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             Улаанбаатар хотын Ерөнхий менежер бөгөөд Захирагчийн ажлын албаны даргын 
2016 оны 04 дүгээр сарын 19-ний А/54 дүгээр тушаалаар байгуулагдсан ажлын хэсэг 
батлагдсан удирдамж, чиглэлийн дагуу  түргэн үйлчилгээний цэгүүдийн үйл ажиллагаа 
эрхлэх зөвшөөрөл, батлагдсан тоо, байршлын асуудалд хяналт шинжилгээ үнэлгээ хийж 
ажиллалаа.  

Уг ажлыг Нийслэлийн төвийн 6 дүүргийн нутаг дэвсгэрт батлагдсан байршил, 
АСЕМ-ын 13 гудамж, төв зам дагуу байршиж буй түргэн үйлчилгээний цэгүүдийг 
хамруулан 2016 оны 05 дугаар сарын 02-ны өдрөөс 05 дугаар сарын 13-ны өдрүүдэд  
түүвэрчилсэн хэлбэрээр зохион байгуулав.    

          Хяналт шинжилгээ үнэлгээний ажлыг Улаанбаатар хотын Захирагчийн  Ажлын 
албаны Үйл ажиллагааны мониторингийн хэлтсийн Дарга Ц.Рэгзэдмаа ахалж, Баянгол, 
Хан-Уул, Сонгинохайрхан дүүрэгт ХХҮХ-ийн мэргэжилтэн Т.Сэргэлэн, дүүргүүдийн ХҮХ-
ийн мэргэжилтэн К.Нямцэцэг, Б.Бат-Өлзий,  Б.Нарантуяа болон УБ хотын Цагдаагийн 
газрын Үйл ажиллагааны хэрэгжилтийг   зохицуулах хэлтсийн ахлах байцаагч, Цагдаагийн 
ахмад Б.Мэндбаярын бүрэлдэхүүнтэй, БЗД, Сүхбаатар, Чингэлтэй дүүрэгт ҮАМХ-ийн 
мэргэжилтэн Б.Золжаргал, мөн дүүргүүдийн ХҮХ-ийн мэргэжилтэн Н.Бумцэнд, Г.Золзаяа, 
Д.Байгалмаа, мөн Цагдаагийн газар, хэлтсийн Ахлах байцаагч, Цагдаагийн хошууч 
Ч.Шинэчимэг нарын бүрэлдэхүүнтэй тус тус ажиллалаа. 

             Хяналт шинжилгээ үнэлгээг дараах чиглэлээр явууллаа. 

- Ерөнхий менежерийн тушаалаар батлагдсан байршилд байрлаж буй эсэх, 
- Батлагдсан загвартай эсэх,  
- Ногоон байгууламж, нийтийн эзэмшлийн талбай дээр байршиж байгаа эсэх, 
-Ерөнхий менежерийн 2016 оны А/25 дугаар тушаалаар батлагдсан АСЕМ-ийн 

ажлын хэсгээс ТҮЦ-ний асуудлаар авч хэрэгжүүлсэн арга хэмжээ, үр дүн  
-Дүүргийн дэргэдэх Худалдаа үйлчилгээг зохицуулах зөвлөлөөс ТҮЦ эрхлэх үйл 

ажиллагааны чиглэлээр авч хэрэгжүүлсэн арга хэмжээ, ялангуяа АСЕМ-ийн уулзалттай 
холбогдуулан ЕМ-ээс өгсөн удаа дараагийн үүрэг даалгаврын хэрэгжилт зэрэг болно.  

Үйл ажиллагаанд НИТХ-ын 2014 оны 07 дугаар тогтоолоор батлагдсан “Нийслэлийн 
худалдаа үйлчилгээний нийтлэг журам”, “НИТХ-ын 2014 оны 56 дугаар тогтоолоор 
батлагдсан “Нийслэлийн нутаг дэвсгэрт түргэн үйлчилгээний цэг ажиллуулах журам”-ыг 
удирдлага болгосон. 

 
НЭГ.ТҮҮВЭРЧИЛСЭН ХЯНАЛТ ШИНЖИЛГЭЭ. 

Ажлын хэсэг ТҮЦ-ний худалдаа үйлчилгээ эрхлэгчидтэй уулзаж, холбогдох бичиг 
баримтуудыг үзэж танилцан, шаардлагатай баримт мэдээллүүдийг гэрэл зургаар 
баримтжуулж ажиллалаа. 

 
Түүвэрчилсэн хяналтын үйл ажиллагаанд нийт 284 ТҮЦ хамрагдсан. Үүнд: 

 Батлагдсан байршил дээр зөвшөөрөлтэй: 42 түц буюу 15% 

 Зөвшөөрөлгүй нийтийн эзэмшлийн зам талбайд дур мэдэн байршуулсан 200 ТҮЦ 
буюу 85%, 

 Батлагдаагүй байршилд зөвшөөрөл олгосон 42 ТҮЦ 15% 

 Нийслэлийн Ерөнхий төлөвлөгөөний газраас батлагдсан загвартай 58 ТҮЦ буюу 
20% 



 Бусдад түрээсэлсэн 75 буюу 27% 

 2 буюу түүнээс дээш ТҮЦ-тэй эзэмшигч 8 иргэн байна. 
      

Ерөнхий мэдээлэл Баянгол СХД ХУД СБД Чингэлтэй БЗД Дүн  

Шалгалтанд хамрагдсан ТҮЦ-ийн 
тоо 

35 40 20 54 13 122 284 

Зөвшөөрөлтэй ТҮЦ-ний тоо - 9 12 8 8 5 42 

Зөвшөөрөлгүйгээр нийтийн 
эзэмшлийн зам талбай, автобусны 
буудал, явган хүний зам, ногоон 
байгууламжин дээр дур мэдэн 
байрлуулсан 

35 16 8 32 3 116 200 

Батлагдаагүй байршилд зөвшөөрөл 
олгосон ТҮЦ-ний тоо 

0 
 

25 0 14 2 1 42 

Бусдад түрээсэлдэг 5 27 5 11 0 28 76 

2 буюу түүнээс дээш ТҮЦ 
эзэмшигчийн тоо 

- - - 4 - 4 8 

Албан шаардлага хүргүүлсэн тоо 35 0 9 11 3 78 136 

Батлагдсан загвартай ТҮЦ-ний тоо 3 13 18 9 8 7 58 

           Хяналт, шинжилгээ, үнэлгээ хийхэд илэрсэн зөрчил. /Худалдаа үйлчилгээ 
эрхэлж байгаа иргэдэд илэрсэн нийтлэг зөрчил/  

           Ерөнхий менежерийн тушаалаар батлагдсан байршилд ТҮЦ ажиллуулах гэрээтэй 
боловч дур мэдэн өөр байршилд шилжүүлэн байршуулсан, аж ахуйн нэгжүүд өөрсдийн 
эзэмшлийн талбайд газрын түрээсийн гэрээгээр иргэдийн ТҮЦ-ийг байршуулж үйл 
ажиллагааг явуулах нөхцлийг бүрдүүлсэн, иргэд зөвшөөрөлгүйгээр дур мэдэн дуртай 
газраа ТҮЦ байршуулснаас нэг дор хэт олноор төвлөрөх, явган хүний зам үзэгдэх орчин 
хаах, ногоон байгууламж дээр тавих, шугам сүлжээ, барилга байгуулалт, хот тохижилтын 
төлөвлөгдсөн газарт байршуулах хүндрэлтэй асуудлууд ихээр гарсан байна.  

ТҮЦ-т худалдаа, үйлчилгээ эрхэлж байгаа иргэд цагийн хуваарийг хэтрүүлэн 
ажилладаг, бусдад түрээслүүлдэг, галын аюулгүй байдал алдагдсан, ариун цэвэр, эрүүл 
ахуйн шаардлага хангахгүй орчинд зориулалтын хөргүүрт биш ил задгай лангуун дээр 
кремтэй, түргэн гэмтэх, хаяг шошгын стандартын шаардлага хангахгүй (ороомог, хотдог, 
наполеон торт, чанасан өндөг, цуйван, салат, хуушуур, пирожки) тэдгээрийг тасалгааны 
температурт хадгалж /хөргүүр хэрэглэдэггүй/ худалдаалсан, тамхи хайрцгаар болон 
ширхэглэж худалдаалсан, орчин тойрны 50 м хүртэлх зам талбайн угаалга, цэвэрлэгээг 
хийдэггүй, худалдагчийн дүрэмт хувцас өмсөөгүй гэх мэт нийтлэг зөрчил илэрлээ.  

          Журмын 2 дугаар зүйлийн 2.2.5-д ТҮЦ нь зориулалтын бие засах суултуур бүхий 
ариун цэврийн өрөөтэй байх гэж заагдсан байтал, ТҮЦ-т худалдаа  үйлчилгээ эрхэлж буй 
иргэд ариун цэврийн өрөөг агуулах, унтлагын өрөө гэх мэтчилэн зориулалтын бус 
нөхцлөөр ашиглаж байна. Шалтгаан нь бага талбайд үнэр дарагч болон халдваргүйтэх 
бодис хэрэглэхэд үнэр дарагдахгүй, хүнсний бараа бүтээгдэхүүний чанар болон худалдаа 
эрхлэгчийн эрүүл мэнд ажиллах нөхцөлд сөргөөр нөлөөлөх үр дагаврууд байна.  

ТҮЦ-ийн гадна дотно талбайд зориулалтын хогийн сав  байршуулаагүйн улмаас 
бохир үнэр, тамхины иш, чихрийн цаас гэх мэт эргэн тойрноо бохирдуулсан байсан.  

Төрийн байгууллагуудын үйл ажиллагаанд илэрч буй асуудлууд. 

