
УЛААНБААТАР ХОТЫН
ЕРӨНХИЙ МЕНЕЖЕРИЙН

ТУШААЛ

Улаанбаатар хот

Ажлын хэсэг байгуулах тухай

Нийслэлийн эрх зүйн байдлын тухай хуулийн 11 дүгээр зүйлийн 11.1, Хот 

тосгоны эрх зүйн байдлын тухай хуулийн 20 дугаар зүйлийн 20.4, 21 дүгээр 

зүйлийн 21.3, 23 дугаар зүйлийн 23.2, 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, Улаанбаатар хотын 
Захирагчийн ажлын албаны дүрмийн 2 дугаар хэсгийн 2.9.5 дахь заалтыг тус тус 

үндэслэн ТУШААХ НЬ:

1. Иргэдээс ирүүлсэн гомдлын дагуу Баянзүрх дүүргийн 19 дүгээр хорооны 

нутаг дэвсгэр, Цайз захын уулзвар орчмын зах, худалдааны төвүүд, ил задгай 
худалдаанд хяналт шалгалт хийх, цэгцлэх, цаашид авах арга хэмжээний санал 

боловсруулах үүрэг бүхий Ажлын хэсгийн бүрэлдэхүүнийг 1 дүгээр хавсралтаар, 

Ажлын хэсгийн ажиллах удирдамжийг 2 дугаар хавсралт ёсоор тус тус баталсугай. 2

2. Удирдамжийн дагуу хяналт шалгалтыг шуурхай зохион байгуулж, дүнг 

2018 оны 08 дугаар сарын 06-ны дотор танилцуулахыг Ажлын хэсэг 

/Д.Оюунболор/-т даалгасугай.
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АЖЛЫН ХЭСГИЙН БҮРЭЛДЭХҮҮН
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Нарийн бичгийн дарга:

Д.Эрдэнэцэцэг

Улаанбаатар хотын Захирагчийн ажпын албаны 
Хүнс, худалдаа, үйлчилгээний хэлтсийн дарга

Баянзүрх дүүргийн ИТХ-ын төлөөлөгч 
/тохиролцсоноор/

Баянзүрх дүүргийн ИТХ-ын төлөөлөгч 
/тохиролцсоноор/

Баянзүрх дүүргийн Эдийн засаг, хөгжпийн 
асуудал хариуцсан төслийн удирдагч, Засаг 
даргын орлогч

Баянзүрх дүүргийн Газрын албаны дарга

Баянзүрх дүүргийн Цагдаагийн 1 дүгээр хэлтсийн 
дарга

Баянзүрх дүүрэг дэх Мэргэжлийн хяналтын 
хэлтсийн дарга

Баянзүрх дүүрэг дэх Замын цагдаагийн хэлтсийн 
дарга

Баянзүрх дүүргийн Засаг даргын Тамгын газрын 
Тохижилт, нийтийн аж ахуйн хэлтсийн дарга

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

мэргэжилтэн

Баянзүрх дүүргийн Засаг даргын Тамгын газрын 
Хүнс, худалдаа, үйлчилгээний хэлтсийн
мэргэжилтэн

Улаанбаатар хотын Захирагчийн ажлын албаны 
Хүнс, худалдаа, үйлчилгээний хэлтсийн ахлах 
мэргэжилтэн



БАЯНЗҮРХ ДҮҮРГИИН 19 ДҮГЭЭР ХОРОО,
ЦАЙЗ ЗАХ ОРЧМЫН ИЛ ЗАДГАЙ ХУДАЛДААГ ЦЭГЦЛЭХ, 

САНАЛ БОЛОВСРУУЛАХ ҮҮРЭГ БҮХИЙ АЖЛЫН ХЭСГИЙН 
АЖИЛЛАХ УДИРДАМЖ

Нэг. Зорилго

Иргэдээс ирүүлсэн гомдлын дагуу Баянзүрх дүүргийн 19 дүгээр хорооны 
нутаг дэвсгэр, Цайз зах орчимд нийтийн эзэмшлийн зам, талбайд худалдаа, 
үйлчилгээ эрхлэн, орчиныг бохирдуулж, оршин суугч, иргэдийн эрүүл мэнд, ая тух, 
аюулгүй байдалд сөргөөр нөлөөлж буй нөхцөл байдлыг газар дээр нь шалгах, 
илэрсэн зөрчлийг арилгуулах, цэгцлэх, цаашид авч хэрэгжүүлэх арга хэмжээний 
санал боловсруулахад оршино.

Хоёр. Хамрах хүрээ

Баянзүрх дүүргийн 19 дүгээр хорооны нутаг дэвсгэр, Цайз захын уулзвар 
орчмын зах, худалдааны төвүүд болон түрээсээр худалдаа үйлчилгээ эрхэлж буй 
ААН, иргэд, ил задгай худалдаа үйлчилгээ эрхэлж буй иргэд хамрагдана.

