
НИЙСЛЭЛИЙН БАЯНГОЛ Д ҮҮР ГИ Й Н
ЗАСАГ ДАРГЫ Н ЗАХИРАМЖ

2М9 пны № сарын едер Дугаар Улаанбаатар хот

“Манай хороо-Миний гудамж” аян 
зохион байгуулах тухай

Монгол Улсын засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн нэгж, түүний удирдлагын 
тухай хуулийн 29 дүгээр зүйлийн 29.2, Төсвийн тухай хуулийн 14 дүгээр зүйлийн
14.1.17, дахь заалт, нийслэлийн Засаг даргын 2019 оны 03 дугаар албан 
даалгавар, Улаанбаатар хотын Ерөнхий менежерийн 2019 оны А/132 дугаар 
тушаалыг тус тус үндэслэн ЗАХИРАМЖЛАХ нь:

1. Төрийн болон төрийн бус байгууллагуудын үүрэг оролцоотой иргэд, 
оршин суугчдын эрүүл, аюулгүй орчинд амьдрах таатай нөхцөлийг бүрдүүлэхэд 
гадна тохижилтыг сайжруулж, ногоон байгууламж, гудамж зам талбайн камер, 
гэрэлтүүлгийг нэмэгдүүлэх, гадна хаяг, хаягийн байгууламжийг холбогдох журамд 
нийцүүлэх, инженерийн шугам сүлжээ, дэд бүтцийн аюулгүй байдлыг хангах 
зорилгоор “Манай хороо-Миний гудамж” аяныг 2019 оны 06 дугаар сарын 10-наас 
эхлэн 10 дугаар сарын 01-ний өдрийг хүртэл зохион байгуулсугай.

2. “Манай хороо-Миний гудамж” аяныг зохион байгуулах дэд ажлын хэсгийг 
нэгдүгээр, удирдамжийг хоёрдугаар, ажил үүргийн хуваарийг гуравдугаар 
хавсралтаар тус тус баталсугай.

3. Аян зохион байгуулахад шаардагдах зардлыг холбогдох зардлаас 
санхүүжүүлэхийг Тамгын газар /Д.Дэлгэрмаа/-т зөвшөөрсүгэй.

4. Захирамжийн биелэлтийг дүүргийн удирдах ажилтны шуурхай хуралд 
тогтмол танилцуулж байхыг хэлтэс, албаны дарга нарт, хэрэгжилтэд хяналт тавьж, 
үр дүнтэй зохион байгуулахыг Эдийн засаг, худалдаа үйлчилгээ, тохижилт, 
нийтийн аж ахуйн асуудал хариуцсан төслийн удирдагч /Э.Батбилэг/-д тус тус 
даалгасугай.

ЗАСАГ Д \РПЧ С.ОДОНТУЯА
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Баянгол дүү| 
2019 оны М . дугаар с. 

т .Ш дугаар захирамжийн

“МАНАЙ ХОРОО-МИНИЙ ГУДАМЖ” АЯН ЗОХИО 
ДЭД АЖЛЫН ХЭСГИЙН БҮРЭЛДЭХҮ\

ргийн Засаг да; 
рын ,1Й. —Ны өдрий

©

БАЙГУУЛАХ

Ажлын хэсгийн
дарга: Ж.Ганболд Тохижилт, нийтийн аж ахуйн 

хэлтсийн дарга

Гишүүд: Х.Мөнхзул ’':'ЫТөрийн захиргааны удйрдлагын 
хэлтсийн дарга

А.Одонтунгалагтуул Нийгмийн хөгжлийн хэлтсийн 
дарга

Э.Сансар Хүнс, худалдаа үйлчилгээний 
хэлтсийн дарга

Б.Нарангэрэл Мэргэжлийн хяналтын хэлтсийн 
дарга

Г.Мөнхбаатар Газар зохион байгуулалтын 
алба

Л.Жаргал Боловсролын хэлтсийн дарга

Б.Мөнгөнсүх Баянгол Шинэ Өргөө 
ОНӨААТҮГ-ын захирал

Х.Наранцэцэг Татварын хэлтсийн дарга

Тохижилт, нийтийн аж ахуйн 
хэлтэс

Нарийн бичгийн 
дарга: Б.Чимэдцэеэ

Хорооны Засаг дарга нар

Тохижилт, нийтийн ажахуйн 
хэлтсийн мэргэжилтэн
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Баянгол 