Төрийн байгууллагуудаас ажил үйлчилгээний чиглэлээр гэрээ байгуулж, үйл 
ажиллагаа эрхэлж болохыг зөвшөөрсөн албан бичиг, тодорхойлолт баримтууд олгож 
байгаа нь иргэдэд үйл ажиллагаа эрхлэх зөвшөөрөлтэй гэсэн ойлголтыг төрүүлж байна. 
Тухайлбал: 

 Баянзүрх дүүрэгт ТҮЦ-ийн үйл ажиллагаа эрхэлж буй иргэнд хүнсний дэлгүүрийн 
стандартаар “онцгой байдлын галын дүгнэлт”, мэргэжлийн хяналтын бүртгэлийн 
хуудас” олгосон, дүүргийн ТҮК, ДБТХ-ээс “Хог тээвэрлэлтийн гэрээ” байгуулсан. 



 Баянгол, Сонгинохайрхан, Баянзүрх, Сүхбаатар дүүргийн Өмч газрын харилцааны 
албанаас газрын акт хийж газрын төлбөрийг жилээр нь хурааж авсан бөгөөд 
газрын актыг иргэд ТҮЦ ажиллуулах зөвшөөрөл гэсэн ойлголттой байсан. /түр 
байгууламжийг нүүлгэх шаардлага гарах тохиолдолд төрөөс зөрүү төлбөр нэхэх 
магадлалтай/ 

 Дүүргүүдэд Контейнар хаус, Эрдэнийн шинэ өргөө, Киг компани болон Киг 
компаний батлагдсан загварыг худалдан авч иргэд өөрсдөө үйлдвэрлэсэн ТҮЦ-үүд 
иргэдэд худалдаа үйлчилгээ эрхэлж байна. 

 Чингэлтэй дүүргийн өмч, газрын харилцааны алба СӨХ-д иргэнийг  ТҮЦ-т худалдаа 
үйлчилгээ эрхлэхийг дэмжсэн албан бичиг гаргаж өгсөн байна.  

 

ХОЁР. ДҮҮРГИЙН ЗАСАГ ДАРГЫН ДЭРГЭДЭХ ХУДАЛДАА ҮЙЛЧИЛГЭЭГ 
ЗОХИЦУУЛАХ ЗӨВЛӨЛИЙН ҮЙЛ АЖИЛЛАГАА. 

Дүүргүүдийн Засаг даргын захирамжаар 2014 оноос дүүрэг бүрт 30 гаруй хүний 
бүрэлдэхүүнтэй “Худалдаа үйлчилгээг зохицуулах зөвлөл” /цаашид ХҮЗЗ гэх/ 
байгуулагдан ажиллаж байна. 

ХҮЗЗ-ийн хурлаар хэлэлцэж ирсэн асуудлуудын 40-50 орчим хувь нь ТҮЦ-ний 
асуудал эзэлж байна. 

Чингэлтэй, Хан-Уул дүүрэг ТҮЦ-т худалдаа, үйлчилгээ эрхэлж байгаа иргэддээ 
НИТХ-ын 56, 07 дугаар тогтоол болон холбогдох хууль журмын заалт, хориглосон бараа 
бүтээгдэхүүн, бараа хадгалалтын сургалтыг зохион байгуулж, гарын авлагаар хангасан.        

Чингэлтэй дүүргийн Худалдаа, үйлчилгээний хэлтсээс төрийн байгууллагууд болон 
СӨХ-дэд тус хэлтэстэй ТҮЦ-т худалдаа үйлчилгээ эрхлэх гэрээ байгуулаагүй иргэдэд 
ямар нэгэн үйлчилгээ үзүүлэхгүй байхыг, үзүүлсэн нөхцөлд нүүлгэн шилжүүлэлтийн 
зардлыг тус байгууллага, СӨХ хариуцах болохыг анхааруулсан бичиг хүргүүлж 
урьдчалсан арга хэмжээ авч, төрийн байгууллагуудтай хамтарч ажилласнаар тус дүүрэгт 
зөвшөөрөлгүй ТҮЦ-ний худалдаа эрхлэгчийн тоо харьцангуй бага байна. 

             Хан-Уул дүүргийн ХҮЗЗ-өөс зөвшөөрөгдсөн байршилтай иргэдийн ТҮЦ-ний загвар 
дизайныг шинэчилж, журмын холбогдох заалтуудын хэрэгжилтийг хангасан тохиолдолд 
гэрээ байгуулах шаардлагыг тавьж ажилласан ба одоогоор худалдаа эрхлэгчтэй гэрээ 
байгуулаагүй байна. Мөн дүүргийн нутаг дэвсгэрт ТҮЦ байршуулах боломжтой иргэдийг 
мэдээллээр хангасан байна. Гэвч Дүүргүүдийн үйл ажиллагаанд дараах алдаа 
дутагдалтай асуудлууд байна. 

Худалдаа үйлчилгээг зохицуулах зөвлөлийн үйл ажиллагаанд  
илэрсэн алдаа дутагдал. 

           1. Журмын дагуу ТҮЦ-ний байршил тогтоолгох санал ирүүлж, Хотын Ерөнхий 
менежерийн тушаалаар 2014-2015 онд нийт 357 тоо, байршил тогтоолгосон хэдий ч 
тогтоолгосон байршлуудын 57%-д нь гэрээ байгуулж, байршлыг эзэнжүүлээгүй. 

           2.Батлагдаагүй байршилд гэрээ байгуулдаг, батлагдсан байршил дээр давхацуулж 
зөвшөөрөл олгон гэрээ байгуулдаг. 

         3.Худалдаа, үйлчилгээний чиглэлийг өөрчилж гэрээ хийдэг. Тухайлбал: Хөрөнгийн 
үнэлгээний газар, нийтийн хоол, хүнсний мухлаг, түргэн хоолны газар гэх мэт. 

         4.Дүүргийн ХҮЗЗ-өөс ТҮЦ-ний байршлын саналыг ирүүлэхдээ холбогдох хэлтэс, 
алба, нэгжээс санал, судалгааг бүрэн авч тусгадаггүйгээс байгууллагын эзэмшлийн газар 
дээр кадастр давхцах, нийтийн эзэмшлийн зам талбай, автобусны буудал, явган хүний 
зам, ногоон байгууламжин дээр байршил батлагдсан байх. /ЕМ-ийн тушаалаар/ 

          5.Дүүргийнхээ нутаг дэвсгэрт ТҮЦ-ээр худалдаа үйлчилгээ эрхэлж буй иргэдийн 
ХҮХ-тэй байгуулсан худалдаа, үйлчилгээ эрхлэх гэрээний сунгалтын асуудлыг 
шийдвэрлээгүй. 



          6.Гэрээний маягт, баримт бичгийн нэр төрөл, өөр өөрөөр байхын зэрэгцээ харилцан 
хүлээх эрх, үүргийн харилцаа, ялангуяа иргэний хүлээх үүрэг, хариуцлагын асуудал огт 
байхгүй, тодорхойгүй байна. 

            Гэрээ нь хэлэлцэгч талууд харилцан тохиролцсоны үндсэн дээр хүлээх эрх, үүрэг, 
хариуцлагаа баталгаажуулан бичгээр үйлдэж, 2 талын гарын үсгээр баталгаажих ёстой 
боловч иргэнээр гарын үсэг зуруулж баталгаажуулдаггүй, зөвхөн ХҮЗЗ-ийн дарга гарын 
үсэг зурж, тамга тэмдгээр баталгаажуулдаг байна. Тухайлбал: СХД-т “Худалдаа 
үйлдвэрлэл эрхлэх гэрээ” гэсэн баримт бичгийн үйлчилгээний зэрэглэл гэсэн хэсэгт ТҮЦ 
гэж дурдсанаар ТҮЦ-ний гэрээ гэж ойлгох, мөн зөвхөн ХҮЗЗ-ийн дарга баталгаажуулдаг, 
иргэний баталгаажуулах бүрдэл байхгүй, гэрээний нэгдсэн дугаар байхгүй, огт 
бүртгэлжүүлдэггүй, бусад дүүрэгт “....... дүүрэг ТҮЦ эрхлэх гэрээ”, “Үйлчилгээ эрхлэх гэрээ” 
гэсэн хэвлэмэл маягтаар олгодог байна. 

           Баянгол, Сүхбаатар дүүргүүд дээрх гэрээний хавсралтаар эрх үүргийн харилцааг 
зохицуулсан гэрээ, Чингэлтэй дүүрэг стандарт бүхий гэрээг боловсруулсан байна. ХУД 
мөн стандартын дагуу төслийг гаргасан ч иргэдтэй гэрээ байгуулаагүй байна. 

7.ХҮЗЗ-ийн үйл ажиллагааны явцад үүсч хөтлөгдөж буй баримт бичгүүдийн 
боловсруулалт стандарт шаардлагыг хангахгүй, эмх цэгц муутай, дотоод ажил сул байна. 
Ялангуяа ТҮЦ-ний асуудлаар байгуулж байгаа гэрээний нэгдсэн бүртгэл аль ч дүүрэгт 
байхгүй, зарим дүүрэгт жагсаалт гаргасан хэдий ч гэрээнд өгсөн дугаар давхацсан, 
дугаарыг буруу өгсөн, бүртгэлд тусгагдах мэдээллийн агуулга дутуу, хангалтгүй байна. 
Тух: Сонгинохайрхан дүүрэгт 2014-2016 онуудад хичнээн иргэнтэй гэрээ байгуулсан 
бүртгэл байхгүй, гэрээнд дугаарт өгдөггүй, хуулбар хувийг авч үлддэггүй, мэдээ тайланд 
тодорхой тусгаж ажилдаггүйгээс тус дүүрэгт хичнээн иргэнтэй гэрээ байгуулсан дүн тоо 
тодорхойгүй байна. 

ГУРАВ. БАТЛАГДСАН ЗАГВАР, ДИЗАЙНААР ХИЙГДСЭН БАЙДАЛ. 