Гурав. Бүрэлдэхүүн

Хяналт шалгалтыг Улаанбаатар хотын Захирагчийн ажпын албаны Хүнс, 
худалдаа, үйлчилгээний хэлтсийн дарга ахлан, Тохижилт, хог хаягдлын 
удирдлагын хэлтэс, Баянзүрх дүүргийн иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурал, Засаг 
даргын Тамгын газар, Газрын алба, Цагдаагийн хэлтэс, Мэргэжпийн хяналтын 
хэлтэс, Замын цагдаагийн хэлтэс хамтран зохион байгуулна.

Дөрөв. Хяналт шалгалт эхлэх болон дуусах хугацаа

Шалгалтыг 2018 оны 07 дугаар сарын 30-наас 31-ний өдрүүдэд зохион 
байгуулна.

Тав. Хяналт шалгалтын чиглэл

Д /д Байгууллага, нэгж Хяналт тавих, хариуцах ажлы н  
чиглэл

1

Баянзүрх дүүргийн 
иргэдийн
Төлөөлөгчдийн хурал

Гомдол гаргаж буй иргэд, оршин суугчидтай болон 
“Цайз” захын удирдлагатай уулзаж, нөхцөл 
байдалтай газар дээр нь танилцан, холбогдох арга 
хэмжээ авах

2

Баянзүрх дүүргийн 
Засаг даргын Тамгын 
газар

1. Ил задгай худалдааг цэгцлэх, зөвшөөрөлгүй 
худалдаа, үйлчилгээ эрхлэхийг таслан зогсоох, 
зөрчлийг арилгуулах асуудлыг холбогдох 
байгууллагуудтай хамтарч хэрэгжүүлэх, иргэдийн



амгалан тайван байдлыг хангуулах,
2.Хог хаягдлын тухай хууль, тохижилт, 

цэвэрлэгээний талаар албан байгууллага, аж 
ахуйн нэгж, иргэдийн дагаж мөрдөх журмын 
хэрэгжилтийг хангуулах,

3

Баянзүрх дүүрэг дэх 
Замын цагдаагийн 
хэлтэс

1. Автозамын нэгдүгээр эгнээнд тээврийн 
хэрэгсэл байршуулж худалдаа эрхэлж буй 
иргэдийн холбогдох бичиг баримтыг хураан авч, 
Цагдаагийн хэлтэс, Мэргэжлийн хяналтын 
хэлтэстэй хамтран ажиллах,

2. Замын хөдөлгөөний аюулгүй байдлыг хангах, 
хөдөлгөөн зохион байгуулалтыг сайжруулж, 
түгжрэл саатал үүсгэхгүй байх талаар зохион 
байгуулалтын арга хэмжээ авч ажиллах,

4

Баянзүрх дүүрэг дэх 
Мэргэжлийн хяналтын 
хэлтэс

1. Зөвшөөрөлгүй худалдаа, үйлчилгээ 
эрхлэхийг таслан зогсоох, холбогдох хуулийн дагуу 
хариуцлага тооцох,

2. Тохижилт, цэвэрлэгээний талаар албан 
байгууллага, аж ахуйн нэгж, иргэдийн дагаж 
мөрдөх журмын хэрэгжилтийг шалгах,

3. Нийтийн эзэмшлийн зам талбай, иргэдийн 
амьдрах орчиныг бохирдуулсан, орчин тойрондоо 
хог хаягдал хуримтлуулсан иргэн, хуулийн 
этгээдэд хариуцлага тооцох, холбогдох хууль 
тогтоомжийн хэрэгжилтийг хангуулах,

5

Баянзүрх дүүргийн 
Цагдаагийн 1-р хэлтэс

1. Иргэд, олон нийтийн амгалан, тайван 
байдлыг алдагдуулж буй зөрчлийг шалган тогтоож, 
хариуцлага тооцох, хэв журмыг сахиулж, гэмт 
хэрэг, зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх,

2. Оршин суугч, иргэдийн ая тух, аюулгүй 
байдлыг алдагдуулж зөвшөөрөлгүй худалдаа, 
үйлчилгээ эрхэлж байгаа хүмүүсийг байнгын 
хяналтад авч, эргүүл, жижүүр гарган тухайн орчинд 
нэвтрүүлэхгүй байх арга хэмжээ авах,

6

Баянзүрх дүүргийн 
Газрын алба

Цайз зах, түүний ойр орчмын захуудын газрын 
гэрчилгээ, кадастрын зургийг шалгаж, нийтийн 
эзэмшлийн зам талбай ашиглаж буй эсэхийг 
тогтоох, холбогдох хуулийн хэрэгжилтийг хангуулах.

Зургаа. Шалгалтын дүнгийн талаар

6.1. Оролцсон байгууллагууд шалгалтын явцад авч хэрэгжүүлсэн арга 
хэмжээ, цаашид авах арга хэмжээний саналыг тодорхой тусган, танилцуулгыг 2018 
оны 08 дугаар сарын 02-ны дотор Ажлын хэсгийн нарийн бичгийн даргад ирүүлнэ.

6.2. Ажлын хэсэг хяналт шалгалтын дүнг хэлэлцэн, 2018 оны 08 дугаар 
сарын 06-ны дотор Улаанбаатар хотын Ерөнхий менежерт танилцуулж, 
Нийслэлийн иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын өргөдөл гомдлын дэд хороонд 
хүргүүлнэ.
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