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Болзолт уралдаан зарлах тухай

Төсвийн тухай хуулийн 16 дугаар зүйлийн 16.5.5 дахь заалт, Хот тосгоны эрх 
зүйн байдлын тухай хуулийн 18 дугаар зүйлийн 18.4 дэх заалт, Нийслэлийн Засаг 
даргын 2014 оны 279 дүгээр захирамжаар батлагдсан “Захирамжлалын баримт 
бичиг боловсруулах, батлах, хянах, мэдээлэх журам", Улаанбаатар хотын 
Захирагчийн ажлын албаны дүрмийн 2 дугаар хэсгийн 2.9, 4 дүгээр хэсгийн 4.3.13 
дахь заалтыг тус тус үндэслэн ТУШААХ нь:

1. Нийслэлийн хүнс, худалдаа, үйлдвэр, үйлчилгээний салбарын бодлогын 
хэрэгжилтийг эрчимжүүлэх, Дүүргүүдийн Засаг даргын тамгын газрын Худалдаа, 
үйлчилгээний хэлтсийн ажилтнуудын үйл ажиллагааг идэвхжүүлэх, үнэлэлт 
дүгнэлт өгөх, мэргэжил арга зүйн удирдлагаар хангах зорилгоор зарлаж буй 
болзолт уралдааны удирдамжийг нэгдүгээр хавсралтаар, шалгарсан хэлтсүүдийг 
шагнахад шаардагдах зардлын тооцоог хоёрдугаар хавсралтаар тус тус 
баталсугай.

2. Болзолт уралдааныг удирдамжийн дагуу дүгнэж, дүнг 2016 оны 10 дугаар 
сарын 20-ны дотор танилцуулахыг Хүнс, худалдаа, үйлчилгээний хэлтэс 
/О.НарантуяаАт үүрэг болгосугай.

3. Болзолт уралдааны шагналд шаардагдах 1,255,000.00 /нэг сая хоёр зуун 
тавин таван мянга/ төгрөгийн зардлыг бусад бараа үйлчилгээний зардлаас 
санхүүжүүлэхийг Ахлах нягтлан бодогч /Б.ЦэрмааЛд зөвшөөрсүгэй.
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ДҮҮРГҮҮДИЙН ЗАСАГ ДАРГЫН ТАМГЫН ГАЗРЫН 
ХУДАЛДАА, ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ХЭЛТСИЙН АЖЛЫГ 

ДҮГНЭХ БОЛЗОЛТ УРАЛДААНЫ УДИРДАМЖ

Нэг. Зорилго

Нийслэлийн хүнс, худалдаа, үйлдвэр, үйлчилгээний салбарын бодлогын 
хэрэгжилтийг эрчимжүүлэх, Дүүргүүдийн Засаг даргын тамгын газрын Худалдаа, 
үйлчилгээний хэлтсийн ажилтнуудын үйл ажиллагааг идэвхжүүлэх, төрийн 
үйлчилгээг хүнд сурталгүй, түргэн шуурхай хүргэж хэвших, хэлтсийн үйл 
ажиллагаанд үнэлэлт дүгнэлт өгч мэргэжил арга зүйн удирдлагаар хангахад 
оршино.

Хоёр. Хамрах хүрээ, хугацаа

Болзолт уралдаан Багануур, Налайх хотын Захирагчийн ажлын албаны 
Нийтлэг үйлчилгээний хэлтэс, нийслэлийн 7 дүүргийн Худалдаа, үйлчилгээний 
хэлтсүүдийг хамруулан 2016 оны 04 дүгээр сарын 25-ны өдрөөс 09 дүгээр сарын 
20-ны өдрийг хүртэлх хугацаанд зохион байгуулагдана.