Нийслэлийн Ерөнхий төлөвлөгөөний газраас 2014 онд баталсан ТҮЦ-ний загвараар 
хийлгэсэн эсэхэд хяналт тавьж ажиллахад түүвэрчилсэн хяналтаар 284 ТҮЦ-ний  45ш 
буюу 16% нь батлагдсан загвараар, 239ш буюу 84% нь загварын бус, өөр өөр хийц 
загвартай байна. 

ХҮЗЗ-өөс уг асуудлаар тодруулахад дараах хүндрэлүүд гардаг болохыг 
танилцуулсан ба бодитой гэж үзсэн. Үүнд: 

 Загвар дизайнын дагуу ТҮЦ үйлдвэрлэгч “Киг” ХХК-ны үйл ажиллагаа хангалтгүй, 
баталгаат хугацаанд засварын ажлыг гүйцэтгэдэггүй, өртөг өндөртэй /10-
12,0сая.төг/ 

 Киг ХХК-д захиалга өгсөн иргэдээсТҮЦ-ээ авч чадаагүй, хөрөнгө мөнгөөр хохирсон, 
хариуцлага хүлээх чадвар муутай, загвараа худалддаг, эсвэл өгдөггүй гэх гомдлууд 
дүүрэгт ирдэг, 

 Түүнчлэн НЕТГ-аас батлагдсан нэгдсэн загвараар журмын холбогдох заалтуудыг 
мөрдөхөд хүндрэлтэй. Тух: Ариун цэврийн өрөөг хэрэглэх, бохирын асуудлыг 
шийдвэрлэхэд хүндрэлтэй үнэр ихтэй, үнэр дарагчаар дарагддаггүй, түүнчлэн 
агааржуулалт салхивчгүй учраас дулааны улиралд хаалттай байх үед бараа 
бүтээгдэхүүн муудах, буудах асуудал үүсдэг байна. Энэ нөхцөл байдлаас 
шалтгаалж иргэд ариун цэврийн өрөөг хэрэглэхгүй, агуулах болгон ашиглаж байгаа 
нь нийтлэг ажиглагдсан. 

         Чингэлтэй дүүрэг ТҮЦ үйлдвэрлэгч компаниудын дунд загвар, хийц бүтээцийн 
асуудлаар сонгон шалгаруулалт явуулж, “Шинэлэг сууц” ХХк-ийн санал болгосон 7,0 
сая таграгийн өртөг бүхий  ТҮЦ-ийг сонгож, иргэддээ санал болгосон байна. Энэ ТҮЦ 
нь НЕТГ-аас баталсан загварт нийцэхүйц байсны зэрэгцээ “агааржуулагч салхивчтай”, 
“ цонх нь хамгаалтын төмөр тортой”, ”шалнаас халдаг”, “хажуу талтай хаалгатай”, 
түүнчлэн үнэ өртгийн хувьд хямд зэрэг давуу талтай байна. 

ХҮЗЗ-ийн үйл ажиллагаанд тулгарч буй асуудлууд байна. 

           1.Зөвшөөрөлгүй тавигдсан  ТҮЦ-ийг албадан нүүлгэх асуудал. 



           Зөвшөөрөлгүй хориглосон байршилд байршсан, хууль тогтоомж дүрэм журмыг удаа 
дараа зөрчсөн төрийн байгууллага, Хорооноос тавьсан шаардлагыг биелүүлдэггүй ТҮЦ-
ийг албадбн буулгах асуудалд хүндрэл бэрхшээл учирч байна. Тухайлбал: Эд хөрөнгө, 
бараа бүтээгдэхүүний хохиролтой холбоотой гомдол, нүүлгэх зардал 

           2.ХҮЗЗ-ийн гишүүдийн эрхзүйн чадамжсул, ирц, үүрэг оролцоо багатай, үүрэг 
оролцоог сайжруулах, хурлын шийдвэрийн хэрэгжилтийг хангуулах чиглэлээр тодорхой 
арга хэмжээ авч ажилладаггүй. ХҮЗЗ-өөжс ТҮЦ-нд явуулж буй хяналтын шалгалтад 
Мэргэжлийн хяналтын хэлтэс оролцдоггүй , худалдаалагдаж буй бараа бүтээгдэхүүний 
чанар, аюулгүй байдалд хяналт тавьж ажилладаггүй байна. Хурлын тэмдэглэл, 
баримтуудаас үзэхэд “иргэн хордсон, гомдол гарах тохиодолд шалгалтаар очно”, 
“төлөвлөгөөт шалгалтад ордоггүй учраас шалгалт хийхгүй”, “мэргэжлийн хяналтын 
байгууллага зөвлөн туслах бодлого чиглэл барьдаг болсон, шалгалт явуулах 
шаардлагагүй”  гэх зэргээр хяналт шалгалтын үйл ажиллагаанд оролцдоггүй байна. 

          3.Төрийн байгууллагын  ажлын уялдаа холбоо муу, яам босоо тогтолцоотой 
агентлаг, газрууд нийслэл, дүүргийн худалдаа үйлчилгээний  чиглэлийн хэлтэс, албадтай 
хамтарч  ажилладаггүй, мэдээлэл солилцдоггүй. Тухайлбал Хөдөлмөрийн яам хөдөлмөр 
эрхлэлтийн дэмжиж хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдэд ажлын байр гаргаж байгаа 
нэрийдлээр Чингэлтэй, Баянгол дүүрэгт хүнс худалдааны чиглэлээр 5, ахуйн чиглэлээр 5 
нийт 10 ТҮЦ байршуулах шийдвэр гаргасан ба дүүргийн ХҮХ-ээс санал авахгүйгээр төвийн 
байршилд өнгө үзэмж муутай  загварын ТҮЦ-ийг  хориглохуйц байршлуудад 
байршуулахаар үүрэг өган, БГД-ийн ТҮЦ тавигдсан. 

          4.Дүүргээс хөөгдсөн, мэдэгдэх хуудас, шаардах хуудас авсан ТҮЦ-үүд өөр дүүргийн 
нутаг дэвсгэрт байршуулж байна. 

          5.Зөвшөөрөлгүй ТҮЦ-үүдийг албадан нүүлгэн шилжүүлэхтэй  холбогдон гарах 
зардал, эх үүсвэр, хариуцах байгууллага тодорхойгүй, зарцуулсан төсөв нь 
шийдвэрлэгдэхгүй байна. 

          6.Компаниуд өөрийн газар дээр ТҮЦ-т ХҮЭ-тэй гэрээ байгуулж, газрын түрээсийн 
төлбөр авч байна. 

ДҮГНЭЛТ 

          Дүүргүүдийн Засаг даргын дэргэдэх ХҮЗЗ-өөс ирүүлсэн саналыг үндэслэн Хотын 
Ерөнхий менежерийн 3 удаагийн тушаалаар төвийн 6 дүүргийн нутаг дэвсгэрт байршуулах 
нийт 357 ТҮЦ-ийн тоог баталсан боловч батлагдсан байршилд ТҮЦ байршуулах, худалдаа 
үйлдвэрлэл үйлчилгээ эрхлэх гэрээ байгуулах, эзэнжүүлэх явц, ТҮЦ-ийн загварыг 
шинэчлэх  ажил удаашралтай, дүүргүүдийн ХҮЗЗ-өөс энэ талаар авч хэрэгжүүлсэн арга 
хэмжээ, хууль тогтоомж дүрэм журмыг иргэдэд танин мэдүүлэх, сурталчлан таниулах 
ажил хангалтгүй, мэдээлэл ил тод бус, түүнчлэн иргэд дур мэдэн нийтийн эзэмшлийн зам 
талбайд ТҮЦ байршуулдаг, төрийн эрх бүхий байгууллагаас тавьсан аливаа шаардлагыг 
хүлээж авдаггүй, улс төржүүлдэг, үндэслэлгүй гомдол санал гаргадаг, хуулиар хориглосон 
/тамхи/, амархан гэмтэж муудах бараа бүтээгдэхүүн худалдаалдаг үзэгдэл газар авсан 
байна. 

          НИТХ-ын 2014 оны 56 дугаар тогтоолоор батлагдсан “Нийслэлийн нутаг дэвсгэрт 
түргэн үйлчилгээний цэг ажиллуулах журам”-ын зарим заалтыг хэрэгжүүлэхэд хүндрэлтэй, 
тодорхойгүй, журмын хэрэгжилтэд хяналт тавьж ажиллах үүрэг бүхий төрийн хяналтын чиг 
үүрэг бүхий зарим байгууллагын үйл ажиллагаа муу, худалдаалагдаж буй хүнсний бараа 
бүтээгдэхүүнд тавих мэргэжлийн байгууллагын хяналт байхгүйгээс худалдан авагчдын 
эрүүл, аюулгүй орчинд үйлчлүүлэх, амьдрах нөхцөл баталгаагүй байна. 

Тухайлбал: Журмын 3.1-т ТҮЦ-ээр худалдаалах бараа, ажил үйлчилгээг заахдаа: 

          3.1.2-т Стандартын шаардлага хангасан хаяг шошготой, үйлдвэрийн сав баглаа 
боодол бүхий хүнсний бүтээгдэхүүний худалдаа” гэж ерөнхийд нь заасан ба мах, сүү, 
жимс жимсгэнэ, торт кекс, хөнгөн зууш, хагас боловсруулсан зэрэг задгай болон амархан 
муудаж гэмтэх бараа бүтээгдэхүүний ангилал нэр төрлийг тодорхой оруулаагүй байна. 
Гэтэл ТҮЦ-нд хүнсний зориулалтаар худалдаа эрхлэгчдийн 20 орчим хувьд дээрх бараа 
бүтээгдэхүүнийг зориулалтын бус лангуугаар  худалдаалж байна. 



