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Ажлын хэсэг байгуулж, 
хяналт шалгалт хийх тухай

Хот тосгоны эрх зүйн байдлын тухай хуулийн 18 дугаар зүйлийн 18.3, 21 
дүгээр зүйлийн 21.3 дахь заалт, 23 дугаар зүйлийн 23.2 дахь заалт, Нийслэлийн 
Засаг даргын 2014 оны А/279 дүгээр захирамжаар батлагдсан “Захирамжлалын 
баримт бичиг боловсруулах, батлах, хянах, мэдээлэх журам”-ын 2 дугаар хэсгийн 
2.4.1 дэх заалт, 2015 оны “ Согтууруулах ундаагаар үйлчлэх тусгай зөвшөөрөлтэй 
үйлчилгээний газруудын үйл ажиллагаа явуулах цагийн хязгаарыг түр тогтоох 
тухай” А/609 дүгээр захирамжийн 1 дэх заалт, 2017 оны "Худалдаа, үйлчилгээний 
газруудын үйлчилгээний соёлыг сайжруулж, хэрэглэгч, үйлчлүүлэгчдийн эрх 
ашгийг хамгаалах талаар авах зарим арга хэмжээний тухай” А/835 дугаар 
захирамжийн 2 дахь заалт, Улаанбаатар хотын Захирагчийн ажлын албаны 
дүрмийн 2 дугаар хэсгийн 2.9.5, 3 дугаар хэсгийн 3.1.7 дахь заалтыг тус тус 
үндэслэн ТУШААХ нь:

1. Нийслэлийн нутаг дэвсгэрт үйл ажиллагаа явуулж буй худалдаа, хоол 
үйлдвэрлэл үйлчилгээний газруудад холбогдох хууль тогтоомж, стандартын зарим 
заалтын хэрэгжилт болон үйлчилгээний цагийн хуваарийн мөрдөлтийг шалгаж, 
хангуулах үүрэг бүхий “Ажлын хэсэг”-ийн бүрэлдэхүүнийг 1 дүгээр хавсралтаар, 
хяналт шалгалтын ажпын удирдамжийг 2 дугаар хавсралтаар тус тус баталсугай.

2. Хяналт шалгалтыг удирдамжид заасны дагуу үр дүнтэй зохион байгуулж, 
2017 оны 12 дугаар сарын 05-ны дотор танилцуулахыг Ажлын хэсэг 
/Д.Оюунболор/-т даалгасугай.
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НИЙСЛЭЛИЙН НУТАГ ДЭВСГЭРТ ҮЙЛ АЖИЛЛАГАА _ 

ЯВУУЛЖ БУЙ ХУДАЛДАА, ХООЛ ҮЙЛДВЭРЛЭЛ ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ 
ГАЗРУУДАД ХОЛБОГДОХ ХУУЛЬ ТОГТООМЖ, СТАНДАРТЫН 

ХЭРЭГЖИЛТИЙГ ШАЛГАХ, ХАНГУУЛАХ 
ҮҮРЭГ БҮХИЙ “АЖЛЫН ХЭСЭП-ИЙН БҮРЭЛДЭХҮҮН

Ажлын хэсгийн Д.Оюунболор
дарга

Гишүүд Л.Эрдэнэчулуун

Д.Ядамдорж

Ц.Одонтунгалаг

Б.Ихбаяр

Э.Сансар

Д.Булган

Г.Амгалан

С.Жавхлан

Нарийн бичгийн Д.Эрдэнэцэцэг
дарга

Улаанбаатар хотын Захирагчийн аж 
албаны Хүнс, худалдаа, 
үйлчилгээний хэлтсийн даргын 
албан үүргийгтүр орлон гүйцэтгэгч
Нийслэлийн Мэргэжлийн хяналтын 
газрын дарга
Нийслэлийн Цагдаагийн газрын 
дарга
Хан-Уул дүүргийн Засаг даргын 
Тамгын газрын Хүнс, худалдаа, 
үйлчилгээний хэлтсийн дарга

Сонгинохайрхан дүүргийн Засаг 
даргын Тамгын газрын Хүнс, 
худалдаа, үйлчилгээний хэлтсийн 

дарга
Баянгол дүүргийн Засаг даргын 
Тамгын газрын Хүнс, худалдаа 
үйлчилгээний хэлтсийн дарга 
Чингэлтэй дүүргийн Засаг 
даргын Тамгын газрын Хүнс, 
худалдаа, үйлчилгээний хэлтсийн 
дарга
Сүхбаатар дүүргийн Засаг 
даргын Тамгын газрын Хүнс, 
худалдаа, үйлчилгээний хэлтсийн 
дарга
Баянзүрх дүүргийн Засагдаргын 
Тамгын газрын Хүнс, 
худалдаа, үйлчилгээний хэлтсийн 
дарга
Улаанбаатар хотын Захирагчийн 
Ажпын албаны Хүнс, 
худалдаа, үйлчилгээний 
хэлтсийн ахлах мэргэжилтэн
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НИЙСЛЭЛИЙН ТӨВИЙН 6 ДҮҮРГИЙН НУТАГ ДЭВСГЭРТ 
ҮЙЛ АЖИЛЛАГАА ЯВУУЛЖ БУЙ ХУДАЛДАА, ХООЛ ҮЙЛДВЭРЛЭЛ 

ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ГАЗРУУДАД ШАЛГАЛТ ХИЙХ АЖЛЫН УДИРДАМЖ

Нэг. Зорилго

Нийслэлийн төвийн 6 дүүргийн нутаг дэвсгэрт үйл ажиллагаа явуулж буй 
худалдаа, хоол үйлдвэрлэл үйлчилгээний газруудад Нийслэлийн Засаг даргын 
2017 оны “Худалдаа, үйлчилгээний газруудын үйлчилгээний соёлыг сайжруулж, 
хэрэглэгч, үйлчлүүлэгчдийн эрх ашгийг хамгаалах талаар авах зарим арга 
хэмжээний тухай” А/835 дугаар захирамжийн хэрэгжилт, үйлчилгээний цагийн 
хуваарийн мөрдөлтийг шалгаж, илэрсэн зөрчил дутагдлыг арилгуулах, холбогдох 
хууль тогтоомж, стандартын хэрэгжилтийг хангуулахад оршино.