019 оны .$ . дугаар 
дугаар захирамжий

“МАНАИ ХОРОО- МИНИИ ГУДАМЖ” АЯН ЗОХИ
ДЭД АЖПЫН ХЭСГИЙН АЖЛЫН УДИРДАМЖ

Зорилго:
Дүүргийн нутаг дэвсгэрт үйл ажиллагаа явуулж буй иргэн, аж ахуйн нэгж 

байгууллагын үйл ажиллагааг идэвхжүүлэх, төр хувийн хэвшлийн хамтын 
ажиллагааг бэхжүүлэх, нийгмийн хариуцлагыг өндөрсгөх, тохижйлт, ногоон 
байгууламж, хог хаягдал, цэвэрлэгээний менежментийг сайжруулах, дүүргийн өнгө 
үзэмжийг дээшлүүлэх замаар иргэдийг ая тухтай орчинд ажиллаж амьдрах 
нөхцөлийг бүрдүүлэхэд хэлтэс, албаны ажлын уялдаа холбоо, үүрэг хариуцлага, 
чиг үүргийг зохицуулахад удирдамжийн гол зорилго оршино.

Зорилт:
1. Гудамж, зам, талбайг тохижуулах
2. Ногоон байгууламжийг нэмэгдүүлэх
3. Байгууллага, аж ахуйн нэгжийн гадна хаяг, хаягийн байгууламжийг
холбогдох журамд нийцүүлэх
4. Хог хаягдал, орчны бохирдлыг бууруулах
5. Гудамж зам талбайн гэрэлтүүлгийг нэмэгдүүлэх
6. Инженерийн шугам сүлжээ дэд бүтцийг сайжруулах аюулгүй байдлыг
хангах зорилтыг хэрэгжүүлнэ.

Хугацаа:
Улаанбаатар хотын Ерөнхий менежерийн тушаалаар “Манай хороо-Миний 

гудамж” аян 2019 оны 05 дугаар сарын 10-наас 10 дугаар сарын 01-нийг хүртэл 
хугацаанд зохион байгуулагдахаар батлагдсан.

Баянгол дүүргийн хэмжээнд 2019 оны 06 дугаар сарын 10-наас эхлэн 10 
дугаар сарын 01-нийг хүртэл зохион байгуулагдана.

Хамрах хүрээ:
Дүүргийн нутаг дэвсгэр дэх эрүүл мэнд, боловсрол, худалдаа, нийтийн хоол, 

үйлдвэр, үйлчилгээ эрхлэгч төрийн болон хувийн хэвшлийн аж ахуйн нэгж, 
байгууллага, иргэд, сууц өмчлөгчдийн холбоо, айл өрх хамаарна.

Зохион байгуулалт:
1. Баянгол дүүргийн хэмжээнд уг аяны ерөнхий удирдлага, зохион 

байгуулалтаар хангаж ажиллах үүргийг Тохижилт, нийтийн аж ахуйн хэлтэс 
хариуцах бөгөөд аяны хүрээнд хэрэгжүүлэх ажлын талаар заавар зөвлөмж өгч, чиг 
үүргийн дагуу хэлтэс, алба, хороодоос хэрэгжүүлж буй ажилд хяналт тавьж 
ажиллана.

2. Дүүргийн Засаг даргын захирамжаар дэд ажпын хэсгийг байгуулан 
удирдамжийн дагуу ажиллана.

3. Дэд ажлын хэсэг календарчилсан төлөвлөгөөг удирдамж, зорилт, ажил 
үүргийн хуваарьтай уялдуулан гаргах ба гүйцэтгэлд хяналт тавьж ажиллана.

4. Хэлтэс, албаны удирдлагууд гаргасан төлөвлөгөөний дагуу хэрэгжүүлсэн 
ажлыг дүүргийн Удирдах ажилтны шуурхай хуралд 14 хоног тутам тайлагнан
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хэлэлцүүлэх ба Тохижилт, нийтийн аж ахуйн хэлтэст тайлан мэдээг нэгтгүүлэн 
Улаанбаатар хотын Захирагчийн Ажпын албанд сар бүрийн 06-нд хүргүүлнэ.

5. Орчны тохижилтод анхаарч ажиллаагүй, дэд ажлын хэсгээс өгсөн үүрэг 
даалгаврыг хэрэгжүүлээгүй, өнгө үзэмжийг сайжруулах чиглэлээр шаардлагатай 
арга хэмжээ аваагүй байгууллагад аяны удирдамжийн 4.2.6-д заасан “МУУ” 
тэмдэг, тохижилт, засвар үйлчилгээний ажлыг идэвхи санал, санаачлагатай хийж 
хэрэгжүүлэн ажилласан байгууллагад ажпын үр дүнгээс хамаарч “САЙН” тэмдгийг 
тус тус олон нийтэд ил харагдах газар нааж, дүүргийн цахим хуудсанд байршуулан 
олон нийтэд мэдээлнэ.