Журмаар заагдсан зарим заалт огт хэрэгждэггүй, бодитой бус байна. Тухайлбал.            

          2.1.5-т “Зөөврийн бие засах суултуур бүхий ариун цэврийн өрөөтөй байх ба түүнд 
ашиглах цэвэр ус үнэр дарагч болон халдваргүйтэх бодисын нөөцтэй, бохир савлах сав 
10-аас доошгүй байна” гэж заасан боловч 10-15м2 орчим талбайтай, агааржуулалт 
салхивчийн системгүй газарт гарах үнэр, бохирыг тогтмол зайлуулах асуудал, иргэний 
болон хүнсний эрүүл аюулгүй байдалд нөлөөлж болохуйц шинж гээд амьдрал, нөхцөл 
байдал дээр хэрэгжүүлэхэд хүндрэлтэй заалт байна.  Мөн “Худалдаа үйлчилгээ эрхлэгч 
нь энгэрийн тэмдэг бүхий зориулалтын дүрэмт хувцастай байх, эрүүл мэндийн үзлэг 
шинжилгээнд хагас жил тутам хамрагдсан байх” зэрэг заалтууд огт хэрэгждэггүй, 
хяналтгүй, өрөөсгөл шинжтэй. 

          ТҮЦ гэх үйлчилгээний байгууламжийн нэршил, хаяг тодорхойгүй гэрээ байгуулахдаа 
ажил, үйлчилгээ, худалдааны чиглэлийг тодорхой зааж өгдөггүйгээс ТҮЦ-ний гэрээгээр 
нарийн төрөлжсөн хүнсний барааны дэлгүүрүүд /НИТХ-ын 2014 оны 07-р тогтоол, журмын 
3.1.5-д заасан/ үйл ажиллагаа явуулдаг, мөн чиглэлийг өөрчилж үйл ажиллаагаа явуулах 
асуудал их байна. /Хоолны газар, мах ногоо, жимсний дэлгүүр, хөрөнгийн үнэлгээний 
газар, хоёрдогч түүхий эд борлуулах цэг/ 

              Журамд зөвшөөрөгдсөн байршилд гэрээтэй худалдаа эрхлэгчтэй холбоотой 
харилцаа зохих хэмжээнд тусгагдсан ч /журам зөрчвөл гэрээ цуцлах, үйл ажиллагааг 
зогсоох гэх мэт/ зөвшөөрөлгүй ТҮЦ-ний худалдаа эрхлэгчид хүлээлгэх хариуцлага, авах 
арга хэмжээ, хариуцах байгууллага, нэгжийг тодорхой тусгаагүйгээс ХҮЗЗ-ийн 
бүрэлдэхүүн, холбогдох хэлтсүүд үүсч болох нөхцөл байдлаас шалтгаалж үүрэг 
хариуцлагаас зугтах, мултрах хандлага ажиглагдсан бөгөөд нөгөөтэйгүүр тухайн асуудалд 
үүсгэсэн иргэний гомдлын мөрөөр төрийн албан хаагч хохирох /шүүх дээр буруутгагдах, 
ажлаасаа чөлөөлөгдөх/ нөхцөл байдал үүсч байна. Журам, гэрээгээр зохицуулсан 
харилцаанд ажил үүргээ гүйцэтгэсний төлөө төрийн байгууллага, албан тушаалтанд 
ажлын байрны болон эд хөрөнгө, оюун санааны аливаа хохирол учрахгүй байхаар эрсдэл 
тооцсон тодорхой зохицуулалт, заалтыг тусгаж мөрдүүлэх нь зүйтэй байна.   

           НЕТГ-аас гаргаж баталсан загвар дизайнтай байна гэж журмын 2.1.3-т заасан хэдий 
ч  хяналтад хамрагдсан ТҮЦ-ний 42% нь зориулалтын бус байна. Хяналтын явцад ХҮЗЗ-
өөс өгч буй мэдээ, ЗАА-аас гаргасан албан бичиг, иргэдийн ойлголтоор тус загварыг 
санаачлагч Киг компанийн ТҮЦ-ийг л худалдаа эрхлэгч нар авах ёстойгоор мөрдөгдсөн. 
Гэтэл Киг компанийн хувьд хариуцлага хүлээх чадамж сул /ТҮЦ-ийг нь 100 хувийн 
гүйцэлттэй хийж өгдөггүй, баталгаат хугацаанд засдаггүй/, үйлдвэрлэл эрхлэх чадваргүй 
/албан бус мэдээллээр үйлдвэргүй айлын хашаанд хийдэг/ бүтээгдэхүүний үнэ өндөр, 
загвараа худалддаг гэх зүй бус үйлдлүүдийн цаана ХҮЗЗ-өөс иргэдэд тус компанийг санал 
болгох  боломжгүй, нийлүүлэгч тодорхой бус болсон. ТУХ: ХУД-ийн ХҮЗЗ загвар дизайны 
асуудлаас шалтгаалж иргэдтэй гэрээ байгуулаагүй хүлээгдэж байна. Нөгөөтэйгүүр 
хэрэглээ хангахуйц нөхцөл байдлын хүрээнд загварыг нь дахин авч үзэх нь зүйтэй байна. 

            НЕТГ-аас ТҮЦ-ний жишиг нэгдсэн стандарт загвар, тэдгээрийн хийц бүтээц, загвар 
дизайн, өнгө шийдлийг дахин тогтоож, баталж мөрдүүлэх, улмаар иргэд үйлдвэрлэгчдээс 
сонгож хийлгэдэг байх нь зүйтэй  байна. 

          Журмын хэрэгжилтийг мөрдүүлэх, хяналт тавих гол субьект болох дүүргүүдийн 
ХҮЗЗ-ийн чиг үүрэг, үйл ажиллагаа,  эрх, үүрэг, зөвлөлийн гишүүдийн үүрэг оролцоо, 
тэдгээрт хүлээлгэх хариуцлагын асуудлыг журамд  тодорхой тусгаж өгөх нь зүйтэй байна.  

         Зохицуулах зөвлөлийн эрх зүйн чадамжийг сайжруулж, ТҮЦ албадан нүүлгэх 
шилжүүлэхтэй холбоотой гарах эд хөрөнгө, хохирлын  маргаан, аливаа гомдол, асуудлын 
мөрөөр төрийн албан хаагчдыг хамгаалах эрх зүйн чадамжийг журмаар зохицуулах нь 
зүйтэй байна.  Мөн төрийн байгууллагуудын ажлын уялдаа холбоог хангаж, хангуулж 
ажиллах хүрээнд ХҮЗЗ-ийн эрх зүйн болон арга зүйн орчныг бүрдүүлэх, чадваржуулах 
шаардлагатай байна.   

            Ялангуяа мэргэжлийн хяналтын байгууллагын хяналтын ажил суларсан, ХҮЗЗ-ийн 
ажилд үндсэн чиг үүргийн дагуу оролцохгүй байгаагаас ТҮЦ-ээр худалдаалагдаж буй 
бараа бүтээгдэхүүний чанар, хүнсний аюулгүй байдалд үүсч буй нөхцөл байдалтай 
уялдуулан  тус байгууллагын хяналтын чиг үүрэгт гарсан өөрчлөлт, эрх зүйн чадамж, дээд 



байгууллагаас гаргасан шийдвэр, үйл ажиллагааны хамаарлыг судалж,  ХҮЗЗ-ийн үйл 
ажиллагааг тодорхой чиг үүргээр хангах, гишүүд, хэлтэс нэгжүүдийн ажил хариуцах 
чадварыг сайжруулж, чиг үүргийг тодорхой болгох шаардлагатай байна. Одоогийн нөхцөл 
байдлаар дүүргийн худалдаа үйлчилгээний хэлтэс ТҮЦ-ээр худалдаалж буй бараа 
бүтээгдэхүүнд хяналт тавьж ажиллаа ч илэрсэн зөрчил дутагдалд хариуцлага тооцох 
эрхгүйгээс ТҮЦ-т хүнсний аюулгүй байдал алдагдаж байна. Ер нь гишүүдийн оролцоо, 
ажил хариуцах чадвар босоо тогтолцоо бүхий чиглэлийн агентлагуудын нэгж хэлтэс дээр 
нэгэн адил харагдаж байна.  

               Төрийн байгууллагууд нийтийн эзэмшлийн болон зөвшөөрөлгүй хориглосон 
газарт ТҮЦ тавигдахаас урьдчилан сэргийлэх арга хэмжээ авах ажлыг хамтран зохион 
байгуулж, ажлын уялдаа холбоогоо сайжруулах шаардлагатай байна. Байгууллага нэгж 
болгон өөрийн оролцоогоор зөвшөөрөлгүй, гэрээгүй ТҮЦ-д үйл ажиллагаа эрхлэхийг 
зөвшөөрөхүйц баримт бичиг олгох, гэрээ акт байгуулах явдлыг зогсоож, урьдчилан 
сэргийлэх арга хэмжээ авч байх нь зүйтэй. /цахилгаан хязгаарлах, байгууллагын цахим 
хуудсаар сурталчлах, хяналтын байгууллагад мэдэгдэж шалгуулах, нүүлгэн шилжүүлэх 
асуудлыг шуурхай зохион байгуулах.  

 

              ЦААШИД АВАХ АРГА ХЭМЖЭЭНИЙ САНАЛ. 

               Нэг.Худалдаа үйлчилгээг зохицуулах зөвлөлд. 

