УЛА А Н БА А ТА Р Х О ТЫ Н
ЕРӨНХИЙ М ЕНЕЖ ЕРИЙН
ТУШ ААЛ

{9

оны

0& с а р ы н ^ -. өдөр

Дугаар

Улаанбаатар хот

Согтууруулах ундаа худалдах, түүгээр үйлчлэх
тусгай зөвшөөрөлтэй газруудад аттестатчилалын
шалгалт явуулах тухай

Хот тосгоны эрх зүйн байдлын тухай хуулийн 21 дүгээр зүйлийн 21.3 дахь
заалт, Нийслэлийн Засаг даргын 2014 оны А/279 дүгээр захирамжаар батлагдсан
“Захирамжпалын баримт бичиг боловсруулах, батлах, хянах, мэдээлэх журам”-ын
2 дугаар хэсгийн 2.4.1 дэх заалт, Захирагчийн ажпын албаны дүрмийн 2 дугаар
хэсгийн 2.9.5, 3 дугаар хэсгийн 3.1.10 дахь заалтыг тус тус үндэслэн ТУШААХ нь:
1. Нийслэлийн хэмжээнд согтууруулах ундаа худалдах, түүгээр үйлчлэх
тусгай зөвшөөрөлтэй худалдаа, хоол үйлдвэрлэл, үйлчилгээний газруудад
холбогдох хууль тогтоомжийн хэрэгжилт, стандартын шаардлагыг хангуулах, гадна
фасад, орчны тохижилт, гэрэлтүүлэг, хаягжилт, хотын өнгө үзэмжийг сайжруулах,
ногоон байгууламжийг нэмэгдүүлэх, үйлчилгээний чанар, соёлыг дээшлүүлэх
зорилгоор аттестатчиллын шалгалтыг зохион байгуулах удирдамжийг хавсралт
ёсоор баталсугай.
2. Аттестатчиллын шалгалтын ажпын хэсгийн гишүүдийг 2019 оны 04 дүгээр
сарын 01-ний өдрөөс 05 дугаар сарын 22-ны өдрийг хүртэл үүрэгт ажпаас нь
чөлөөлж шалгалтыг үр дүнтэй зохион байгуулахыг Нийслэлийн Мэргэжлийн
хяналтын
газар
/Л.Эрдэнэчулуун/,
Нийслэлийн
Онцгой
байдлын
газар
/Ж.Чүлтэмсүрэн/, Нийслэлийн Цагдаагийн газар /Д.Ядамдорж/, дүүргийн Засаг
дарга нарт тус тус үүрэг болгосугай.
3. Аттестатчиллын шалгалт явуулахад шаардагдах тээврийн хэрэгсэл болон
шатахууны зардлыг шийдвэрлэхийг дүүргийн Засаг дарга нарт даалгасугай.
4. Аттестатчиллын шалгалтыг нэгдсэн удирдлагаар ханган, дүнг нэгтгэж,
Улаанбаатар хотын Ерөнхий менежерийн зөвлөлийн хуралд хэлэлцүүлэн шийдвэр
гаргуулж ажиллахыг Хүнс, худалдаа, үйлчилгээний хэлтэс /Б.Эрдэнэчимэг/-д үүрэг
болгосугай.
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УЛААНБААТАР ХОТЫН ЁРбНХИЙ МЕНЕЖЕР
БӨГӨӨД ЗА^ИРАГЧИЙН АЖЛЫН АЛБАНЫ
ДАРГА Ж
4 ,М . ГАНТӨМӨР
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СОГТУУРУУЛАХ УНДАА ХУДАЛДАХ БОЛОН ТҮҮГЭЭР ҮЙЛЧЛЭХ
ТУСГАЙ ЗӨВШӨӨРӨЛТЭЙ ХУДАЛДАА. ХООЛ ҮЙЛДВЭРЛЭЛ,
ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ГАЗРУУДЫГ АТТЕСТАТЧИЛАХ УДИРДАМЖ

Улаанбаатар хот
Нэг. Шалгалтын зорилго:
Согтууруулах ундаа худалдах, түүгээр үйлчлэх тусгай зөвшөөрөлтэй
газруудад Архидан согтуурахтай тэмцэх тухай, Аж ахуйн үйл ажиллагааны тусгай
зөвшөөрлийн тухай, Хүнсний тухай, Хүнсний бүтээгдэхүүний аюулгүй байдлыг
хангах тухай хууль болон
холбогдох бусад хууль тогтоомж, стандартын
хэрэгжилтийг шалгах, орчны тохижилт, хаяг,
гэрэлтүүлэг, цэвэрлэгээний
шаардлагыг хангуулах замаар хотын өнгө үзэмжийг сайжруулахад тодорхой хувь
нэмэр оруулах, ногоон байгууламжийг нэмэгдүүлэх, аж ахуйн нэгжийн нийгмийн
хариуцлагыг өндөрсгөх, үйлчилгээний соёл, ёс зүй, чанарыг дээшлүүлэх, хүнсний
аюулгүй байдал, иргэдийн ая тухтай орчинд ажиллаж амьдрах нөхцлийг
хангуулахад оршино.
Хоёр. Шалгалтын хамрах хүрээ:
Аттестатчиллын шалгалтыг Нийслэлийн Баянгол, Баянзүрх, Багахангай, Багануур,
Налайх, Сонгинохайрхан, Сүхбаатар, Хан-Уул, Чингэлтэй дүүрэгт хоол үйлдвэрлэл,
үйлчилгээ /баар, кафе, ресторан/-ний чиглэлээр үйл ажиллагаа эрхэлдэг 1130, бөөний
болон жижиглэн худалдааны чиглэлээр үйл ажиллагаа эрхэлдэг 2202, нийт 3332 аж ахуйн
нэгжүүдийг хамруулж, 2019 оны 04 дүгээр сарын 01-ний өдрөөс 05 дугаар сарын 22-ны
өдрүүдэд зохион байгуулна. /Нэрсийг хавсаргав/
Гурав. Шалгалт хийх бүрэлдэхүүн:
Аттестатчиллын
байгуулна.