Хоёр. Хамрах хүрээ, хугацаа
Шалгалтыг Нийслэлийн төвийн 6 дүүргийн нутаг дэвсгэрт үйл ажиллагаа 

явуулж буй худалдааны төв, зах, хайпермаркет, супермаркет, минимаркет, 
хүнсний дэлгүүр, баар, цайны газруудыг хамруулж, 2017 оны 11 дүгээр сарын 15- 
ны өдрөөс 11 дүгээр сарын 24-ний өдрүүдэд зохион байгуулна.

Гурав. Шалгалтын бүрэлдэхүүн
Шалгалтыг дүүрэгт дүүргийн Засаг даргын Тамгын газрын Хүнс, худалдаа, 

үйлчилгээний хэлтсийн дарга нараар ахлуулан дараах бүрэлдэхүүнтэй зохион 
байгуулна. Үүнд;
3.1. Дүүргийн Засаг даргын Тамгын газрын Хүнс, худалдаа, үйлчилгээний 

хэлтсийн худалдааны асуудал хариуцсан мэргэжилтэн
3.2. Дүүргийн Засаг даргын Тамгын газрын Хүнс, худалдаа, үйлчилгээний 

хэлтсийн хоол үйлдвэрлэл үйлчилгээний асуудал хариуцсан мэргэжилтэн
3.3. Дүүрэг дэх Мэргэжлийн хяналтын хэлтсийн хүнсний чанар, стандартын 

хяналтын улсын байцаагч,
3.4. Дүүрэг дэх Мэргэжлийн хяналтын хэлтсийн эрүүл ахуй, халдвар хамгааллын 

хяналтын улсын байцаагч
3.5. Дүүргийн Цагдаагийн хэлтсийн алба хаагчид

Дөрөв. Шалгах чиглэл

4.1. Согтууруулах ундаагаар үйлчлэх тусгай зөвшөөрөлтэй газар /баар/-ын 
цагийн хуваарийн мөрдөлт

4.2. Худалдааны төв, зах, хайпермаркет, супермаркет, минимаркет, хүнсний 
дэлгүүр, цайны газруудад



4.3. эрүүл ахуйн нөхцөл шаардлага хангасан ариун цэврийн өрөөгөөр хэрэглэгч,
үйлчлүүлэгчдэд үнэ төлбөргүй үйлчилж байгаа эсэхийг шалгах

Тав. Арга хэмжээ авах

5.1. Хяналт шалгалтын явцад илэрсэн зөрчлийн дагуу холбогдох улсын 
байцаагч болон цагдаагийн алба хаагчид холбогдох хуулийн дагуу хариуцлага 
тооцож, хэрэгжилтийг хангуулж ажиллана.

Зургаа. Шалгалтын дунг ирүүлэх, нэгтгэх

5.1. Дүүргүүдийн Засаг даргын Тамгын газрын Хүнс, худалдаа, үйлчилгээний 
хэлтэс шалгалтын дүнг нэпггэн, илтгэх хуудсыг хавсралт хүснэгт /хүснэгт 1, 
хүснэгт 2, хүснэгт 3/-ийн хамт 2017 оны 11 дүгээр сарын 28-ны дотор Улаанбаатар 
хотын Захирагчийн ажлын албанд ирүүлнэ.

5.2. Улаанбаатар хотын Захирагчийн ажлын албаны Хүнс, худалдаа, 
үйлчилгээний хэлтэс нийслэлийн хэмжээнд хийгдсэн шалгалтын дүнг нэгтгэн 
ажлын хэсэгт ирүүлнэ.

5.3. Ажлын хэсэг шалгалтын дүнг хэлэлцэж, санал дүгнэлтийг Улаанбаатар 
хотын Ерөнхий менежер бөгөөд Захирагчийн ажлын албаны даргад 2017 оны 12 
дугаар сарын 05-ны дотор танилцуулна.

Зургаа. Бусад асуудал

6.1. Дүүргүүдийн Засаг даргын Тамгын газар ажлын хэсгийг хяналт 
шалгалтад шаардлагатай тээврийн хэрэгслээр хангаж ажиллана.
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Үйлчлүүлэгчдэд зориулсан ариун цэврийн өрөөгүй 
аж ахуйн нэгж, иргэдийн жагсаалт

Хүснэгт 1

№ Аж ахуйн нэгж, иргэдийн 
нэрс

Үйлчилгээний төрөл Байршил

Хүснэгт 2

Ариун цэврийн өрөөгөөр үйлчлүүлэгчдэд төлбөртэй 
үйлчилж буй аж ахуйн нэгж, иргэдийн жагсаалт

№ Аж ахуйн нэгж, иргэдийн 
нэрс

Үйлчилгээний төрөл Байршил

Хүснэгт 3

Цагийн хуваарь хэтрүүлж ажилласан, согтууруулах ундаагаар үйлчлэх тусгай 
зөвшөөрлийг түдгэлзүүлэх аж ахуйн нэгжийн жагсаалт

№ Аж ахуйн нэгжийн нэрс Үйлчилгээний төрөл Байршил