          1.1.Иргэдтэй худалдаа үйлчилгээ эрхлэх гэрээ байгуулахдаа холбогдох хууль, 
тогтоол, журмын заалтуудыг болон гэрээгээр иргэнд үүрэгжүүлэх, “үүрэг хариуцлага” 
түүнчлэн төрийн байгууллага, албан тушаалтнуудын “эрх”, үүргийг тодорхой тусгаж өгөх, 
журмыг чанд мөрдөж, хэрэгжилтийг хангаж байх. Тухайлбал:  

 Үйл ажиллагааны чиглэлийг тодорхой тусгаж, зөвхөн тухайн чиглэлээр үйл 
ажиллага явуулахыг сануулсан байх, 

 Худалдаалахыг хориглох бараа бүтээгдэхүүний нэр төрлийг тодорхой тусгаж өгөх, 

 Давхар түрээслэхгүй байхыг сануулахын зэрэгцээ түрээслэгчид үүссэн аливаа 
хохирол, маргааныг түрээслүүлэгч тал хариуцахыг тусгаж өгөх, 

 Худалдаа үйлчилгээ эрхлэгч /ХҮЭ/ гэрээгээр хүлээсэн үүргийг 2-3 удаа зөрчвөл 
гэрээ цуцлах, дахин сунгахгүй байх, 

 Гэрээ цуцлагдах тохиолдолд ХҮЗЗ-өөс албан мэдэгдэл өгснөөс хойш нүүх хугацаа, 
хугацаа дууссан тохиолдолд албад нүүлгэх хугацааг тодорхой тусгасан байх, 

 Албадан нүүлгэн шилжүүлэхтэй холбогдон гарах машин техник, хүн хүчний 
зардлыг ХҮЭ иргэн/ 100% хариуцах, мөн эд хөрөнгө, бараа материалд учирсан 
аливаа хохирлыг төрийн байгууллага хариуцахгүй болохыг заавал тусгаж өгөх. 

 Ойр орчмын худалдаа үйлчилгээний байгууллагуудын ариун цэврийн өрөөг 
хэрэглэх асуудлаар ОО-ийн асуудлыг шийдвэрлүүлэхээр тусгаж болох, 

           1.2.Гэрээг 2 хувь үйлдэж, цахим үнэмлэхний хамт нотариатаар баталгаажуулж 
байх, гэрээтэй танилцаж гарын үсэг зурсан тэмдэглэл хөтөлж баримтжуулж авч үлдэх.           

          1.3.Дүүргийнхээ нутаг дэвсгэрт ТҮЦ-ийн худалдаа үйлчилгээ эрхэлж буй иргэдийн 
мэдээллийг хэргийн бүрдлээр баяжуулж, холбогдох баримтыг бүртгэж, хавтаслах, заавал 
“Гэрээний нэгдсэн бүртгэл”-тэй болох. Дүүргийнхээ нутаг дэвсгэрт ТҮЦ-ийн худалдаа 
үйлчилгээ эрхэлж буй иргэдийн байршиж буй байршил мэдээллийг Manaikhoroo.mn 
сайтад тогтмол байршуулан баяжилт хийж байх. 

           1.4.ТҮЦ эрхлэгчдийн үйл ажиллагаанд тавих хяналтыг сайжруулж, хяналт шалгалт 
явуулсан байгууллагууд мэдээллийг сар бүрийн 20-ны дотор холбогдох дүүргийн Засаг 
даргын Тамгын газрын  Худалдаа, үйлчилгээний хэлтэст ирүүлж хэвших, тухайн хэлтсээс  
зөрчлийн тэмдэглэлийг хөтөлж баримтжуулж хэрэг бүрдүүлж байх, холбогдох хууль 
тогтоомж зөрчсөн газруудыг байгууллага, дүүргийн цахим сайтуудаар сурталчилж, 
мэдээлж байх.  /Цагдаагийн байгууллагаас тамхины тухай хуулийн хэрэгжилтээр явуулсан 
хяналт шалгалтын мэдээ, торгуулийн хуудас олгосон жагсаалт, ХҮЗЗ-өөс явуулсан 
шалгалт, гэрээний заалтуудын хэрэгжилт, Хороодоос  ирүүлсэн болон иргэнээс ирүүлсэн 
гомдол санал, бусад/ 



           1.5.Дүүргүүдийн ХҮЗЗ-өөс шинээр ТҮЦ байршуулах байршлын саналыг 
хүргүүлэхдээ хороо болон холбогдох алба хэлтсүүдээс саналыг авсан байх. /Бусдын 
эзэмшил дээр кадастр давхцуулахгүй, иргэдийн сонирхохгүй, хэрэгцээгүй байршилд 
олгохгүй байх, автобусны зогсоол, үзэгдэх орчин хязгаарлагдах зам талбай, журмаар 
хориглосон бүс гэх мэт/ 

           1.6.Зөвшөөрөлгүй худалдаа эрхлэгчдээс санал авч, судалгаа явуулах замаар 
зөрчил гаргадаггүй, загварын ТҮЦ-тэй, олон жил тухайн чиглэлээр үйл ажиллагаа явуулж 
буй иргэд, түүнчлэн зөвшөөрөгдөөгүй /ЕМ-ийн тушаалгүй/ байршил дээр дүүргийн ХҮЗЗ-
өөс дур мэдэж  зөвшөөрөл олгож гэрээ байгуулсан ТҮЦ-ийн иргэдтэй  Ерөнхий 
менежерийн тушаалаар батлагдсан байршлуудад шилжүүлэн байршуулах арга хэмжээ 
авах, уг зарчмаар өмнө нь олгогдсон байршлуудыг эзэнжүүлэх. 

          1.7.Зөвшөөрөлгүй үйл ажиллагаа явуулсан хэдий ч журмын заалтуудыг зохих 
түвшинд хангасан, /мөн загвар, зөрчилгүй, их хэмжээний хөрөнгө зарцуулсан/ ХҮЭ-дэд 
шинээр байршил тогтоож болох асуудлыг судалж, УБ хотын ЗАА-ны ХХҮХ-тэй зөвшилцөх, 
саналаа ирүүлэх, ялангуяа жижиг дунд хөдөлмөр эрхлэлтийг дэмжих, асуудал маргаан 
бага дагуулдаг “Ахуйн үйлчилгээ”-ний чиглэлийг дэмжих бодлого баримтлах, 

          1.8. Огт зөвшөөрөлгүй, удаа дараа зөрчил гаргасан, ТҮЦ-ний загвар болон бусад 
үйл ажиллагаа нь зөрчилтэй нүүлгэн шилжүүлэх шаардлагатай ТҮЦ-үүдийг албадан 
нүүлгэх 

          1.9.ХҮЗЗ-ийн гишүүдийн үүрэг оролцоог нэмэгдүүлж, ирц оролцооны үнэлгээ, үүрэг 
даалгаврын хэрэгжилт, ажил хариуцах чадвар, үүрэг хариуцлагыг нэмэгдүүлэх, 
шаардлагатай.  

          1.10.Дүүргийнхээ нутаг дэвсгэрт ТҮЦ-т худалдаа үйлчилгээ эрхэлж байгаа иргэдэд 
холбогдох хууль тогтоомжийн талаар сургалт, мэдээлэл хийж, хууль тогтоомж, дүрэм 
журам зөрчигдөж буй асуудал, ТҮЦ эрхлэх зөвшөөрөгдсөн болон хориглосон байршил, 
шинээр байршлын судалгааны санал авах зэрэг аливаа асуудлыг цахим хуудсаар 
сурталчлах, иргэдэд мэдээлэл өгөх, 

         1.11.Дүүргийн нутаг дэвсгэрт үйл ажиллагаа явуулж буй аж ахуй нэгж 
байгууллагуудад өөрийн эзэмшиж буй газар дээрээ ХҮЗЗ-ийн зөвшөөрөлгүйгээр ТҮЦ 
ажиллуулахгүй, газраа энэхүү зориулалтаар түрээслүүлэхгүй байхыг анхааруулж, 
мэдэгдэл хүргүүлэх, уялдаа холбоогоо сайжруулах. 

           1.12.Гэрээний заалтад холбогдох нөхцлийг тусгаж /загвар дизайны дагуу хийлгэх, 
журмын холбогдох заалтуудыг баримтлах/, хугацаа заах байдлаар зөвшөөрөгдсөн 
байршил дээрх ТҮЦ-ний иргэдтэй гэрээг байгуулж албажуулах, /БЗД, ХУД/ 

            Хоёр. УБ хотын ЗАА-ны асуудал хариуцсан хэлтэс нэгжүүдэд. 

            2.1.Нийслэлийн Ерөнхий төлөвлөгөөний газраар батлагдсан ТҮЦ-ний загвар 
дизайны асуудлыг  дахин судалж үзэх, нэгдсэн нэг “стандарт” загвартай, хэрэгцээ 
шаардлага хангахуйц хийц бүтэцтэй байх шаардлагыг тавих. Жишиг загвар батлагдсан 
тохиолдолд иргэн үйлдвэрлэгчээ өөрөө сонгож, зах зээлийн хууль, зарчмаар ажиллах 
нөхцлийг хангуулах.  

          2.2.Түргэн үйлчилгээний цэг ажиллуулах журамд нэмэлт өөрчлөлт оруулах асуудлыг 
судлах, дахин авч үзэх. 

          2.3.Зөвшөөрөлгүй байршуулсан ТҮЦ-ийг эрчим хүчээр хангадаг мэргэжлийн 
байгууллагуудад цаашид ХҮЗЗ-ийн гэрээтэй ТҮЦ-д цахилгаанаар хангах, үйлчилгээ 
үзүүлэх, гэрээ байгуулж ажиллах зэрэг чиглэлийг дээд шатны байгууллага, нэгжээс өгөх. 

          2.4.ТҮЦ эрхлэгчтэй ажил, үйлчилгээний хувьд хамааралтай, гэрээ, акт үйлддэг 
байгууллагуудад  анхааруулга, мэдээлэл өгөх. ХҮЗЗ-тэй гэрээ байгуулаагүй ТҮЦ-үүдээс 
төлбөр хураамжийг сар сард нь авах, гэрээ байгуулахдаа гэрээний хугацааг тодорхой 
зааж, аливаа үйл ажиллагаа эрхэлж болох ойлголт өгөхүйц албан бичиг, тодорхойлт 
гаргаж өгөхгүй байхыг анхааруулах. 



