
УЛААНБААТАР ХОТЫН
ЕРӨНХИЙ МЕНЕЖЕРИЙН

ТУШААЛ

Л > Л  оны Ы  сарын Ы  өдөр Дугаар А Улаанбаатар хот

Өндөржүүлсэн бэлэн байдлын үед 
хот нийтийн аж ахуйн үйл ажиллагаанд 

хяналт тавих хуваарь батлах тухай

Төсвийн тухай хуулийн 16 дугаар зүйлийн 16.5.1, Гамшгаас хамгаалах тухай 
хуулийн 8 дугаар зүйлийн 8.1, Монгол Улсын Засгийн газрын Бэлэн байдлын 
зэрэгт шилжүүлэх тухай 2020 оны 102 дугаар тогтоол, Улаанбаатар хотын 
Захирагчийн ажлын албаны дүрмийн 2 дугаар хэсгийн 2.2-т заасныг тус тус 
үндэслэн ТУШААХ нь:

1, Монгол Улсын Засгийн газраас Шинэ коронавирусын халдвараас 
урьдчилан сэргийлэх, бэлэн байдлыг хангах зорилгоор өндөржүүлсэн бэлэн 
байдлын хугацааг сунгасантай холбогдуулан 2020 оны 04 дүгээр сарын 01-нээс 
2020 оны 04 дүгээр сарын 30-ны өдрүүдийн Бямба, Ням гарагийн 10:00-22:00 
цагийн хооронд хот нийтийн аж ахуйн чиглэлээр хяналт тавьж ажиллах ажилтан, 
албан хаагчдын хуваарийг 1 дүгээр хавсралт ёсоор баталсугай.

2. Хот нийтийн аж ахуйн үйл ажиллагааны хяналт, шалгалтад шаардлагатай 
шатахууны зардлыг 2 дугаар хавсралт ёсоор баталсугай.

3. Хяналт шалгалтаар ажиллахдаа уртасгасан цагаар ажиллах, утсан 
харилцааны бэлэн байдлыг хангах, өгсөн үүрэг чиглэлийн дагуу шаардлагатай 
арга хэмжээ авч, мэдээллийг шуурхай хүргэж, гаргасан загвар аргачлалын дагуу 
тайлагнаж ажиллахыг албан хаагчдад үүрэг болгосугай.

4. Хяналт шалгалтаар ажилласан тухай мэдээллийг олон нийтэд 
сурталчилах, ажилласан илүү цагийг тооцож ажиллахыг Захиргааны удирдлага, 
санхүүгийн хэлтэс /Э.Энхцэцэг/-т, тушаалын хэрэгжилтэд хяналт тавьж ажиллахыг 
Дотоод хяналтын хэлтэс /Ц.Рэгзэдмаа/-т тус тус даалгасугай.

5. Батлагдсан хуваарийн дагуу амралтын өдрүүдэд ажиллах ажилтнуудад 
шатахууны зардал болох 320000 /Гурван зуун хорин мянга/ төгрөгийг бусад 
зардлаас олгохыг Ахлах нягтлан бодогч /Б.Цэрмаа/-д зөвшөөрсүгэй.
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ХОТ НИИТИИН АЖ АХУИН ҮИЛ АЖИЛЛ 
ХЯНАЛТ ТАВЬЖ АЖИЛЛАХ ХУВААРЬ

менржерийн 
өдрийн 

үүгээр хавсралт

№

Га
ра

г Албан хаагчийн 
нэр Албан тушаал

Утасны
дугаар

Хяналтаар
гарах

Хяналтаас
буух

Сар
өдөр Цаг Сар

өдөр Цаг

1

пзю
кш

Ц.Ганбат
ЗУСХ-ын Иргэдийн 
өргөдөл эрэлт хүсэлт 
үйлчилгээ хариуцсан 
ахлах мэргэжилтэн

99022846

I N//04

10:00

1У/04

16:00

2 Э.Сүлд-Эрдэнэ
ХИБХ-ийн Авто зам 
гүүрийн байгууламжийн 
асуудал хариуцсан 
мэргэжилтэн

99173466

3 Р.Даваасүрэн
ХИБХ-ийн Цахилгаан 
хангамж, гэрэлтүүлэг 
холбоо хариуцсан ахлах 
мэргэжилтэн