Гурав. Болзолт уралдааны чиглэл

Болзолт уралдааныг дараах чиглэлээр зохион байгуулна. Үүнд:
3.1. “Худалдаа, үйлчилгээг зохицуулах зөвлөл”-ийн үйл ажиллагаа, хурлаар 

хэлэлцэж шийдвэрлэсэн ажлын үр дүн /20 оноо/
3.1.1. Хурлын давтамж, ирц, материалын иж бүрдэл, баталгаажилт
3.1.2. Хэлэлцсэн асуудлын оновчтой байдал
3.1.3. Холбогдох байгууллагуудын уялдаа холбоо, хамтын ажиллагаа
3.1.4. Хурлын шийдвэрийн хэрэгжилт, үр дүн
3.2. Тэмдэглэлт ой, баяр наадмаар худалдаа, үйлчилгээ зохион байгуулсан 

байдал /10 оноо/
3.2.1. Зохион байгуулалт, эмх цэгц, шинэлэг арга хэлбэр нэвтрүүлсэн 

байдал
3.2.2. Хамарсан хүрээ, хямдралтай, урамшуулалтай худалдаа, үйлчилгээний 

хүртээмж
3.2.3. Мэдээ, тайлангийн чанар, хугацаанд нь ирүүлсэн байдал
3.3. Худалдаа, үйлдвэр, үйлчилгээний дэвшилтэт технологийг нэвтрүүлэх, 

худалдаа үйлчилгээний газруудад хууль тогтоомж, журам, стандартыг хангуулах 
чиглэлээр зохион байгуулсан бүтээлч ажил, үр дүн/10 оноо/



3.3.1. Худалдаа, үйлдвэр, үйлчилгээний газруудын судалгааг тухай бүр 
шинэчилж баяжуулан, газар зүйн мэдээллийн системд байршуулж, 
баталгаажуулсан байдал

3.3.2. Худалдаа, үйлчилгээг соёлтой, хүртээмжтэй байлгах талаар авч 
хэрэгжүүлсэн арга хэмжээ

3.3.3. Худалдаа, үйлдвэр, үйлчилгээний салбарт дэвшилтэт техник, 
технологи нэвтрүүлсэн байдал

3.3.4. Худалдаа, үйлдвэр, үйлчилгээний газруудын гадна орчинд тохижилт, 
ногоон байгууламж хийх, түүний засвар үйлчилгээ, хамгаалалтыг сайжруулж, 
гадна фасад болон 50 м хүртэлх нийтийн эзэмшлийн зам талбайн угаалга, 
цэвэрлэгээг тогтмолжуулсан байдал

3.4. Улаанбаатар хотын Ерөнхий менежер, Хүнс, худалдаа, үйлчилгээний 
хэлтсийн даргаас өгсөн үүрэг даалгаврын биелэлт, хугацаандаа ирүүлсэн байдал, 
чанар, үр дүн /5 оноо/

3.4.1. Цаг үеийн шаардлагаар өгсөн үүрэг даалгаврын биелэлт
3.4.2. Шаардлагатай мэдээлэл, судалгаа, илтгэх хуудсыг хугацаанд нь 

чанартай ирүүлсэн байдал
3.5. Улаанбаатар хотын Захирагчийн ажпын албаны салбар хариуцсан 

хэлтсээс зохион байгуулж буй хурал, зөвлөгөөн, сургалт, бусад арга хэмжээнд 
оролцсон байдал /5 оноо/

3.5.1. Зохион байгуулсан сургалт, хурал, семинарт оролцсон байдал
3.5.2. Бусад арга хэмжээнд оролцсон байдал
3.6. Хэлтсийн үйл ажиллагаа болон ажилтнуудын талаар ААН, иргэдээс 

гомдол ирүүлсэн эсэх, төрийн үйлчилгээг хүнд сурталгүй түргэн шуурхай хүргэх 
талаар авч хэрэгжүүлсэн ажлын үр дүн /20 оноо/

3.6.1. Худалдаа, үйлчилгээтэй холбоотой иргэдийн өргөдөл гомдол 
тухайлбал ТҮЦ, зах, худалдааны төвүүд, ил задгай худалдаа, “Нийслэлийн 
худалдаа, үйлчилгээний нийтлэг журам”-ын хэрэгжилттэй холбоотой гомдлыг 
шийдвэрлэсэн байдал,үр дүн

3.6.2. Байгууллага, аж ахуйн нэгж, иргэдээс Худалдаа, үйлчилгээний 
хэлтсийн дарга, мэргэжилтэн нарын ёс зүйтэй холбоотой гомдол ирүүлсэн эсэх