       2.5.Мэргэжлийн хяналтын байгууллагын хяналтын чиг үүрэгт гарсан өөрчлөлт, эрх 
зүйн чадамж, дээд байгууллагаас гаргасан шийдвэр, үйл ажиллагааны хамаарлыг судалж,  
ХҮЗЗ-ийн үйл ажиллагааг тодорхой чиг үүргээр хангах,  

        2.6.Дүүргийн дэргэдэх ХҮХ-ийн дотоод ажил, баримт бичгийн боловсруулалт, эмх 
цэгцийг сайжруулж, холбогдох баримтын бүрдлийг хангуулах байдалд хяналт тавих. 
Түүнчлэн ХҮЗЗ-өөс ТҮЦ-ний асуудлаар байгуулах гэрээний загвар, баримтын агуулга, 
бүрдлийг ижилтгэж, баримт бичгийн стандартад нийцүүлэх, гэрээгээр хүлээлгэх асуудлыг 
бүрэн тусгасан байдалд хяналт тавьж мэргэжлийн удирдлагаар хангаж ажиллах. 
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         -          - Зөвшөөрөлгүй ТҮЦ-т худалдаа үйлчилгээ эрхэлж байгаа иргэдийг Ерөнхий 
менежерийн тушаалаар баталсан сул байршилд нүүлгэн байршуулах ажлыг зохион 
байгуулах ажлыг шийдвэрлэх явц удаашралтай байна. 

         - ТҮЦ эзэмшигчдийн үйл ажиллагаанд хяналт тавих мэргэжлийн байгууллагуудын 
хяналт хангалтгүйгээс галын болон хүнсний аюулгүй байдал алдагдах, иргэд оршин 
суугчдын эрүүл, аюулгүй амьдрах, зорчих эрх зөрчигдөх нөхцөл бүрдсэн байна.  

           - НМХГ болон дүүргүүдийн МХХийн эрхзүйн чадамж суларсан. Зөвхөн иргэдийн 
гомдол, дуудлага, хордлого гарсан, төлөвлөгөөт хяналт шалгалтыг явуулдаг.  

        - Дүүргийн цагдаагийн хэлтэс, мэргэжлийн хяналтын хэлтэс зөрчил гаргаж, 
торгуулийн арга хэмжээ авахуулсан ТҮЦ-ийн үйл ажиллагаа эрхэлж байгаа иргэдийн 
мэдээллийг харъяа дүүргийн ХҮЗЗ-д тайлан мэдээг ирүүлж хэвшээгүй байна.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

УЛААНБААТАР ХОТЫН ЗАХИРАГЧИЙН АЖЛЫН АЛБА 

 

ИЛТГЭХ ХУУДАС 

 

Нийслэлийн төвийн 6 дүүргийн нутаг дэвсгэрт байршиж  

буй  түргэн үйлчилгээний цэгүүдийн үйл ажиллагаа 

 эрхлэх  зөвшөөрөл, батлагдсан тоо, байршлын  

                                   асуудалд хяналт шинжилгээ үнэлгээ  хийсэн тухай  

 

2016 оны 05 дугаар сарын 16                                                              Улаанбаатар хот 

           Нийслэлийн төвийн 6 дүүргийн нутаг дэвсгэрт байршиж буй түргэн үйлчилгээний 
цэгүүдийн үйл ажиллагаа эрхлэх зөвшөөрөл, батлагдсан тоо, байршлын асуудалд хяналт 
шинжилгээ үнэлгээ хийж, дүн шинжилгээг Ерөнхий менежерийн Зөвлөлийн хуралдаанд 
танилцуулж, гарсан дүгнэлт шийдвэрийн хүрээнд цаашид авч хэрэгжүүлэх арга хэмжээг 
тооцоход оршсон. 

Хяналт шинжилгээ, үнэлгээний ажлыг Нийслэлийн төвийн 6 дүүргийн нутаг 
дэвсгэрт батлагдсан байршил, Ерөнхий менежерийн 2016 оны 02 дугаар сарын 24-ний 
өдрийн А/25 дугаар тушаалаар батлагдсан АСЕМ-ын 13 гудамж, төв зам дагуу байршиж 
буй түргэн үйлчилгээний цэгүүдийг хамруулан 2016 оны 05 дугаар сарын 02-ны өдрөөс 05 
дугаар сарын 13-ны өдрүүдэд  түүвэрчилсэн хэлбэрээр зохион байгуулав.    

          Хяналт шинжилгээ үнэлгээний ажлыг Улаанбаатар хотын Захирагчийн  Ажлын 
Албаны Үйл Ажиллагааны Мониторингийн Хэлтсийн дарга Ц.Рэгзэдмаа ахалж   Ерөнхий 
менежерийн тушаалын нэгдүгээр хавсралтаар батлагдсан  ажлын хэсгийг дараах 
бүрэлдэхүүнтэй зохион байгуулсан . 

                          Т.Сэргэлэн 

Баянгол                            /Улаанбаатар хотын Захирагчийн ажлын албаны Хүнс,  худалдаа             
Хан-Уул                                                   үйлчилгээний хэлтсийн мэргэжилтэн/ 

Сонгинохайрхан                                                      Б.Мэндбаяр 

               /Улаанбаатар хотын Цагдаагийн газрын Үйл ажиллагааны хэрэгжилтийг   
зохицуулах хэлтсийн ахлах байцаагч Цагдаагийн ахмад/ 

К.Нямцэцэг 

                                     /СХД-ийн ЗДТГ-ын Худалдаа, үйлчилгээний хэлтсийн мэргэжилтэн/ 

                                                                               Б.Бат-Өлзий  

/БГД-ийн ЗДТГ-ын Худалдаа, үйлчилгээний хэлтсийн мэргэжилтэн/ 

Б.Нарантуяа 

      /ХУД-ийн ЗДТГ-ын  Худалдаа, үйлчилгээний хэлтсийн ахлах мэргэжилтэн/  

                                                                               Т.Золжаргал     

  Сүхбаатар               /Улаанбаатар хотын Захирагчийн ажлын албаны Үйл ажиллагааны  

  Чингэлтэй                                         мониторингийн хэлтсийн Мэргэжилтэн/  

  Баянзүрх                                                             Ч.Шинэчимэг 

/Улаанбаатар хотын Цагдаагийн газрын Үйл ажиллагааны хэрэгжилтийг  

зохицуулах хэлтсийн ахлах байцаагч, Цагдаагийн хошууч/ 



Н.Бумцэнд  

/СБД-ийн ЗДТГ-ын Худалдаа, үйлчилгээний хэлтсийн мэргэжилтэн/ 

Г.Золзаяа   

                                      /БЗД-ийн ЗДТГ-ын Худалдаа, үйлчилгээний хэлтсийн мэргэжилтэн/              

                                                                                Д.Байгалмаа                                                                                                                              
/ЧДД-ийн ЗДТГ-ын Худалдаа, үйлчилгээний хэлтсийн мэргэжилтэн/-тэй                    
хамтран хяналт, шинжилгээ, үнэлгээний ажлыг зохион байгуулж явууллаа. 

          Хяналт шинжилгээ үнэлгээг дараах чиглэлээр явууллаа. 

- Нийслэлийн төвийн 6 дүүргийн нутаг дэвсгэрт батлагдсан байршил, Ерөнхий 
менежерийн 2016 оны 02 дугаар сарын 24-ний өдрийн А/25 дугаар тушаалаар батлагдсан 
АСЕМ-ын 13 гудамж, төв зам дагуу байршсан түргэн үйлчилгээний цэгүүд  худалдаа, 
үйлчилгээ эрхлэх зөвшөөрөлтэй эсэх,  

-  Ерөнхий менежерийн тушаалаар батлагдсан байршилд байрлаж буй эсэх 
- Батлагдсан загвартай эсэх  
- Ногоон байгууламж, нийтийн эзэмшлийн талбай дээр байршиж байгаа эсэх 
- Ерөнхий менежерийн 2016 оны 02 дугаар  сарын 24-ний өдрийн А/25 дугаар 

тушаалаар батлагдсан ажлын хэсэг, дүүргийн Засаг даргын тамгын газраас удаа дараа 
өгсөн мэдэгдэл болон шаардах хуудасны мөрөөр хэрэгжсэн ажил, үр дүн зэрэг асуудлыг 
хамруулан шалгалаа.     

Ерөнхий мэдээлэл Баянгол СХД ХУД СБД Чингэлтэй БЗД Дүн  

Шалгалтанд хамрагдсан ТҮЦ-
ийн тоо 

35 40 20 54 13 122 284 

Зөвшөөрөлтэй ТҮЦ-ний тоо - 9 12 8 8 5 42 

Зөвшөөрөлгүйгээр нийтийн 
эзэмшлийн зам талбай, 
автобусны буудал, явган хүний 
зам, ногоон байгууламжин дээр 
дур мэдэн байрлуулсан 

35 16 8 32 3 116 200 

Батлагдаагүй байршилд 
зөвшөөрөл олгосон ТҮЦ-ний тоо 

0 

 

25 0 14 2 1 42 

Бусдад түрээсэлдэг 5 27 5 11 0 28 76 

2 буюу түүнээс дээш ТҮЦ 
эзэмшигчийн тоо 

- - - 4 - 4 8 

Албан шаардлага хүргүүлсэн 
тоо 

35 0 9 11 3 78 136 

Батлагдсан загвартай ТҮЦ-ний 
тоо 

3 13 18 9 8 7 58 

 

           Хяналт шалгалт үнэлгээнд нийт 283 ТҮЦ хамрагдсанаас 42 түц буюу 15% 
батлагдсан байршил дээр зөвшөөрөлтэй, 42 түц буюу 15 % батлагдаагүй байршил дээр 
зөвшөөрөлтэй, 225 түц буюу 70 % зөвшөөрөлгүй нийтийн эзэмшлийн зам талбайд дур 
мэдэн байршуулсан, 58 түц буюу 20 % нийслэлийн Ерөнхий төлөвлөгөөний газраас 
батлагдсан загвартай, 76 түц буюу 27 % бусдад түрээсэлсэн,  2 буюу түүнээс дээш ТҮЦ-
тэй эзэмшигч 8 байна.      