99990638
16:00 22:00

4 Т.Сэргэлэн
ХҮХҮХ-ийн худалдаа 
үйлчилгээний асуудал 
хариуцсан мэргэжилтэн

91070808

5

5о:X

Э Батжаргал
ДХХ-ийн Дотоод 
хяналтын мэргэжилтэн 
/хяналт шинжилгээ/

91919981

1Ч//05

10:00

1У/05

16:00
6 Б.Хонгорзул ЗУСХ-ийн Шуурхай ажил 

хариуцсан мэргэжилтэн 88072720

7 Т.Хэрлэн ХИБХ-ийн дарга 99008050

16:00 22:00
8 Н.Мөнхшүр

ЗУСХ-ийн Иргэдийн 
өргөдөл эрэлт хүсэлт 
үйлчилгээ хариуцсан 
мэргэжилтэн

99801926

9

гою5о:Ш

Э.Энхцэцэг
Захиргааны удирдлага, 
санхүүгийн хэлтсийн 
дарга

99167632

1У/11

10:00

1У/11

16:00
10 Д. Батзориг

ХТЦХ-ийн Хот чимэглэл, 
гадна зар 
сурталчилгааны асуудал 
хариуцсан мэргэжилтэн

99936880

11 Д.Сүхбат
ХИБХ-ийн Орон сууцны 
ашиглалт хариуцсан 
мэргэжилтэн

91992229

16:00 22:00
12 Д.Мөнгөндуулга

ЗУСХ-ийн Хүний 
нөөцийн асуудал 
хариуцсан ахлах 
мэргэжилтэн

99019308

13

2о;X

Ц.Рэгзэдмаа Дотоод хяналтын 
хэлтсийн дарга 99043715

1У/12
10:00

1У/12
16:00

14 Д.Шийтэр
ХХУЗХ-ийн Тусгай хог 
хаягдлын асуудал 
хариуцсан мэргэжилтэн

99161444

15 Б.Отгонбат ХИБХ-ийн Барилга хот 
байгуулалтын асуудал 99178813 16:00 22:00



хариуцсан мэргэжилтэн

16 Н.Мөнхжин
ЗУСХ-ийн Иргэдийн 
өргөдөл эрэлт хүсэлт 
үйлчилгээ хариуцсан 
мэргэжилтэн

95346992

17 М.Гансэлэм

Хотын тохижилт, 
цэцэрлэгжүүлэлтийн 
хэлтсийн даргын албан 
үүргийг түр орлон 
гүйцэтгэгч

91983333

1У/18

10:00

IV/18

16:00

18 гаю
5

В.Эрдэнэсувд ДХХ-ийн Дотоод 
хяналтын мэргэжилтэн 99012077

19

о;
ш

Л.Алтангэрэл
ХИБХ-ийн Усан хангамж, 
ариутгах татуургын 
асуудал хариуцсан 
ахлах мэргэжилтэн

99008050
16:00 22:00

20 М.Энхтуяа ЗУСХ-ийн тооцооны 
нягтлан бодогч 89111229

21

5
о:

X

Д.Оюунболор
ХҮХҮХ-ийн Хүнс 
үйлдвэрлэл худалдаа 
үйлчилгээний хэлтсийн 
дарга

99000090

1У19

10:00

IV/! 9

16:00

22 О.Батмөнх
ХИБХ-ийн Дулаан 
хангамж хариуцсан 
мэргэжилтэн

99037891

23 С.Эрдэнэболд
ЗУСХ-ийн Мэдээллийн 
технологи хариуцсан 
мэргэжилтэн

99542221
16:00 22:00

24 Ч.Октябрь
ХҮХҮХ-ийн Хүнсний 
Хангамж, үйлдвэрлэл 
хариуцсан мэргэжилтэн

94060001

25

гою
о:

С.Аригуун
ХХУЗХ-ын даргын албан 
үүргийг түр орлон 
гүйцэтгэгч

91091059

IV# 5
10:00

IV# 5
16:0026 Т.Туул

ДХХ-ийн Дотоод 
хяналтын хэлтсийн 
мэргэжилтэн
/Хот, нийтийн аж ахуйн 
үйл ажиллагаа/

99024038

27
Ш

Б Мөнхбаяр
ХХУЗХ-ийн Хөрсний 
бохирдол хариуцсан 
хариуцсан мэргэжилтэн

90095980

28 Э.Уянга
ЗУСХ-ийн Хууль, эрх 
зүйн асуудал хариуцсан 
мэргэжилтэн

99198710 16:00 22:00

29 Т.Энх-Амгалан

ХХУЗХ-ийн Хог 
хаягдлын дахин 
боловсруулалт, 
устгалын асуудал 
хариүцсан мэргэжилтэн