шалгалтыг

дүүрэг

бүр

дараах

Ажпын хэсгийн гишүүд
№

Ажлын хэсгийн
ахлагч

бүрэлдэхүүнтэйгээр зохион
________
Хяналт тавих
албан тушаалтан

Нэг. Сонгинохайрхан дүүрэг
1.

Л.Тулгабаатар
ЗДТГ-ын
Хүнс,
худалдаа
үйлчилгээний
хэлтсийн дарга
99093329

С.Алтаннавч-дүүргийн ЗДТГ-ын Хүнс,
худалдаа
үйлчилгээний
хэлтсийн
нийтийн
хоол
хариуцсан
ахлах
мэргэжилтэн-99075385
Б.Сугар-дүүргийн
ЗДТГ-ын
Хүнс,
худалдаа
үйлчилгээний
хэлтсийн
худалдаа
үйлчилгээ
хариуцсан

Б.Эрдэнэчимэг
ЗАА-ны
Хүнс,
худалдаа,
үйлчилгээний
хэлтсийн дарга

мэргэжилтэн-99766724
Л.Алтанхуяг-дүүргийн
ЗДТГ-ын
Тохижилт нийтийн аж ахуйн хэлтсийн
гэрэлтүүлэг
рекламны
байгууламж
хариуцсан мэргэжилтэн-99275418
Ж.Энхтөгсмаа-дүүргийн
ЗДТГ-ын
Тохижилт нийтийн аж ахуйн хэлтсийн
дэд бүтэц хариуцсан мэргэжилтэн86001080
Ч.Энхжаргал-Хүнсний
чанар
стандартын хяналтын улсын байцаагч99922556 -худ______________________
Ж.Быхарь-Хүнсний чанар стандартын
хяналтын улсын байцаагч 99013953
Ж.Цэрэнпагма-Эрүүл ахуй халдвар
хамгааллын хяналтын улсын байцаагч96005776
______________________
Г.Галбадрах-Хүнсний
чанар
стандартын хяналтын улсын байцаагч99014678-хоол
_
Г.Билгүүн-Хүнсний чанар стандартын
хяналтын улсын байцаагч-99025856
Г.Отгонсүрэн-Эрүүл
ахуй
халдвар
хамгааллын хяналтын улсын байцаагч99170222________ ________________
Ч.Артаг-Гал түймрийн улсын хяналтын
ахлах байцаагч, хошууч /93148585/
Б.Баттөмөр-СХДЦХ-1 хороон цагдаа,
цагдаагийн дэд ахлагч /96360244_____
Б.Нямдаваа-СХДЦХ-2
эргүүлийн
офицер, цагдаагийн ахмад-8809305
Г.Хаш-Эрдэнэ-СХДЦХ-3
эргүүлийн
офицер, цагдаагийн дэслэгч-89115666 _

Ч.Байгалмаа ЗААны Хүнс, худалдаа,
үйлчилгээний
хэлтсийн
худалдааны
асуудал хариуцсан
мэргэжилтэн

Б.Мягмаржав
Нийслэлийн Онцгой
байдлын
газрын
Гал
түймрийн
улсын
хяналтын
ахлах
байцаагч,
ахмад
/88141414/
Я.Сайнбаяр
Нийслэлийн
Цагдаагийн газрын
Хэв
журмын
хэлтсийн
ахлах
байцаагч,
цагдаагийн хошууч
95232369

Хоёр. Хан-Уул дүүрэг
2.

Ц.Одонтунгалаг
ЗДТГ-ын
Хүнс,
худалдаа
үйлчилгээний
хэлтсийн
дарга99193075

Б.Нарантуяа-дүүргийн ЗДТГ-ын Хүнс,
худалдаа үйлчилгээний хэлтсийн хоол
үйлдвэрлэл,
аялал
жуулчлалын
асуудал
хариуцсан мэргэжилтэн99018047
П.Баяржаргал- дүүргийн ЗДТГ-ын Хүнс,
худалдаа
үйлчилгээний
хэлтсийн
худалдаа, ахуй үйлчилгээний асуудал
хариуцсан мэргэжилтэн-99007567
Ц.Бат-Эрдэнэ-дүүргийн
ЗДТГ-ын
Тохижилт, нийтийн аж ахуйн хэлтсийн
даргын албан үүргийг түр орлон
гүйцэтгэгч - 99084840
Г.Туяацэцэг-дүүргийн
ЗДТГ-ын
Тохижилт нийтийн аж ахуйн хэлтсийн
тохижилт
ногоон
байгууламжийн
асуудал хариуцсан мэргэжилтэн 86071107
С.Гантуяа-Хүнсний чанар стандартын
хяналтын улсын байцаагч-99845289худ