            Хяналт, шинжилгээ, үнэлгээ хийхэд илэрсэн зөрчил  

          1.ТҮЦ-т худалдаа үйлчилгээ эрхэлж  байгаа иргэдэд илэрсэн нийтлэг зөрчил 

          Ерөнхий менежерийн тушаалаар батлагдсан байршилд ТҮЦ ажиллуулах гэрээтэй 
боловч дур мэдэн өөр байршилд шилжүүлэн байршуулсан, аж ахуйн нэгжүүд өөрсдийн 
эзэмшлийн талбайд газрын түрээсийн гэрээгээр иргэдийн ТҮЦ-ийг байршуулж үйл 
ажиллагааг явуулах нөхцлийг бүрдүүлсэн, иргэд зөвшөөрөлгүйгээр дур мэдэн дуртай 
газраа ТҮЦ байршуулснаас нэг дор хэт олноор төвлөрөх, явган хүний зам үзэгдэх орчин 
хаах, ногоон байгууламж дээр тавих, шугам сүлжээ, барилга байгуулалт, хот тохижилтын 
төлөвлөгдсөн газарт байршуулах хүндрэлтэй асуудлууд ихээр гарсан байна.  

ТҮЦ-т худалдаа, үйлчилгээ эрхэлж байгаа иргэд цагийн хуваарийг хэтрүүлэн 
ажилладаг, бусдад түрээслүүлдэг, галын аюулгүй байдал алдагдсан, ариун цэвэр, эрүүл 
ахуйн шаардлага хангахгүй орчинд зориулалтын хөргүүрт биш ил задгай лангуун дээр 
кремтэй, түргэн гэмтэх, хаяг шошгын стандартын шаардлага хангахгүй (ороомог, хотдог, 
наполеон торт, чанасан өндөг, цуйван, салат, хуушуур, пирожки) тасалгааны температурт 
хадгалж худалдаалсан, тамхи хайрцгаар болон ширхэглэж худалдаалсан, орчин тойрны 
50 м хүртэлх зам талбайн угаалга, цэвэрлэгээг хийдэггүй, худалдагчийн дүрэмт хувцас 
өмсөөгүй гэх мэт нийтлэг зөрчил илэрлээ.  

          Журмын 2 дугаар зүйлийн 2.2.5-д ТҮЦ нь зориулалтын бие засах суултуур бүхий 
ариун цэврийн өрөөтэй байх гэж заагдсан байтал, ТҮЦ-т худалдаа  үйлчилгээ эрхэлж буй 
иргэд ариун цэврийн өрөөг агуулах, унтлагын өрөө гэх мэтчилэн зориулалтын бус 
нөхцлөөр ашиглаж байна. Шалтгаан нь бага талбайд үнэр дарагч болон халдваргүйтэх 
бодис хэрэглэхэд үнэр дарагдахгүй, хүнсний бараа бүтээгдэхүүнд нөлөөлөх сөрөг 
дагаврууд байна. 

ТҮЦ-ийн гадна дотно талбайд зориулалтын хогийн сав  байршуулаагүйн улмаас 
бохир үнэр, тамхины иш, чихрийн цаас гэх мэт эргэн тойрноо бохирдуулсан байсан.  

-Дүүргийн Засаг даргын дэргэдэх ХҮЗЗ-д илэрсэн зөрчил 

Хяналт, шинжилгээ, үнэлгээ хийхэд Түргэн үйлчилгээний цэг шинэчлэн 
байршуулах, цэгцлэх асуудал удаашралтай, дүүргүүд хотын Ерөнхий менежерийн тушаал 
гаргасан байршлуудыг баталгаажуулж, гэрээжүүлэх ажил хийгдээгүй. 

Дүүргүүдийн Засаг даргын дэргэдэх Худалдаа үйлчилгээг зохицуулах зөвлөлөөс 
батлагдаагүй байршилд гэрээ байгуулдаг, батлагдсан байршилд тоо давхацуулсан, 
худалдаа, үйлчилгээний чиглэлийг өөрчилж гэрээ хийдэг. 

Дүүргийн ХҮЗЗ-өөс байршлын саналыг ирүүлэхдээ харьяа алба, хэлтсээс саналыг 
авч тусгадаггүй учраас газрын кадастр давхцах, нийтийн эзэмшлийн зам талбай, 
автобусны буудал, явган хүний зам, ногоон байгууламжин дээр байршил батлагдсан 
зөрчил илэрсэн. 

Дүүргийнхээ нутаг дэвсгэрт ТҮЦ-ээр худалдаа үйлчилгээ эрхэлж буй иргэдийн ХҮХ-
тэй байгуулсан худалдаа, үйлчилгээ эрхлэх гэрээний сунгалтын асуудлыг  шийдвэрлээгүй. 

ТҮЦ-ийн худалдаа үйлчилгээ эрхлэх иргэдтэй гэрээ байгуулахдаа хариуцлага 
хүлээлгэн гэрээг цуцлах нөхцөл, түр байрших газрыг шаардлагатай тохиолдолд чөлөөлөх,  
нүүлгэн шилжүүлэлт хийх үеийн зардал, бараа материал, тоног төхөөрөмжид учирч болох 
хохирлыг иргэн хариуцах гэх мэт асуудлуудыг гэрээндээ тодорхой заалтуудыг тусгаж 
өгөөгүй. 

ХҮЗЗ-ын гишүүдийн хоорондын үйл ажиллагааг уялдуулан, үйл ажиллагааг холбож 
өгөх ажлыг зохион байгуулалтын арга хэмжээг аваагүй  

Төрийн байгууллагуудын үйл ажиллагаанд илэрч буй асуудлууд 

Баянзүрх дүүрэгт ТҮЦ-ийн үйл ажиллагаа эрхэлж буй иргэнд хүнсний дэлгүүрийн 
стандартаар онцгой байдлын галын дүгнэлт, мэргэжлийн хяналтын бүртгэлийн хуудсаар 
бүртгэлжүүлсэн байсан. 



Баянгол, Сонгинохайрхан, Баянзүрх, Сүхбаатар дүүргийн Өмч газрын харилцааны 
албанаас газрын акт хийж газрын төлбөрийг жилээр нь хурааж авсан бөгөөд газрын актыг 
иргэд ТҮЦ ажиллуулах зөвшөөрөл гэсэн ойлголттой байсан. 

Дүүргүүдэд Контейнар хаус, Эрдэнийн шинэ өргөө, Киг компани болон Киг 
компаний батлагдсан загварыг худалдан авч иргэд өөрсдөө үйлдвэрлэсэн ТҮЦ-үүд 
иргэдэд худалдаа үйлчилгээ эрхэлж байна. 

Чингэлтэй дүүргийн өмч, газрын харилцааны алба СӨХ-д иргэнийг  ТҮЦ-т худалдаа 
үйлчилгээ эрхлэхийг дэмжсэн албан бичиг гаргаж өгсөн. Энэ нь тухайн иргэнд ТҮЦ-д 
ажиллуулах зөвшөөрөлтэй болсон гэсэн ойлголтыг өгч байна. 

Дүүргүүдийн ХҮЗЗ-өөс авч хэрэгжүүлсэн арга хэмжээ 

-Чингэлтэй, Хан-Уул дүүрэг ТҮЦ-т худалдаа, үйлчилгээ эрхэлж байгаа иргэддээ 
НИТХ-ын 56, 07 дугаар тогтоол болон холбогдох хууль журмын заалт, хориглосон бараа 
бүтээгдэхүүн, бараа хадгалалтын сургалтыг зохион байгуулж, гарын авлагаар хангасан. 
Энэ нь ТҮЦ-т худалдаа, үйлчилгээ эрхэлж байгаа иргэдэд зохих хууль, журам, тогтоолын 
дагуу үйл ажиллагаа явуулах, буруу хадгалалтын улмаас муудсан бараа бүтээгдэхүүнээр 
иргэдэд үйлчлэхгүй байх ойлголтыг өгсөн. 

- Чингэлтэй дүүргийн Худалдаа, үйлчилгээний хэлтсээс төрийн байгууллагууд 
болон Сууц өмчлөгчдийн холбоодод тус хэлтэстэй ТҮЦ-т худалдаа үйлчилгээ эрхлэх гэрээ 
байгуулаагүй иргэдэд ямар нэгэн үйлчилгээ үзүүлэхгүй байхыг, үзүүлсэн нөхцөлд нүүлгэн 
шилжүүлэлтийн зардлыг тус байгууллага, сөх хариуцахыг анхааруулсан бичиг хүргүүлсэн 
байсан. Ийм бичиг хүргүүлсний үндсэн дээр Чингэлтэй дүүрэгт зөвшөөрөлгүй худалдаа 
эрхэлж буй иргэдийн тоог хязгаарлаж өгсөн. 