91012992

10:00

1У/26

16:00

30
5
сс
X Т.Оюунтөгс

ХИБХ-ийн Тээвэр 
хөдөлгөөн зохион 
байгуулалтын асуудал 
хариуцсан мэргэжилтэн

99147065
N126

31 Б.Мөнхжаргал
ХХУЗХ-ийн Хог 
хаягдлын цуглуулалт, 
тээвэрлэлтийн асуудал 
мэргэжилтэн

91009778 16:00 22:00



32 Д.Эрдэнэцэцэг
ХҮХҮХ-ийн
үйлчилгээний
хариуцсан
мэргэжилтэн

худалдаа
асуудал

ахлах 99149980

Үүрэг чиглэл:

1. Батлагдсан хуваарийн дагуу ажиллах албан хаагчид Улаанбаатар хотын Шуурхай удирдлага, 
зохицуулалтын төв ОНӨТҮГ-тай холбогдож, мэдээлэл авч, шаардлагатай тохиолдолд хамтран 
ажиллана. /Хаяг: Чингэлтэй дүүрэг, Бага тойруу-15, Нийслэлийн эасаг захиргааны 4 дүгээр байр,
давхар, Утас 310005, 76111005/ _

2. Зах, худалдааны төв, хайпермаркет, супермаркет нь өөрийн байгууллагын ажиллагсад, 
түрээслэгчид болон үйлчлүүлэгчдийг шинэ коронавируст "СО\/Ю-19" халдвараас сэргийлэх, 
халдварын эрсдлийг бууруулах талаар авч хэрэгжүүлж буй дотоодын хяналтын хавтастай танилцаж, 
мэргэжил арга зүйн зөвлөгөө өгч ажиллана. Үүнд:

• Дотоодын хяналтыг сайжруулж, халдваргүйтгэлийн хавтас нээж ажиллаж буй эсэх 
/Халдваргүйтгэлийн төлөвлөгөө, дотоод хяналтын хуваарь, ариутгал халдваргүйтгэлийг 
тусгай зөвшөөрөлтэй компаниар хуваарийн дагуу хийлгэсэн баримт, гэрээтэй эсэх г.м/

• Ажиллагсад, түрээслэгчдэд амны хаалтыг тогтмол зүүлгэж, амны хаалтгүй болон бага 
насны хүүхэд дагуулж яваа хүнд үйлчлэхгүй байх;

• Байгууллагын ажиллагсад, түрээслэгчид болон үйлчлүүлэгчдийг хяналтын шугамаар 
нэвтрүүлж, гарыг халдваргүйжүүлэх, биеийн халууныг үзэх ажилтныг томилж, дух, эгэм, 
бугуй орчим үээх хэмжилт хийж байгаа эсэх;

• Зах, худалдааны төв, их дэлгүүр, хайпермаркет, супермаркет нь кассын дэргэд үйлчлүүлэгч 
хоорондын зайг 2 метрээр тооцон улаан шугамаар тэмдэглэл хийж, орох, гарах 
хөдөлгөөнийг давхцуулахгүй зохион байгуулсан эсэх;

• Хаалганы бариул, лангуу, ширээ, сандал, урсдаг шатны бариул, цахилгаан шатны товчлуур, 
барааны түрдэг, чирдэг тэргэнцэр, үйлчлүүлэгчийн худалдан авсан барааны тооцоо хийх 
кассын дэргэдэх тавиур, АТМ машины товчлуур ээрэг үйлчлүүлэгчийн гар хүрч болохуйц 
гадаргуу талбайг 2 цаг тутамд цэвэрлэж, халдваргүйжүүлэх, заалны чийгтэй цэвэрлэгээг 
өдөрт 3-аас доошгүй хийсэн эсэх;

• Агааржуулалтыг тогтмол сэлгэж, цонх, салхивчаар 2 цаг тутамд агаар оруулж байх,
• Үйлчилгээний талбай, үйлчлүүлэгчдийн сууж амрах зориулалт бүхий хэсэг, агуулах болон 

оффисыг өдөрт 3-4 удаа хлор агуулсан халдваргүйтгэлийн бодис ашиглан, угааж 
халдваргүйжүүлэх;

• Байгууллагын гадаад, дотоод орчинд 14 хоног тутам Тусгай зөвшөөрөл бүхий ахуйн шавьж 
мэрэгч устгах ариутгал, халдваргуйжилтийн мэргэжлийн байгууллагаар халдваргүйтгэлийг 
хийлгэсэн эсэх;