Б.Эрдэнэчимэг
ЗАА-ны
Хүнс,
худалдаа,
үйлчилгээний
хэлтсийн дарга
Ч.Байгалмаа
ЗАА-ны
Хүнс,
худалдаа,
үйлчилгээний
хэлтсийн
худалдааны
асуудал хариуцсан
мэргэжилтэн
Б.Мягмаржав
Нийслэлийн Онцгой
байдлын
газрын
Гал
түймрийн
улсын
хяналтын
ахлах
байцаагч,
ахмад
88141414

Н.Энхмаа-Хүнсний чанар стандартын
хяналтын улсын байцаагч-88161403
Д.Рэгзэдсүрэн-Эрүүл ахуй халдвар
хамгааллын хяналтын улсын ахлах
байцаагч-99859560
Б.Баянхутаг-Эрүүл
ахуй
халдвар
хамгааллын хяналтын улсын ахлах
байцаагч-99039236
Ц.Сүглэгмаа-Хүнсний
чанар
стандартын хяналтын улсын байцаагч99082904-хоол
С.Долгор-Эрүүл
ахуй
халдвар
хамгааллын хяналтын улсын ахлах
байцаагч-94006707
Ц.Барсхүү-Гал
түймрийн
улсын
хяналтын байцаагч, ахлах дэслэгч
80096910
Б.Сүхболд-ХУДЦХ-1
эргүүлийн
офицер, цагдаагийн ахлах дэслэгч99059942
Ж.Алтанцоож-ХУДЦХ-2
эргүүлийн
офицер, цагдаагийн ахмад-90141983

Р.Хас-Очир
Нийслэлийн
Цагдаагийн газрын
Хэв
журмын
хэлтсийн
ахлах
байцаагч,
цагдаагийн ахмад
99198514

Гурав. Баянзүрх дүүрэг
3

О.Ариунболд ЗДТГын Хүнс, худалдаа
үйлчилгээний
хэлтсийн
дарга89008482

Ч.Октябрь-дүүргийн
ЗДТГ-ын Хүнс,
худалдаа
үйлчилгээний
хэлтсийн
Нийтийн хоол, зочид буудал хариуцсан
Ахлах мэргэжилтэн-94060001
Ц.Жавхлан-дүүргийн ЗДТГ-ын Хүнс,
худалдаа
үйлчилгээний
хэлтсийн
Худалдаа
үйлчилгээ
хариуцсан
мэргэжилтэн-98123518
___
О.Түвшинтөгс-дүүргийн
ЗДТГ-ын
Тохижилт, нийтийн аж ахуйн хэлтсийн
Тохижилт, ногоон байгууламж, холбоо
хариуцсан мэргэжилтэн-88455969 _
Б.Баясгалан-дүүргийн
ЗДТГ-ын
Тохижилт, нийтийн аж ахуйн хэлтсийн
Гэрэлтүүлэг, хот тохижилт хариуцсан
_м_эргэжилтэн-99997221
_________
Д.Чулуунчимэг-Хүнсний
чанар
стандартын хяналтын улсын ахлах
байцаагч-99901214 -худ_____________
Д.Оюунбат-Хүнсний чанар стандартын
хяналтын улсын ахлах байцаагч9906991
Б.Цэрэнханд-Хүнсний
чанар
стандартын хяналтын улсын байцаагч99040254 ____ __________________
Н.Наранзул-Эрүүл
ахуй
халдвар
хамгааллын хяналтын улсын ахлах
байцаагч-99812915
П.Нарантуяа-Эрүүл
ахуй
халдвар
хамгааллын хяналтын улсын байцаагч99161696

Д.Эрдэнэцэцэг
ЗАА-ны
Хүнс,
худалдаа,
үйлчилгээний
хэлтсийн
худалдааны
асуудал хариуцсан
ахлах мэргэжилтэнЯ.Бадмаа
ЗАА-ны
Хүнс,
худалдаа,
үйлчилгээний
хэлтсийн
хоол
үйлдвэрлэл
үйлчилгээний
асуудал
хариуцсан
мэргэжилтэн
Б Мягмаржав
Нийслэлийн Онцгой
байдлын
газрын
Гал
түймрийн
улсын
хяналтын
ахлах
байцаагч,
ахмад
88141414
Р.Хас-Очир

г

Д.Баасанжаргал-Хүнсний
чанар
стандартын хяналтын улсын байцаагч99192076-хоол
Ч.Болорсайхан-Хүнсний
чанар
стандартын хяналтын улсын байцаагч88010309
Д.Энхбат-Эрүүл
ахуй
халдвар
хамгааллын хяналтын улсын байцаагч80013788
Л.Энхтуяа-Эрүүл
ахуй
халдвар
хамгааллын хяналтын улсын байцаагч99139553
Б.Даваасүрэн-Гал
түймрийн
улсын
хяналтын байцаагч, ахлах дэслэгч
85853315
Т.Дорждэрэм-БЗДЦХ-1
эргүүлийн
офицер цагдаагийн ахлах дэслэгч88092997
Б.Баярсайхан-БЗДЦХ-2
эргүүлийн
офицер, цагдаагийн ахмад-99174875

Нийслэлийн
Цагдаагийн газрын
Хэв
журмын
хэлтсийн
ахлах
байцаагч,
цагдаагийн ахмад
99198514