 

ДҮГНЭЛТ 

          - Дүүргүүдийн Засаг даргын дэргэдэх ХҮЗЗ-өөс ирүүлсэн саналыг үндэслэн Хотын 
Ерөнхий менежерийн 3 удаагийн тушаалаар Баянгол, Сүхбаатар, Сонгинохайрхан, Хан-
Уул, Чингэлтэй дүүргийн нутаг дэвсгэрт байршуулах нийт 357 ТҮЦ-ийн тоог баталсан 
боловч батлагдсан байршилд ТҮЦ байршуулах, худалдаа үйлдвэрлэл үйлчилгээ эрхлэх 
гэрээ олгох явц, ТҮЦ-ийн загварыг шинэчлэх ажил удаашралтай, дүүргүүдийн Худалдаа, 
үйлчилгээг зохицуулах Зөвлөлөөс энэ талаар тодорхой арга хэмжээ авч ажиллахгүй, 
танин мэдүүлэх ажил хийгдэхгүй, мэдээлэл ил тод бус, дүүрэг болон хорооны түвшинд 
хяналтгүй байгаагаас иргэд дур мэдэн нийтийн эзэмшлийн зам талбайд ТҮЦ байршуулах 
үзэгдэл газар авсан байна.  

          - Дүүргүүдийн ХҮЗЗ-ийн гишүүдийн уялдаа холбоо сул тул зөвшөөрөлгүй худалдаа 
үйлчилгээ эрхэлж байгаа иргэдийн ТҮЦ-ийг нүүлгэн шилжүүлэх ажил удаашралтай байна. 

         - Зөвшөөрөлгүй байршсан ТҮЦ-ийг нүүлгэн шилжүүлэх үед үүссэн хохирлын 
асуудлыг аль байгууллага хариуцах нь тодорхойгүй байна. 

        - Журмын 2.1.5-т “Зөөврийн бие засах суултуур бүхий ариун цэврийн өрөөтөй байх ба 
түүнд ашиглах цэвэр ус үнэр дарагч болон халдваргүйтэх бодисын нөөцтэй, бохир савлах 
сав 10-аас доошгүй байна” гэж заасан боловч хэрэгжилт хангалтгүй байна. Иргэд ариун 
цэврийн өрөөг агуулах, унтлагын өрөө болон ашиглаж байна. 

          - Зөвшөөрөлгүй ТҮЦ-т худалдаа үйлчилгээ эрхэлж байгаа иргэдийг Ерөнхий 
менежерийн тушаалаар баталсан сул байршилд нүүлгэн байршуулах ажлыг зохион 
байгуулах ажлыг шийдвэрлэх явц удаашралтай байна. 

         - ТҮЦ эзэмшигчдийн үйл ажиллагаанд хяналт тавих мэргэжлийн байгууллагуудын 
хяналт хангалтгүйгээс галын болон хүнсний аюулгүй байдал алдагдах, иргэд оршин 
суугчдын эрүүл, аюулгүй амьдрах, зорчих эрх зөрчигдөх нөхцөл бүрдсэн байна.  

           - НМХГ болон дүүргүүдийн МХХийн эрхзүйн чадамж суларсан. Зөвхөн иргэдийн 
гомдол, дуудлага, хордлого гарсан, төлөвлөгөөт хяналт шалгалтыг явуулдаг.  



        - Дүүргийн цагдаагийн хэлтэс, мэргэжлийн хяналтын хэлтэс зөрчил гаргаж, 
торгуулийн арга хэмжээ авахуулсан ТҮЦ-ийн үйл ажиллагаа эрхэлж байгаа иргэдийн 
мэдээллийг харъяа дүүргийн ХҮЗЗ-д тайлан мэдээг ирүүлж хэвшээгүй байна.  

 

              ЦААШИД АВАХ АРГА ХЭМЖЭЭНИЙ САНАЛ 

           - Дүүргүүдийн ХҮЗЗ-ийн үйл ажиллагааг жигдрүүлж, иргэдтэй хийх худалдаа, 
үйлчилгээ эрхлэх гэрээ байгуулахдаа холбогдох хууль, тогтоол, журмын холбогдох 
заалтуудыг болон гэрээгээр үүрэгжүүлэх, хариуцлагын асуудлыг тодорхой тусгаж өгөх  

           - ТҮЦ-т худалдаа үйлчилгээ эрхлэх иргэнтэй байгуулах гэрээндээ нүүлгэн 
шилжүүлэлтийн ажлыг хийх тохиодолд машин техникийн зардал болон, тоног төхөөрөмж, 
бараа бүтээгдэхүүний гэмтлийн зардлыг төрийн байгууллага хариуцахгүй гэсэн заалтыг 
заавал тусгах нь зүйтэй. 

           - Дүүргүүдийн ХҮЗЗ-өөс ТҮЦ байршуулах байршлын саналыг хүргүүлэхдээ хороо 
болон холбогдох алба хэлтсээс саналыг авсан байх  

           - Дүүргийнхээ нутаг дэвсгэрт ТҮЦ-ийн худалдаа үйлчилгээ эрхэлж буй иргэдийн 
мэдээллийг тус бүрт нь хавтаслаж, баяжуулж байх 

          - Дүүргийнхээ нутаг дэвсгэрт ТҮЦ-ийн худалдаа үйлчилгээ эрхэлж буй иргэдийн 
байршиж буй байршил мэдээллийг Manaikhoroo.mn сайтад тогтмол байршуулан баяжилт 
хийж байх. 

           - ТҮЦ эрхлэгчдийн үйл ажиллагаанд тавих хяналтыг сайжруулж, холбогдох хууль 
тогтоомж зөрчсөн газруудын мэдээллийг сар бүрийн 20-ны дотор холбогдох дүүргийн 
Засаг даргын Тамгын газрын  Худалдаа, үйлчилгээний хэлтэст ирүүлж хэвших 

           - Дүүргийн ХҮЗЗ-д байгаа төрийн байгууллагуудын хоорондын уялдаа холбоог 
сайжруулах  

           - Нүүлгэн шилжүүлэлт хийсний дараа тухайн ТҮЦ-ийн үйл ажиллагааг бүрэн зогсоох 
асуудлыг аль алба хэлтэс нь хариуцахыг шийдэх  

          - Нийслэлийн Ерөнхий төлөвлөгөөний газраас батлагдсан загварыг дахин судалж 
үзэх 

          - Дүүргүүдийн ХҮЗЗ-д нутаг дэвсгэртээ зөвшөөрөлгүй байршилд ТҮЦ-т худалдаа 
үйлчилгээ эрхэлж байгаа иргэдийг тодорхой шалгуур үзүүлэлтийг харгалзан үзэж Ерөнхий 
менежерийн тушаалаар батлагдсан сул байршилд шилжүүлэн байршуулах зохицуулалтыг 
нэн яаралтай шийдвэрлэхийг үүрэгжүүлэх хэрэгтэй байна. 

- Зөвшөөрөлгүй байршуулсан ТҮЦ-ийг эрчим хүчээр хангадаг мэргэжлийн 
байгууллагуудын удирдлагуудад холбогдох дээд шатны байгууллагаас чиглэл өгч 
үүрэгжүүлэх 

- Дүүргийнхээ нутаг дэвсгэрт ТҮЦ-т худалдаа үйлчилгээ эрхэлж байгаа иргэдэд 
холбогдох хууль тогтоомжийн талаар сургалт, мэдээллийг хийж, ТҮЦ байршуулах 
байршлыг сайтад байршуулах хэрэгтэй байна. Ингэснээр худалдаа үйлчилгээ эрхлэгчид 
холбогдох хууль журмыг зөрчих, хориотой бараа бүтээгдэхүүн худалдан борлуулах 
асуудал буурна. 

- ТҮЦ-т худалдаа үйлчилгээ эрхлэх иргэдтэй гэрээг байгуулахдаа үйл ажиллагааны 
чиглэлийг тодорхой тусгаж өгөх.  

- Дүүргүүдийн ХҮЗЗ-өөс батлагдаагүй байршилд дур мэдэн ТҮЦ-т худалдаа 
үйлчилгээ эрхлэх гэрээг иргэдтэй хийх асуудлыг таслан зогсоох шаардлагатай.  

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

 



   

         

 

  

 

 

 

 

  

 



 

 

 

 

№ Ажлын хэсгийн бүрэлдэхүүн Шалгах дүүрэг 

1 Ч.Шинэчимэг-99028684 

/Улаанбаатар хотын Цагдаагийн газрын Үйл ажиллагааны 
хэрэгжилтийг зохицуулах хэлтсийн ахлах байцаагч, 
Цагдаагийн хошууч/ 

Н.Бумцэнд -99300120 

/Сүхбаатар дүүргийн ЗДТГ-ын Худалдаа, үйлчилгээний 
хэлтсийн мэргэжилтэн/ 

Г.Золзаяа-99739014   

/Баянзүрх дүүргийн ЗДТГ-ын Худалдаа, үйлчилгээний 
хэлтсийн мэргэжилтэн/ 

Д.Байгалмаа-99034383 

/Чингэлтэй дүүргийн ЗДТГ-ын Худалдаа, үйлчилгээний 
хэлтсийн мэргэжилтэн/ 

Сүхбаатар 

Баянзүрх 

Чингэлтэй 

2 Б.Мэндбаяр-99145123 

/Улаанбаатар хотын Цагдаагийн газрын Үйл ажиллагааны 
хэрэгжилтийг зохицуулах хэлтсийн ахлах байцаагч, 
Цагдаагийн ахмад/ 

байцаагч/ 

К.Нямцэцэг -98114488 

/Сонгинохайрхан дүүргийн ЗДТГ-ын Худалдаа, үйлчилгээний 
хэлтсийн мэргэжилтэн/ 

Б.Бат-Өлзий-88406846 

/Баянгол дүүргийн ЗДТГ-ын Худалдаа, үйлчилгээний 
хэлтсийн мэргэжилтэн/ 

Б.Нарантуяа-99959011 

/Хан-Уул дүүргийн ЗДТГ-ын Худалдаа, үйлчилгээний 
хэлтсийн ахлах мэргэжилтэн/ 

Сонгинохайрхан 

Баянгол 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



    

 

 

 

 

 

 