Хяналт тавих:
Хэлтэс, алба нь 14 хоног тутам дүүргийн удирдах ажилтны шуурхайд ажил 

үүргийн хуваарийн дагуу хэрэгжүүлсэн ажлын тайланг танилцуулах бөгөөд уг 
тайланг үнэлж дүгнэнэ.

Мөн Тохижилт, нийтийн аж ахуйн хэлтэс нь сар бүрийн 2 дох 7 хоногийн 
Лхагва гарагт хэрэгжүүлсэн ажлыг газар дээр нь танилцаж ажиллана.
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Баянгол 
2019 оны .Ш. дугаар 

гаар захирамжийн

дүүргийн 3 
арь

даргын
н Ж  өдрийн 

гуравдугаар хавсралт
1 ю г !

ХЭЛТЭС, АЛБАНЫ АЖИЛ ҮҮРГИЙН ХУВААРЬ

№ Хэрэгжүүлэх ажил Хариуцах байгууллага

1
Аяны хүрээнд зохион байгуулж буй ажил, хүрч буй 
үр дүнгийн талаар хэвлэл мэдээллийн хэрэгслээр 
мэдээлж, олон нийтэд таниулах, сурталчлах

ТЗУХ, Хэвлэлийн алба

2 Мапа1кИогоо.тп сайтын баяжилтыг хийж, тогтмол 
мэдээлэл оруулах ; ТНААХ,.

3 Мэргэжил, аргазүйн нэгдсэн удирдлагаар хангах ТНААХ, Хороод

4
Хороодоос ирүүлсэн тайлан мэдээг нэгтгэж, 
Улаанбаатар хотын Захирагчийн Ажлын албанд
сар бүрийн 6-нд хүргүүлэх

ТНААХ

5
Сар бүрийн 05-ны дотор дүүргийн Тохижилт, 
нийтийн аж ахуйн хэлтэст хэрэгжүүлсэн ажлын 
тайланг тоггмол ирүүлэх

Хороо, 
Хэлтэс, алба

6 Нийслэлийн Засаг даргын А/03 дугаар албан 
даалгаврын хэрэгжилтийг хангуулах ТНААХ, ХХҮХ, Хороо

7
Хог хаягдлын хуулийн хэрэгжилтийг хангуулах, 
хэрэгжилт, үр дүнг тооцож ажилласан аж ахуйн 
нэгж, байгууллагын идэвх, хандлагыг өрнүүлэх

ТНААХ, Баянгол Шинэ 
Өргөө ОНӨААТҮГ, Хороо

8

Дүүргийн нутаг дэвсгэрт хог хаягдлыг эх үүсвэр 
дээр нь ангилан ялгах, бүтээгдэхүүн болгох үйл 
ажиллагааг хэвшүүлэх, хог хаягдлыг ангилан ялгах 
байгууллагуудтай хамтарч ажиллах

ТНААХ, Баянгол Шинэ 
Өргөө ОНӨААТҮГ

9

Аж ахуйн нэгж, байгууллагуудад орчны тохижилтыг 
сайжруулах тухай мэдэгдэх хуудас тараах ажилд 
хамтран оролцож, илэрсэн зөрчил, дутагдлыг цаг 
тухайд нь арилгуулж, ажиллах

Мэргэжлийн хяналтын 
хэлтэс

10

Хувийн болон төсвийн хөрөнгөөр хийгдсэн 
тохижилтын ажлын үр дүнд бий болсон хөрөнгийг 
эзэнжүүлэх, холбогдох байгууллагын хөрөнгөнд 
бүртгүүлсэн, эзэнжүүлж, арчлалтын ажлыг зохион 
байгуулах

Аж ахуйн алба, Хороо, 
СӨХ

11
Иргэдийн аюулгүй орчинд ажиллаж, амьдрах 
нөхцөл бололцоог хангах зорилгоор камержуулалт 
хийх

ТНААХ

12 Гэр хорооллын гудамж, айл өрхийн хаягжуулалтыг 
загвар, дизайнтай үзэмжтэй байдлаар хаягжуулах ТНААХ