Б.Сүхбаатар-БЗДЦХ-З
эргүүлийн
офицер, цагдаагийн ахмад-99170102
Дөрөв. Сүхбаатар дүүрэг
Г. Амгалан-ЗДТГ-ын
Хүнс,
худалдаа,
үйлчилгээний
хэлтсийн
дарга88089542

Н.Оюунчимэг-дүүргийн ЗДТГ-ын Хүнс,
худалдаа,
үйлчилгээний
хэлтсийн
хоол үйлдвэрлэл үйлчилгээ, аялал
жуулчлал хариуцсан мэргэжилтэн 88777088
Ж.Энхболд-дүүргийн
ЗДТГ-ын
Үйлдвэрлэл.
инноваци
хариуцсан
мэргэжилтэн- 99031452
Л.Уртнасан-Хүнсний чанар, стандартын
хяналтын улсын ахлах
байцаагч96683712-хоол
Б.Өлзийбаяр-Хүнсний
чанар,
стандартын хяналтын улсын байцаагч89902547
Б.Лхагвабуян-Эрүүл
ахуй
халдвар
хамгааллын хяналтын улсын байцаагч99057802
Р.Нармандах-Эрүүл
ахуй
халдвар
хамгааллын хяналтын улсын байцаагч99012190
Г.Отгонцэцэг-Хүнсний
чанар,
стандартын хяналтын улсын байцаагч99264788-худ
Э.Баасанбат-Хүнсний
чанар,
стандартын хяналтын улсын байцаагч99084252
халдвар
Д.Өлзийбаяр-Эрүүл
ахуй
хамгааллын хяналтын улсын байцаагч89273061
Ж.Хүдэрчулуун-Гал түймрийн улсын

Д.Эрдэнэцэцэг
ЗАА-ны
Хүнс,
худалдаа,
үйлчилгээний
хэлтсийн
худалдааны
асуудал хариуцсан
ахлах мэргэжилтэн
Я.Бадмаа-ЗАА-ны
Хүнс,
худалдаа,
үйлчилгээний
хэлтсийн
хоол
үйлдвэрлэл
үйлчилгээний
асуудал
хариуцсан
мэргэжилтэн
Б.Мягмаржав
Нийслэлийн Онцгой
байдлын
газрын
Гал
түймрийн
улсын
хяналтын
ахлах
байцаагч,
ахмад
88141414
Р.Хас-Очир
Нийслэлийн

хяналтын
ахлах
байцаагч,
дэд
хурандаа-93054009
Ц.Бадамцэцэг-СБДЦХ-1
ахлах
байцаагч, цагдаагийн хошууч-96097088
П.Энхболд-СБДЦХ-2 хэсгийн байцаагч,
цагдаагийн дэслэгч-99856236
Ц.Бэлгүдэй
Тохижилт
ногоон
байгууламж хариуцсан мэргэжилтэн
89112279
Г.Гантулга
СӨХ
хариуцсан
мэргэжилтэн 99761038
Тав. Баянгол
5.

Э.Сансар-ЗДТГ-ын
Хүнс,
худалдаа,
үйлчилгээний
хэлтсийн
дарга99909223

Цагдаагийн газрын
Хэв
журмын
хэлтсийн
ахлах
байцаагч,
цагдаагийн ахмад
99198514

дүүрэг

Б.Бат-Өлзий-дүүргийн ЗДТГ-ын Хүнс,
худалдаа,
үйлчилгээний
хэлтсийн
хоол үйлдвэрлэл, аялал жуулчлал
хариуцсан мэргэжилтэн-80509090
О.Баярмаа-дүүргийн ЗДТГ-ын Хүнс,
худалдаа үйлчилгээний хэлтсийн ахуйн
үйлчилгээ, хөдөө аж ахуй хариуцсан
мэргэжилтэн 96602323
Б.Сэрчин-дүүргийн ЗДТГ-ын Тохижилт,
нийтийн аж ахуйн хэлтсийн дэд бүтэц,
хаягжилт
хариуцсан
мэргэжилтэн88998820
Ч.Баатаржав-дүүргийн
ЗДТГ-ын
Тохижилт, нийтийн аж ахуйн хэлтсийн
гэрэлтүүлэг,
тохижилт
үйлчилгээ
хариуцсан мэргэжилтэн-88116614
О.Энхсаран-Хүнсний
чанар,
стандартын хяналтын улсын ахлах
байцаагч-99235913-хоол
О.Одонтунгалаг-Хүнсний
чанар,
стандартын
хяналтын
улсын
ахлах
байцаагч-91110867-хоол
Л.Энхцэцэг-Эрүүл
ахуй
халдвар
хамгааллын хяналтын улсын ахлах
байцаагч-99309393
Д.Саруул- Хүнсний чанар, стандартын
хяналтын улсын байцаагч-99286562худ
Э.Дуламсүрэн-Хүнсний
чанар,
стандартын хяналтын улсын байцаагч99076727
Б.Шинэдаваа-Эрүүл
ахуй
халдвар
хамгааллын хяналтын улсын ахлах
байцаагч-96646384
Б.Идэрмөнх-Гал
түймрийн
улсын
хяналтын ахлах байцаагч, хошууч
98139398
Б.Ундармаа-БГДЦХ-1
эргүүлийн
офицер, цагдаагийн хошууч-96001151
Ү.Батсуурь-БГДЦХ-2 хэсгийн дарга,
цагдаагийн хошууч-93024359

