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УЛААНБААТАР ХОТЫН
ЕРӨНХИЙ МЕНЕЖЕРИИН

ТУШААЛ

Улаанбаатар хот

Аян зохион байгуулах тухай

Хот тосгоны эрх зүйн байдлын тухай хуулийн 21 дүгээр зүилиин 21.3 дахь 
заалт, Нийслэлийн иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын 2018 оны 15/06 дугаар 
тогтоолоор батлагдсан “Худалдаа, хоол үйлдвэрлэл үйлчилгээ- 2020” ниислэлиин 
дэд хөтөлбөрийн 2.2.2, Нийслэлийн Засаг даргын 2014 оны А/279 дүгээр 
захирамжаар батлагдсан “Захирамжлалын баримт бичиг боловсруулах, батлах, 
хянах, мэдээлэх” журмын 2 дугаар хэсгийн 2.4.1, 2018 оны А/480 дугаар 
захирамжаар батлагдсан “Худалдаа, хоол үйлдвэрлэл үилчилгээ-2020^ 
нийслэлийн дэд хөтөлбөрийг 2018-2020 онд хэрэгжүүлэх арга хэмжээнии 
төлөвлөгөө”-ний 2.2, Захирагчийн ажлын албаны дүрмийн 2 дугаар хэсгийн 2.2 
дахь заалтыг тус тус үндэслэн ТУШААХ нь:

1. Нийслэлийн нутаг дэвсгэрт Худалдаа, хоол үйлчилгээний газруудад 
“Үйлчилгээний соёл 55-ийг хэрэгжүүлэгч шилдэг байгууллага” аяныг 2019 оны 07 
дугаар сарын 25-ны өдрөөс эхлэн 2019 оны 10 дугаар сарын 15-ны өдрийг хүртэл 
нийслэлийн 9 дүүргийн хэмжээнд зохион байгуулж, танилцуулах үүрэг бүхии 
Ажлын хэсгийг Дүүрэг тус бүрт дараах бүрэлдэхүүний төлөөллийг оролцуулан 
байгуулахыг дүүргийн Засаг дарга нарг даалгасугай

дарГа: Дүүргийн Засаг даргын орлогч бөгөөд Худалдаа үйлчилгээг
зохицуулах Зөвлөлийн дарга

Гишүүд:

Нарийн бичгийн 
дарга:

Дүүргийн Засаг даргын Тамгын газрын Хүнс, худалдаа, 
үйлчилгээний хэлтсийн дарга  ̂ ^
Дүүргийн Засаг даргын Тамгын газрын Нийгмийн хөгжлийн
хэлтсийн дарга 
Монголын бүтээмжийн төв 
Иргэний нийгмийн байгууллагын төлөөлөл 
Аж ахуйн нэгжийн төлөөлөл
Дүүргийн Засаг даргын Тамгын газрын Хүнс, худалдаа, 
үйлчилгээний хэлтсийн хоол үйлдвэрлэл үйлчилгээ 
хариуцсан мэргэжилтэн

2. “Үйлчилгээний соёл 55-ийг хэрэгжүүлэгч шилдэг байгууллага” аяны 
удирдамжийг 1 дүгээр, аяныг зохион байгуулах зардлыг 2 дугаар хавсралтаар
тус тус баталсугай.
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3. Аяны арга хэмжээг хавсралтад заасан удирдамжийн дагуу үр дүнтэй зохион 
байгуулж, тайланг фото зураг, судалгаагаар баталгаажуулан дүгнэж, илтгэх хуудсаар 2019 
оны 10 дугаар сарын 08-ны өдрийн дотор Улаанбаатар хотын Захирагчийн ажлын албанд 
ирүүлэхийг Ажпын хэсгийн дарга нарт үүрэг болгосугай

4. Аяныг зохион байгуулахад шаардлагатай 4700000 /дөрвөн сая долоон зуун мянга/ 
төгрөгийг бусад зардлаас гаргахыг Ахлах нягтлан бодогч /Б Цэрмаа/-д зөвшөөрсүгэй.
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АПБАНЫАПБАНЫ

Т.ГАНТӨМӨР

0:\Ьаскир_о1Н_рс\\Л/огк с)оситеп15\йос 2019\Тушаал Ьос.Ьосх



Улаанбаата 
с>Ш $  оны
(/■гт би?  тушаалын

'  I; о

*отын Ерөнхий щ  
;арым1

‘ҮЙ Л Ч И Л ГЭ Э Н И Й  СОЁЛ 55  -И Й Г  ХЭРЭГ^КҮҮЛЭГЧ  
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АЯНЫ  УД И Р Д А М Ж

