13-ны өдрийн 61 дүгээр тус тус 
тогтоолоор батлагдсан “Хот тохижилт, цэвэрлэгээний талаар албан байгууллага, 
аж ахуйн нэгж, иргэдээс дагаж мөрдөх журам”

Нийслэлийн иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын 2017 оны 04 дүгээр сарын 27- 
ны өдрийн 9/10 дугаар тогтоолоор батлагдсан “Нийслэлийн нутаг дэвсгэрт гадна 
зар сурталчилгаа байрлуулахад дагаж мердех журам”

Дүүргийн Засаг даргын 2019 оны “Журмын хэрэгжилтийг эрчимжүүлж,
мэдээллийн сан үүсгэх тухай” А /....  дүгээр захирамжийн хэрэгжилтийг тус тус
хангаагүй байх тул ... хоногийн хугацаанд зөрчлийг арилгахыг мэдэгдье.

Заасан хугацаанд зохих шаардлага, стандартын дагуу зөрчлөө арилгах 
арга хэмжээ авч ажиллаагүй тохиолдолд дүүргийн мэдээллийн санд 
бүртгэгдэж холбогдох хууль, тогтоомжийн хүрээнд аливаа худалдаа 
үйлчилгээ эрхлэх эрх, гэрээ, гэрчилгээ, тусгай зөвшөөрөл олГох, сунгах 
болон газар эзэмших гэрчилгээний хугацаа сунгах, өөрчлөх зэрэг эрх 
үүсэхгүй болохыг үүгээр мэдэгдэж байна.

БАЯНГОЛ ДҮҮРГИЙН ЗАСАГ ДАРГЫН 
ТАМГЫН ГАЗАР,
ТОХИЖИЛТ, НИЙТИЙН 
АЖ АХУЙН ХЭЛТСИЙН ДАРГА Ж.ГАНБОЛД

Д угаар......
Баянгол дүүргийн ...-р хороо

2019 оны .... сарын ... өдөр

Тавигдах шаардлагын дугаар:........
Мэдэгдэх хуудас хүлээн авсан: Мэдэгдэх хуудас хүлээлгэн өгсөн:

Утас: Албан тушаалтны нэр
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ИРГЭН, АЖ АХУЙН НЭГЖ БАЙГУУЛЛАГЫН ОРЧНЫ 50 МЕТР ХҮРТЭЛХ 
НИЙТИЙН ЭЗЭМШЛИЙН ЗАМ, ТАЛБАЙН ТОХИЖИЛТОД 

ТАВИГДАХ ШААРДЛАГЫН ТЭМДЭГЛЭЛ

1. □  АНГИЛАН ЯЛГАХ ЗОРИУЛАЛТТАЙ ХОГИЙН САВ

2. □  ХОГ ХАЯГДЛЫГ ЦУГЛУУЛАХ САВ

3. □  ГАДНА ТАЛБАЙН ГЭРЭЛТҮҮЛЭГ

4. □  ГАДНА БОЛОН ДОТОР КАМЕРЖУУЛАЛТ /20-30 хоногийн бичлэг 
хадгалах/

5. □  БАЙГУУЛЛАГЫН ФАСАДНЫ ӨНГӨ ҮЗЭМЖ, ЦЭВЭРЛЭГЭЭ

6. □  ХАШАА ХАЙСНЫ БҮРЭН БҮТЭН, ӨНГӨ ҮЗЭМЖ СЭРГЭЭСЭН БАЙДАЛ

7. □  ШАТНЫ БҮРЭН БҮТЭН, ХАЛТИРГАА ГУЛГААНААС ХАМГААЛСАН 
БАЙДАП

8. □  ХОГ ХАЯГДЛЫН ГЭРЭЭ БАЙГУУЛСАН ЭСЭХ / “БГШӨ” ОНӨААТҮГ, СӨХ/

9. □  ОРЧНЫ ЦЭВЭРЛЭГЭЭ, АРИУТГАП, ХАЛДВАРГҮЙЖҮҮЛЭЛТИЙН 
БАЙДАП

10. □  АГААР БОХИРДУУЛАГЧ ЭХ ҮҮСВЭРГҮЙ БАЙХ

11. □  ХАЛТИРГАА ГУЛГАА ЦЭВЭРЛЭХ БАГАЖ/ШҮҮР, ХҮРЗ, ЦОХИУР Г.М/

12. □  ГАДНА ХАЯГ, МЭДЭЭЛЛИЙН БОЛОН ТУЛГУУРТ БАЙГУУЛАМЖ

13. □  НОГООН БАЙГУУЛАМЖ

14. □  НИЙСЛЭЛ, ДҮҮРЭГ, ХОРООНООС ЗОХИОН БАЙГУУЛСАН 
ЦЭВЭРЛЭГЭЭНД ТОГТМОЛ ОРОЛЦСОН БАЙДАП /олон нийтийн 
байцаагчийн үнэлгээгээр/

15. □  БУСАД ҮҮРЭГ ДААЛГАВАР /бичнэ/ ....................................................................

ИРГЭН, АЖ АХУЙН НЭГЖ БАЙГУУЛЛАГА НЬ ДЭЭРХ ШААРДЛАГЫГ ХАНГАЖ АЖИЛЛАХДАА 
ХОЛБОГДОХ ХУУЛЬ ТПГТОПМЖ— н п р м  г т л ы п л р т — им^сЛЭЛ, ДҮҮРГЭЭС БАТАЛСАН 
тогтоол, ЗАХИРАм]Оффисын талбай түрээслэх гэрээ ||\ЛЭДЭЭЛЭЛ ЗӨВӨЛГӨӨ АВЧ 
АЖИЛЛАХЫГ АНХААРУУЛЬЯ.

ХОЛБОО БАРИХУТАС: ТОХИЖИЛТ, НИЙТИЙН АЖ АХУЙН ХЭЛТЭС 70130953
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