Б.Эрдэнэчимэг
ЗАА-ны
Хүнс,
худалдаа,
үйлчилгээний
хэлтсийн дарга
Ч.Байгалмаа
ЗАА-ны
Хүнс,
худалдаа,
үйлчилгээний
хэлтсийн
худалдааны
асуудал хариуцсан
мэргэжилтэн
Б.Мягмаржав
Нийслэлийн Онцгой
байдлын
газрын
Гал
түймрийн
улсын
хяналтын
ахлах
байцаагч,
эхмэд
88141414
Я.Сайнбаяр
Нийслэлийн
Цагдаагийн газрын
Хэв
журмын
хэлтсийн
ахлах
байцаагч,
цагдаагийн хошууч
95232369

Зургаа. Чингэлтэй
Д.Булган
ЗДТГ-ын
Хүнс,
худалдаа,
үйлчилгээний
хэлтсийн
дарга99115677

дүүрэг

С.Намуунзаяа-дүүргийн ЗДТГ-ын Хүнс,
худалдаа,
үйлчилгээний
хэлтсийн
нийтийн хоол
хариуцсан ахлах
мэргэжилтэн-99481044
______
Х.Энхбат-дүүргийн ЗДТГ-ын Тохижилт
нийтийн аж ахуйн хэлтсийн Тохижилт,
гэрэлтүүлэг хариуцсан мэргэжилтэн99171883
Б.Эрдэнэбаяр-дүүргийн
ЗДТГ-ын
Тохижилт нийтийн аж ахуйн хэлтсийн
Орчны
бохирдол,
хог
хаягдал
хариуцсан мэргэжилтэн-88058149
Х.Мэндбаяр-Хүнсний
чанар
стандартын хяналтын улсын байцаагч80860058-хоол
Ч.Туяацэцэг-Хүнсний
чанар,
стандартын хяналтын улсын байцаагч99059502
Д Сольмаа-Хүнсний чанар, стандартын
хяналтын улсын байцаагч-99096059
А.Энэрэл-Эрүүл
ахуй
халдвар
хамгааллын хяналтын улсын байцаагч99001272
Б.Бадамсүрэн-Эрүүл
ахуй
халдвар
хамгааллын хяналтын улсын ахлах
байцаагч-99087882
Ц.Одгэрэл-Хүнсний чанар, стандартын
хяналтын улсын ахлах
байцаагч88122244-худ
___ _______________
Л.Баярмаа-Хүнсний чанар, стандартын
хяналтын улсын байцаагч-99036280
Т.ХуланЭрүүл
ахуй
халдвар
хамгааллын хяналтын улсын ахлах
байцаагч-94056999
_
А.Амартүвшин-Г ал түимриин улсын
хяналтын ахлах байцаагч, хошууч
93054433
Г.Ууганчимэг-ЧДЦХ-1
эргүүлийн
офицер, цагдаагийн хошууч-99774595
Б.Ганболд-ЧДЦХ-2 эргүүлийн офицер,
цагдаагийн ахлах дэслэгч-99529923___

Д.Эрдэнэцэцэг
ЗАА-ны
Хүнс,
худалдаа,
үйлчилгээний
хэлтсийн
худалдааны
асуудал хариуцсан
ахлах мэргэжилтэн
Я.Бадмаа
ЗАА-ны
Хүнс,
худалдаа,
үйлчилгээний
хэлтсийн
хоол
үйлдвэрлэл
үйлчилгээний
асуудал
хариуцсан
мэргэжилтэн
Б.Мягмаржав
Нийслэлийн Онцгой
байдлын
газрын
Гал
түймрийн
улсын
хяналтын
ахлах
байцаагч,
ахмад
/88141414/
Я.СайнбаярНийслэ
лийн
Цагдаагийн
газрын Хэв журмын
хэлтсийн
ахлах
байцаагч,
цагдаагийн хошууч
95232369

Долоо. Багахангай дүүрэг
7

Д.Хүрэлбаатар
ЗДТГ-ын
Тохижилт
худалдаа
үйлчилгээний
хэлтсийн дарга
Утас-88009107

________

____

Ё.Гэрэлцэцэг-дүүргийн
ЗДТГ-ын
Тохижилт
худалдаа
үйлчилгээний
тохижилт
хэлтсийн
дэд
бүтэц,
хариуцсан мэргэжилтэн
- 95022274
С.Өлзийсайхан-дүүргийн
онцгой
байдлын хэлтсийн гал түймрийн улсын
хяналтын байцаагч, ахмад -89070159
Ц.Зуунчимэг-Хүнсний
чанар,
стандартын хяналтын улсын ахлах
байцаагч-99893936

Ч.Байгалмаа
ЗАА-ны
Хүнс,
худалдаа,
үйлчилгээний
хэлтсийн
худалдааны
асуудал хариуцсан
мэргэжилтэн
Б.Мягмаржав
Нийслэлийн Онцгой

О.Энхмэнд-Цагдаагийн хэлтсийн хэв
журмын
ажил
хариуцсан
ахлах
байцаагч-96062733
Б.Гэрэлмаа-1-р хорооны Засаг дарга99008292
М.Өсөхдэлгэр-2-р хорооны Засаг дарга
-80092936
П.Түвшиндэмбэрэл-БХДЦХ
хэсгийн
байцаагч, цагдаагийн ахлах дэслэгч88878761

байдлын
газрын
Гал
түймрийн
улсын
хяналтын
ахлах
байцаагч,
ахмад 88141414
Я.Сайнбаяр
Нийслэлийн
Цагдаагийн газрын
Хэв
журмын
хэлтсийн
ахлах
байцаагч,
цагдаагийн хошууч
95232369

Найм. Налайх дүүрэг
8.