ежериин 
.. өдрийн 
хавсралт

Нэг. Зорилго
Нийслэл хот үүсгэн байгуулагдсаны 380 жилийн ой, “Худалдаа, хоол 

үйлдвзрлэл үйлчилгээ-2020” нийслэлийн дэд хөтөлбөрийн зорилтын хүрээнд 
худалдаа, хоол үйлчилгээний газруудад “Үйлчилгээний соёл 53” нэвтрүүлж 
худалдаа, үйлчилгээний чанар, соёл, өрсөлдөх чадварыг нэмэгдүүлэхэд оршино.

Х о ё р .  Аян з о х и о н  б а й г у у л а х  б ү р э л д э х ү ү н

“Үйлчилгээний соёл 55” аяныг дүүрэг тус бүрт ажлын хэсэг байгуулж,
төлөвлөгөө гарган зохион байгуулна. _

Шалгаруулалтын үйл явцад дараах байгууллагуудаас шүүгчдийг 6 хүний
бүрэлдэхүүнтэйгээр сонгож хамтран ажиллана. Үүнд:

• Улаанбаатар хотын Захирагчийн ажпын албаны Хүнс худалдаа, үйлчилгээний 
хэлтэс,

• Дүүргийн Засаг даргын тамгын газар
• Монголын бүтээмжийн төв,
• Монголын Үндэсний худалдаа аж үйлдвэрийн танхим,
• ШУТИС-ийн Үйлдвэрлэлийн Технологийн их Сургууль,
• Худалдаа, Үйлдвэрлэлийн их сургууль,
• Нийслэлийн нутаг дэвсгэрт үйл ажиллагаа эрхэлж буй худалдаа, хоол 

үйлдвэрлэл үйлчилгээний газрууд
• Холбогдох бусад байгууллагууд

Гурав. Зохион байгуулах хугацаа
Аяныг 2019 оны 07 дугаар сарын 25-ны өдрөөс 10-р сарын 15-ны өдрийг хүртэл 

дараах үе шаттай зохион байгуулна. Үүнд:

Ш алгаруулалты н үе шат:
1. Аяны удирдамжийг боловсруулж 

ДҮҮРГҮҮДЭД хүргүүлэх
2. Дүүргийн нутаг дэвсгэрт худалдаа, 

хоол үйлдвэрлэл үйлчилгээ эрхлэгч 
газруудад аяны удирдамжийг

2019 оны 07 дугаар сарын 20-ны 
өдрөөс 29-ны өдрийг хүртэл 
2019 оны 07 дугаар сарын 29-ний 
өдрөөс 08 дугаар сарын 10-ны өдрийг 
хүртэл



танилцуулах, мэдээлэл хүргэх,
идэвхижүүл эх ажпыг зохион
байгуулах

3. Аяны хүрээнд аж ахуйн нэгж, 
байгууллагын хийсэн ажпын
тайлан, зохион байгуулж хийж 
хэрэгжүүлсэн ажил, үр дүнд хүрсэн 
танилцуулга хүлээн авах

4 Дүүрэг тус бүр шалгаруулалтыг 
хийж, 3 аж ахуйн нэгж, 
байгууллагын материалыг
Улаанбаатар хотын Захирагчийн 
ажлын албанд хүргүүлэх

5. Шалгаруулалтын ажлын хэсэг нь 
/шүүгчид 6 хүний бүрэлдэхүүнтэй/ 
дүүрэг дэх ажлын хэсгээс ирсэн 
материал болон худалдаа 
үйлчилгээний газруудын үйл 
ажиллагаатай газар дээр нь 
танилцах

6. Шагналын эздийг тодруулах, 
шагнал гардуулах ёслолын 
ажиллагаа

2019 оны 09 дүгээр сарын 30-ны 
өдрийн дотор

2019 оны 10 дугаар сарын 08-ны 
өдрийн дотор

2019 оны 10 дугаар сарын 08-ны 
өдрөөс 15-ны өдрийг хүртэл

/Нийслэлийн 380 жилийн ойн өдрөөр/ 
2019 оны 10 дугаар сарын 23-26-ны 
өдөр

Дөрөв. Ш алгуур үзүүлэлт
Дүүрэг дэх ажлын хэсгээс ирсэн “Үйлчилгээний соёл 53”-ийн хэрэгжилтийн 