13
Үерийн хамгаалалтын барилга байгууламжийн 
засвар үйлчилгээ, хог хаягдал, тунгаагуурыг 
тогтмол цэвэрлэх

ТНААХ, Баянгол Шинэ 
Өргөө ОНӨААТҮГ

14

Борооны болон хөрсний ус зайлуулах инженерийн 
шугам сүлжээний үзлэгийн худгийн бүрэн аюулгүй 
байдлыг хангуулж, илэрсэн зөрчил, дутагдлыг 
ашиглагч байгууллагад мэдээлж, зохих арга
хэмжээ авах _

В:\~2019 оп\2 аН1гат

ТНААХ

1зШп 6В^Ыгагтшп-1геУ5га&с1овх--



15
Утаагүй түлш, сайжруулсан зуух ашиглуулж, 
агаарын бохирдлыг бууруулах чиглэлээр ажил 
зохион байгуулах

ТНААХ, Хороо

16 Түргэн үйлчилгээний цэг болон зөвшөөрөлгүй ил 
задгай худалдааг цэгцлэх

ХХҮХ, Газар зохион 
байгуулалтын алба

17 Улаанбаатар хотын Ерөнхий менежерийн 2018 оны 
А/326 дугаар тушаалын хэрэгжилтийг хангуулах ХХҮХ, ТНААХ, Хороо

18 Аяны хүрээнд иргэд, олон нийтийг хамарсан 
идэвхжүүлэлтийн ажлыг зохион байгуулах ТНААХ, ТЗУХ, Хороо

19

Иргэд олон нийтэд зориулагдсан иж бүрэн 
тохижилт бүхий талбайг нэмэгдүүлэх

- Шинээр
- Арчлалт, засвар шинэчлэлт хийсэн

ТНААХ, Хороо

20
Нийтийн эзэмшлийн гудамж талбайг хөгжлийн 
бэрхшээлтэй иргэдэд зориулж зорчих хэсгийн 
шийдлийг гүйцэтгэх

ТНААХ

21
Мод, бут сөөг тарьж зүлэгжүүлэх, ногоон 
байгууламжийг нэмэгдүүлэх, цэцгийн мандал 
байгуулах ажлыг зохион байгуулах

ТНААХ, Хороо

22

Шарилжгүй Улаанбаатар аяны хүрээнд шарилж, 
хөл газрын хог ургамлын ургалт, тархалтыг 
бууруулах, хадах, цэвэрлэх ажлыг зохион 
байгуулах

ТНААХ, Хороо, Баянгол 
Шинэ Өргөө ОНӨААТҮГ

23 Нийтийн эзэмшлийн гудамж, зам талбайн 
гэрэлтүүлгийг нэмэгдүүлэх ТНААХ

24

МУ-ын Засгийн газрын 2013 оны 37-р тогтоол, 
НИТХ-ын 2017 оны 9/10 дугаар тогтоолоор 
батлагдсан “Нийслэлийн нутаг дэвсгэрт гадна зар 
сурталчилгааг стандартын дагуу шинэчлэх, шөнийн 
гэрэлтүүлэгтэй болгох 'ТАДНА ХАЯГ 
МЭДЭЭЛЛИЙН БАЙГУУЛАМЖИД ТАВИГДАХ 
ШААРДЛАГА”-ыг хэрэгжүүлэх 
/Улаанбаатар хотын Ерөнхий менежерийн 2014 
оны А/149 дүгээр тушаалыг мөрдлөг болгон 
ажиллах/

ТНААХ, хороо, МХХ, 
Цагдаагийн хэлтэс-1,2

25

Нийтийн эзэмшлийн гудамж, зам талбайд сандал, 
хогийн сав байршуулах

- Шинээр
- Засварлаж, өнгө үзэмжийг сайжруулах

ТНААХ

26
Явган хүний зам, автомашины зогсоолыг 
засварлаж тохижуулах, таних тэмдэг, тэмдэг 
тэмдэглэгээтэй болгох

ТНААХ

27
Архитектурын жижиг байгууламжийг тохижилтын 
ажилд ашиглах /хөшөө дурсгал, гудамж талбайд 
монументал, усан оргилуур гэх мэт/

ТНААХ

28

Бүх нийтийн их цэвэрлэгээний ажилд идэвх 
санаачлагатай оролцох /Нийслэлийн Засаг даргын 
2019 оны А/285 дугаар захирамжийн хэрэгжилтийг 
хангуулах/

ТНААХ, Баянгол Шинэ 
Өргөө ОНӨААТҮГ, хороо
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