ЗДТГ-ын
М.Ганбаатар- Налайх Ц.Тунгалаг-дүүргийн
нийтийн
үйлчилгээний
хотын
Ерөнхий Тохижилт,
менежер
бөгөөд _хэлтсийн дарга - 99154656 89874656
Захирагчийн ажлын Г.Баярмаа-Налайх хотын ЗАА-ны Эрх
зүй, иргэдийн эрэлт хүсэлт хариуцсан
албаны
дарга
мэргэжилтэн - 99063526_____________
99131522
Ч.Азжаргал-дүүргийн
ЗДТГ-ын
Тохижилт,
нийтийн
үйлчилгээний
хэлтсийн Хүнс, худалдаа, нийтийн
хоол, аялал жуулчлал хариуцсан
мэргэжилтэн - 88964492
______
С.Бат-Эрдэнэ-дүүргийн
ЗДТГ-ын
Тохижилт,
нийтийн
үйлчилгээний
хэлтсийн
Байгаль
орчин,
ногоон
байгууламж.
тохижилт
хариуцсан
мэргэжилтэн - 80111117
Ү.Эрдэнэчимэг-дүүргийн ЗДТГ-ын Хот,
төлөвлөлтийн хэлтсийн Орон сууц,
реклам,
гэрэлтүүлэг
чимэглэл,
харилцаа
холбоо
мэдээллийн
байгууламж хариуцсан мэргэжилтэн 86046658
Г.Энхээ-Налайх дүүрэг дэх Мэргэжпийн
хяналтын хэлтсийн Хүнсний чанар,
стандартын хяналтын улсын ахлах
байцаагч - 99068757________________
П.Маамуу-Налайх
дүүрэг
дэх
Мэргэжпийн
хяналтын
хэлтсийн
Хүнсний чанар стандартын хяналтын
улсын байцаагч - 99830579__________
Р.Оюунгэрэл-Налайх
дүүрэг
дэх
Мэргэжлийн хяналтын хэлтсийн Эрүүл
ахуй, халдвар хамгааллын хяналтын
улсын байцаагч - 99895807___________
Х.Батбаяр-Налайх
дүүрэг
дэх
Цагдаагийн
хэлтсийн
Архидан
согтуурахтай
тэмцэх
асуудал
хариуцсан ахлах байцаагч, цагдаагийн
| хошууч - 80206533
___

Ч.Байгалмаа
ЗАА-ны
Хүнс,
худалдаа,
үйлчилгээний
хэлтсийн
худалдааны
асуудал хариуцсан
мэргэжилтэн
Б.Мягмаржав
Нийслэлийн Онцгой
байдлын
газрын
Гал
түймрийн
улсын
хяналтын
ахлах
байцаагч,
ахмад
/88141414/
Р.Хас-Очир
Нийслэлийн
Цагдаагийн газрын
Хэв
журмын
хэлтсийн
ахлах
байцаагч,
цагдаагийн ахмад
99198514

Б.Өлзийсайхан-Налайх
дүүргийн
Онцгой
байдлын
хэлтсийн
Гал
түймрийн улсын хяналтын байцаагч 88044724
Ес. Багануур дүүрэг
Д.Баасанбаяр-дүүргийн ЗДТГ-ын хүнс,
худалдаа нийтийн хоол, хөдөө аж ахуй
хариуцсан мэргэжилтэн-99241696
Ж.Батбаяр-Дүүргийн
ЗАА-ны
Хот
тохижилт
удирдлагын
хэлтсийн
Б.Эрдэнэчимэг
тохижилт, гэрэлтүүлэг, гадна зар
дүүргийн
ЗДТГ-ын суралчилгааны байгууламж хариуцсан
Дэд
бүтэц, ^уэргэжилтэн-95193388
_____
үйлдвэрлэл
Д.Ганболд-Дүүргийн онцгой байдлын
үйлчилгээний
хэлтсийн
гал
түймрийн
улсын
хэлтсийн дарга
хяналтын байцаагч, ахмад -95116444
Утас-99036469
О.Будхүү-МХХ-ийн
эрүүл
ахуй,
халдвар хамгаалалын улсын ахлах
байцаагч -95741511
М.Балжинням-МХХ-ийн хүнсний чанар
стандартын улсын байцаагч-94908080
Т.Энхцэцэг-МХХ-ийн хүнсний чанар
стандартын улсын байцаагч -99647857
С.Энхтүвшин 1-р хорооны хэсгийн
байцаагч-88686353
_____
Г.Ган-Эрдэнэ 2-р хорооны хэсгийн
байцаагч -99988970
хэсгиин
Н.Гулбану
3-р
хорооны
байцаагч-99278089
Э.Чулуунзориг-4-р хорооны хэсгиин
байцаагч-99259775
Г.Батболд 5-р хорооны
хэсгиин
байцаагч -88064969