тайлан танилцуулгыг үндэслэн шалгаруулалтыг явуулна. Худалдаа, Хоол 
үйлдвэрлэл үйлчилгээний байгууллагууд нь 58 аргыг нэвтрүүлсэн байна.
Аяны  үйл аж ил л агаанд  оролцогчидод  та в игдах ш алгуур үзүүл эл түүд :

Шалгуурын ангилал, 
оноо

Шалгуур, үзүүлэлт

1. Манлайлал
20 оноо /тус 
бүр 1-5 оноо/

• 53 багийн ажиллагааг удирдлагын зүгээс дэмжиж 
ажилласан байдал,

• Ажиллагсдын идэвхи санаачлага, багийн үйл 
ажиллагаа,

• 55-ийг нэвтрүүлэх талаар сургалт сурталчилгаа 
зохион байгуулсан байх,

• 55 хэрэгжилтийн төлөвлөгөөтэй, баталсан төсөвтэй, 
ач холбогдол өгч ажилласан байх,

2,Хэрэгжилтийн 
байдал-50 оноо /тус 
бүр 0-10 оноо/

• 1 5 хэрэгжилтийн байдал
• 2 5 хэрэгжилтийн байдал
• 3 5 хэрэгжилтийн байдал



• 4 8 хэрэгжилтийн байдал
• 5 5 хэрэгжилтийн байдал

3. Үр дүн- 30 оноо 
/тус бүр 0-10 оноо/

55 -ийн үнэлгээ хийгдсэн байдал ^
• 58 хэрэгжүүлэх бүтээмжийн ажпын төлөвлөгөөнии 

хэрэгжилт /бүтээлч ажил, үр дүн, шилдэг-загвар 
ажлын байр бий болгосон байдал

• Хөдөлмөрийн бүтээмж дээшилсэн, цаг ашиглалтад
гарсан үр дүн

• Үйлчилгээний соёл, хэрэглэгчдийн сэтгэл ханамж,
санал хүсэлт _

Зургаа. Ш агнал урам ш уулал

Аяныг үр дүнтэй зохион байгуулж, идэвх, санаачлагатай оролцсон 3 дүүрэг, 

“Үйлчилгээний соёл 53”-ийг амжилттай хэрэгжүүлсэн шилдэг 3 аж ахуйн нэгж, 

байгууллагыг шалгаруулна.
Шалгарсан аж ахуйн нэгж, байгууллагыг Нийслэлийн 380 жилийн ойгоор 

худалдаа, хоол үйлдвэрлэл үйлчилгээний салбарын “ҮЙ Л Ч И Л ГЭ Э Н И Й  СОЁЛ 55 -  

ИЙГ Х Э Р Э ГЖ ҮҮЛ Э ГЧ  Ш И Л Д Э Г Б А Й ГУ УЛ Л А Г А” -аар өргөмжилж “Хүндэт 
өргөмжпөл”, мөнгөн шагналаар шагнаж, аж ахуйн нэгж, байгууллагын үйл ажиллагааг 

хэвлэл мэдээллийн хэрэгслээр олон нийтэд сурталчилан таниулна.
1 дүгээр байр /дүүрэг, аж ахуйн нэгж тус бүр 1/ - өргөмжлөл -800000
2 дугаар байр /дүүрэг, аж ахуйн нэгж тус бүр 1/- өргөмжлөл -  500000
3 дугаар байр /дүүрэг, аж ахуйн нэгж тус бүр 1/- өргөмжлөл -  300000



ШИЛДЭГ БАЙГУУЛЛАГА” АЯНЫГ ЗОХИОН 
БАЙГУУЛАХАД ШААРДАГДАХ ЗАРДАЛ

№ Зардлын нэр Нэг бүрийн 
үнэ/төг/

Тоо
хэмжээ

Нийт үнэ 
/төгрөг/

1 1 дүгээр байр шагнал 800000 2 1600000

2 2 дугаар байр шагнал 500000 2 1000000

3 3 дугаар байр шагнал 300000 2 600000

4 өргөмжлөл 33333 6 200000

5 “Үйлчилгээний соёл 5 5” сургалтын 
сургагч багшийн зардал /дүүрэг 
тус бүрт/

100000 9 900000

6 Үзүүлэх сургалт 90 оролцогч 
автобусаар /ДЦС-4 ТӨХК-ны 
ажилчдын зоогийн газар, Е март 
худалдааны төв, Номадисын үйл 
ажиллагаатай танилцах

80000 2 160000

7 Шүүгчдийн зардал 40000 6 240000

Бүгд дүн 4700000