3.6.3. Албан бичиг, өргөдөл гомдлын шийдвэрлэлтийн байдал
3.7. Дүүргийн хүн амын хүнсний хангамжийг сайжруулах чиглэлээр авч 

хэрэгжүүлсэн арга хэмжээ, үр дүн /10 оноо/
3.7.1. Хүн амын хүнсний хангамжийн судалгаа гаргасан байдал
3.7.2. Судалгааг үндэслэн зохион байгуулсан ажил, үр дүн
3.8. Хөдөө, аж ахуй, үйлдвэрийн салбарыг хөгжүүлэх чиглэлээр зохион 

байгуулсан ажлын үр дүн /10 оноо/
3.8.1. Газар тариалан, мал аж ахуй эрхлэгчдийн үйл ажиллагааг дэмжих, 

холбогдох төсөл, хөтөлбөр, сургалтанд хамруулах чиглэлээр зохион байгуулсан 
ажил, үр дүн

3.8.2. Үйлдвэрлэлийг дэмжих, хөгжүүлэх чиглэлээр зохион байгуулсан 
ажлын үр дүн



3.9. Архи тамхины хяналтыг чангатгах, хэрэглээний соёлыг төлөвшүүлэх 
чиглэлээр зохион байгуулсан ажил, үр дүн /10 оноо/

3.9.1. Согтууруулах ундаа худалдаж, түүгээр үйлчилж буй газруудад 
холбогдох хууль тогтоомж, журам, стандартын шаардлагыг хангуулах чиглэлээр 
зохион байгуулсан ажил, үр дүн

3.9.2. Тамхи худалдаалж буй газруудад холбогдох хууль тогтоомж, журам, 
стандартын шаардлагыг хангуулах чиглэлээр зохион байгуулсан ажил, үр дүн

3.9.3. Согтууруулах ундаа, тамхины хэрэглээний соёлыг төлөвшүүлэх 
чиглэлээр зохион байгуулсан ажил, үр дүн

Дөрөв. Болзолт уралдааныг дүгнэх ажпын хэсгийн бүрэлдэхүүн

4.1. Ахлагч: Хүнс, худалдаа, үйлчилгээний хэлтсийн дарга
4.2.1 Гишүүд: Үйл ажиллагааны мониторингийн хэлтсийн ахлах мэргэжилтэн
4.2.2. Хүнс, худалдаа, үйлчилгээний хэлтсийн ахлах мэргэжилтэн нар

Тав. Болзолт уралдааныг дүгнэх, шагнах

5.1. Дүүргүүдийн Худалдаа, үйлчилгээний хэлтэс удирдамжийн хүрээнд 
хийсэн ажлын тайлан, холбогдох материалыг 2016 оны 09 дүгээр сарын 23-ны 
дотор Хүнс, худалдаа, үйлчилгээний хэлтэст ирүүлнэ.

Ажлын хэсэг 2016 оны 09 дүгээр сарын 26-ны өдрөөс 10 дугаар сарын 07- 
ны өдрүүдэд шалгаж дүгнэнэ.

5.2. Хэлтсүүдийг нийлбэр онооны дүнгээр байр эзлүүлэн эхний 3 байрыг 
шалгаруулна.

5.3. Шагналыг Нийслэлийн өдрөөр гардуулна.
1 дүгээр байр-1, Өргөмжлөл, 500 000 төгрөг
2 дугаар байр-1, Өргөмжпөл, 300 000 төгрөг
3 дугаар байр-1, Өргөмжлөл, 200 000 төгрөг
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БОЛЗОЛТ УРАЛДААНЫ ШАГНАЛД ШААРДАГДАХ 
ЗАРДЛЫН ТООЦОО

№ Зардлын нэр Тоо
/ширхэг/

Нэгж үнэ 
/төгрөг/

Нийт үнэ 
/төгрөг/

1 Өргөмжлөл хэвлүүлэх 3 ш 85000 255000

2 1 дүгээр байрны мөнгөн 
шагнал

1 500 000 500 000

3 2 дугаар байрны мөнгөн 
шагнал

1 300000 300 000

4 3 дугаар байрны мөнгөн 
шагнал

1 200000 200 000

Нийт дүн 1255 000