Ч.Байгалмаа
ЗАА-ны
Хүнс,
худалдаа,
үйлчилгээний
хэлтсийн
худалдааны
асуудал хариуцсан
мэргэжилтэн
Б.Мягмаржав
Нийслэлийн Онцгой
байдлын газрын Гал
түймрийн
улсын
хяналтын
ахлах
байцаагч, ахмад
/88141414/
Я.Сайнбаяр
Нийслэлийн
Цагдаагийн газрын
Хэв
журмын
хэлтсийн
ахлах
байцаагч,
цагдаагийн хошууч
95232369

Дөрөв. Шалгах чиглэл:
4.1 . Дүүргийн ЗДТГ-ын Хүнс, худалдаа үйлчилгээний хэлтэс
4.1.1 "Нэг удаагийн нийлэг хальсан уутыг хориглох тухай" Засгийн газрын 2018
оны 189 дүгээр тогтоолыг сурталчилж, хэрэгжилтэд хяналт тавьж ажиллана. /НЗДын БОАЖС-тай байгуулсан ХАГ №19-000 6 1.1 дэх з а а л т /;
4.1.2 Хоолны цэс, хүнсний бүтээгдэхүүний хаяг шошгонд шим тэжээлийн
мэдээллийг тусгасан эсэх; /зөвлөгөө өгч ажиллах, судалгааг ирүүлэх /;
4.1.3
Худалдаа, хоол үйлдвэрлэл үйлчилгээний байгууллагуудад хүүхдэд ээлтэй, гэр
бүлийг дэмжсэн үйлчилгээг нэвтрүүлсэн эсэх /судалгааг ирүүлэх/;
• Хоол үйлдвэрлэл үйлчилгээний газруудад хүүхэд саатуулах амрах
орчин бүрдүүлж /70-с дээш суудалтай газрууд хамаарна/, хүүхдийн
ширээ, сандал байрлуулсан эсэх;
•

Хоолны цэсэнд хүүхдийн хоолыг тусгайлан оруулсан эсэх;

•

Их дэлгүүр, худалдааны төвүүдэд хүүхэд саатуулах булан, гэр
бүлийн өрөө тохижуулах ажлыг нэвтрүүлсэн эсэх
/судалгааг
ирүүлэх/;

4 1.4 Нийслэл хотын албан татвар суутган төлөгчөөр бүртгүүлсэн эсэх,
стандартын шаардлага хангасан кассын машин, хэвлэх төхөөрөмж, пос терминал
хэрэглэж, сугалааны дугаар бүхий төлбөрийн баримт олгодог эсэх;
4.1.5 Стандартчилал,
техникийн
зохицуулалт,
тохирлын
үнэлгээний
итгэмжлэлийн тухай хууль шинэчлэгдэн батлагдсантай холбогдуулан уг хуулийг
хэрэгжүүлэх,
хэрэглэгчдийг
чанартай,
аюулгүй,
тохирлын
баталгаатай
бүтээгдэхүүн, үйлчилгээгээр хангах, өрсөлдөх чадварыг нэмэгдүүлэх, хэрэглэгчийн
эрх, ашгийг хамгаалах зорилгоор Монгол Улсын Засгийн газрын 2018 оны 291
дүгээр тогтоолыг хэрэгжүүлэх ажлын хүрээнд худалдаа, хоол үйлдвэрлэл
үйлчилгээний газруудыг тохирлын үнэлгээнд хамруулж холбогдох газарт санал
хүргүүлэх ;
4.2. Дүүргийн ЗДТГ-ын Тохижилт, нийтийн аж ахуйн хэлтэс
4.2.1 Тохижилтын ажилд тавигдах шаардлагын дагуу гадна орчноо тохижуулж,
ногоон байгууламж хийсэн эсэх, эвдэрч гэмтсэн хэсгийг зассан байдал /судалгааг
зургаар баталгаажуулах/;
4.2.2 Хог хаягдлын тухай хуулиар иргэн, аж ахуйн нэгж, байгууллагын хүлээсэн
үүргийг биелүүлж ажиллаж байгаа эсэх /заалт бүрээр/
4.2.3 НИТХ-ын 2017 оны 9/10 тогтоолоор батлагдсан “Нийслэлийн нутаг дэвсгэрт
гадна зар сурталчилгааны байгууламж байрлуулахад дагаж мөрдөх журам“-ыг
мөрдлөг болгож хэрэгжүүлсэн эсэх
4.2.4 Байгууллагын гадна фасад, цонх, хаяг хаягийн байгууламж, хайс хашлага,
гэрэлтүүлгийг цэвэрлэсэн эсэх ;
4.3 Нийслэлийн Мэргэжлийн Хяналтын газар:
4.3.1 “Хоолны газрын ангилал, зэрэглэл үндсэн шаардлага МЫ34946:2005” стандартын
хэрэгжилт;
4.3.2 “Худалдааны
газар
түүний
үйлчилгээ
МЫ35021:2007” стандартын
хэрэгжилт;
4.3.3 Худалдаа, үйлчилгээний чанар, аюулгүй байдалд тавих дотоод хяналтын хэрэгжилт;
4.3.4 Худалдан борлуулж буй хүнсний бүтээгдэхүүний хадгалалт, чанар аюулгүй
байдал, хүнсний сав баглаа боодлын шошго стандартын шаардлага хангаж
байгаа эсэх;
4.3.5 Гэр хороололд үйл ажиллагаа явуулж буй худалдаа, хоол үйлдвэрлэл үйлчилгээний
газрууд халаалтыг цахилгаанаар шийдвэрлэсэн эсэх /судалгааг ирүүлэх;/
4.3.6 Хоол үйлдвэрлэл, үйлчилгээний газруудад 'Бохир усан дахь өөх, тос баригч
төхөөрөмж, техникийн ерөнхий шаардлага ММ85975:2009” стандартын шаардлага
хангасан өөх тос баригчийг суурилуулсан эсэх /судалгааг ирүүлэх/;
4 .4 Нийслэлийн Цагдаагийн газар:
4.4.1 Монгол Улсын барилга, орон сууц, гудамж талбайд тавих хяналтын камер,
ерөнхий шаардлага М№ 6523:2013 стандартын хэрэгжилт, шаардлага хангасан
телекамер байршуулсан эсэх /НЦГ-ын тодорхойлолтыг аж ахуйн нэгжүүд авах /;

4.5Нийслэлийн Онцгой байдлын газар
4.5.1 Барилгын норматив баримт бичгийн тогтолцоо. Монгол Улсын барилгын
норм ба дүрэм “Хийн хангамж” БНбД 42-01-04-ийн хэрэгжилтийг шалгах;
4.5.2 Хоол үйлдвэрлэл үйлчилгээний газруудад орон сууцны барилга дотор
/өргөтгөлийн хэсэг, орон сууцны гаднах баллоны байр зэрэг хамаарахгүй/ хийтэй
баллон байрлуулахгүй байх, шингэрүүлсэн шатдаг хийн тоног төхөөрөмж ашиглах
тохиолдолд эрх бүхий байгууллагын зөвшөөрлөөр, мэргэжлийн байгууллагын
боловсруулсан зураг схемийн дагуу хийтэй баллоныг суурилуулсан эсэх /Хамтран
гаргасан зөвлөмж хүргүүлж, хугацаатай үүрэг даалгавар өгч, шаардлага хангасан
газрын судалгааг гаргах/-ийг тус тус шалгана.
Тав. Шалгалтын явцад авах арга хэмжээ:
5.1
Ажпын хэсэг холбогдох хууль тогтоомж, стандартын хэрэгжилт, хүнсний
аюулгүй байдлыг хангаж ажиллах талаар мэргэжил арга зүйн зөвлөгөө өгч,
илэрсэн зөрчлийг арилгуулах талаар хугацаатай үүрэг даалгавар өгч ажиллана.
Аттестатчилалд хамрагдсан цэг бүрт ажпын хэсгийн тэмдэглэлийг хөтөлж, дүнг
танилцуулан, байлцсан албан тушаалтны нэрийг тодорхой бичиж, гарын үсэг
зуруулан баталгаажуулна
5.2
Шалгалтын танилцуулгад ажлын хэсгийн гишүүд бүр шалгасан чиглэлийн
дагуу мэдээлэлийг тодорхой тусгана.
5.3
Улаанбаатар хотын Захирагчийн ажлын албаны Хүнс, худалдаа,
үйлчилгээний хэлтсийн салбар хариуцсан мэргэжилтэн /ахлах/-үүд ажлын хэсэгт
шаардлагатай судалгаа, мэдээлэл, мэргэжил арга зүйн удирдлагаар хангаж
хамтран ажиллана.
Зургаа. Шалгалтын дүнг нэгтгэх:
6.1
Дүүргүүдийн ажлын хэсгийн ахлагч нь шалгалтын ажпын хэсгийн тэмдэглэл,
холбогдох баримт бичгийн хамт хүлээн авч дүүргийн Засаг даргын тамгын газрын
архивт хадгална.
6.2
Аттестатчиллын шалгалтын ажлын хэсэг нь дүнг нэгтгэн, тусгай
зөвшөөрлийг сунгах, түдгэлзүүлэх, хүчингүй болгох аж ахуйн нэгжийн нэрсийн
жагсаалтыг баталгаажуулан, шалгалтын танилцуулга,
судалгаа, тусгай
зөвшөөрлийн эх хувийн хамт 2019 оны 05 дугаар сарын 22-ны өдрийн дотор
Улаанбаатар хотын Захирагчийн ажпын албанд ирүүлнэ
6.3
Үйл ажиллагаа зогссон, үйл ажиллагааны чиглэл өөрчлөгдсөн аж ахуйн
нэгжийн тусгай зөвшөөрлийг сунгалтаар ирүүлсэн Ажлын хэсэгт холбогдох
хариуцлагыг тооцно.
6.4
Захирагчийн ажлын албаны Хүнс, худалдаа, үйлчилгээний хэлтэс
шалгалтын дүн, танилцуулгыг нэгтгэн Хотын Ерөнхий менежерийн Зөвлөлийн
хурлаар 2019 оны 05 дугаар сарын 30-ны дотор хэлэлцүүлж, шийдвэр гаргуулна.
Долоо. Бусад асуудал:
7.1
Аттестатчиллын шалгалт эхлэхээс өмнө Ажлын хэсгийн ахлагч нар
аттестатчилалд хамрагдах аж ахуйн нэгжүүдэд сургалт зохион байгуулж, бэлтгэл
ажпыг хангуулна.