• Тамхи татах цэг, нийтийн бие засах газарт харъяалах байгууллага өдөр тутам 
халдваргүйжүүлэх уусмал ашиглан цэвэрлэгээ хийх;

• Ил задгай нүхэн жорлон, хогийн цэг, үерийн далан, муу усны цооног, жорлон зэргийг хаврын 
улиралд 4-5 сар, намрын улиралд 7-9 саруудад авгалдай устгах, халдваргүйжүүлэх 
ажиллагааг бактери фаг болон шавж устгах, халдваргүйжүүлэх уусмал ашиглан хийж 
гүйцэтгэх;

• Халдварт өвчин гарсан голомтот газраас ирж буй ачаа тээш, бараа бүтээгдэхүүн, тээврийн 
хэрэгслийн гадна тал, дугуйг тухайн үеийн салхины чиглэлийг тооцож салхины дээд талд 
зогсож гадна талаас нь халдваргүйжүүлэх уусмалаар шүршиж /хэт норгохгүй/ 
халдваргүйжүүлж худалдааны зааланд нэвтрүүлж буй эсэх;

3. Нөөцийн мах худалдан борлуулж буй хүнсний дэлгүүрийн татан авалт, нөөц, хөргөгч 
хөлдөөгчийн багтаамж, борлуулалтын өдрийн хэмжээ, Е баримт өгч байгаа эсэх, нөөцийн махны 
үнэ /үхэр ястай 7700 төг, хонь ястай 6700 төг, ямаа ястай 6200 төг/ , нөөцийн мах борлуулж буй 
гэсэн хаяг, анонстой эсэхэд хяналт тавих;

4. Хотоо цэвэрлэж угаах 1 сарын аяны удирдамжийн дагуу хяналттавих
5. ААНБ-ын дотор болон нийтийн эзэмшлийн гудамж зам талбайг хадваргүйтжүүлэх ажпын 

хуваарийн дагуу хяналт тавих
6. Хяналт тавьж ажилласан тухай мэдээллийг албаны фасебоок хуудсаар мэдээлж ажиллах, цаг 

бүртгэлийн системд бүртгүүлэх ажиллах



знбаата 
.оны

ХОТ НИЙТИЙН АЖ АХУЙН ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ 
ХЯНАЛТ ШАЛГАЛТАД ШААРДЛАГАТАЙ ШАТАХУУНЫ 

ЗАРДЛЫН ТООЦОО

,нхий менежерийн 
рын ‘Ш .. өдрийн 
.дугаар хавсралтц

I

1

№

Га
ра

г Албан хаагчийн 
нэр

Албан тушаал
Мөнгөн дүн 

/төг/

1 Ц.Ганбат
ЗУСХ-ын Иргэдийн өргөдөл эрэлт хүсэлт 
үйлчилгээ хариуцсан ахлах мэргэжилтэн

10000

2 шю
Э.Сүлд-Эрдэнэ

ХИБХ-ийн Авто зам гүүрийн байгууламжийн 
асуүдал хариуцсан мэргэжилтэн

10000

10000
3

2о;Ш Р.Даваасүрэн
ХИБХ-ийн Цахилгаан хангамж, гэрэлтүүлэг 
холбоо хариуцсан ахлах мэргэжилтэн

4 Т.Сэргэлэн
ХҮХҮХ-ийн худалдаа үйлчилгээний асуудал 
хариуцсан мэргэжилтэн

10000

5

5
Т

Э.Батжаргал
ДХХ-ийн Дотоод хяналтын мэргэжилтэн 
/хяналт шинжилгээ/

10000

6 Б.Хонгорзул
ЗУСХ-ийн Шуурхай ажил хариуцсан 
мэргэжилтэн

10000

7 Т Хэрлэн ХИБХ-ийн дарга
10000

8 Н.Мөнхшүр
ЗУСХ-ийн Иргэдийн өргөдөл эрэлт хүсэлт 
үйлчилгээ хариуцсан мэргэжилтэн

10000

9

гоюТ'скШ

Э.Энхцэцэг
Захиргааны удирдлага, санхүүгийн хэлтсийн 
дарга

10000

10 Д, Батзориг
ХТЦХ-ийн Хот чимэглэл, гадна зар 
сурталчилгааны асуудал хариуцсан 
мэргэжилтэн

10000

11 Д.Сүхбат
ХИБХ-ийн Орон сууцны ашиглалт хариуцсан 
мэргэжилтэн

10000

12 Д.Мөнгөндуулга
ЗУСХ-ийн Хүний нөөцийн асуудал хариуцсан 
ахлах мэргэжилтэн

10000

13

2
I X

X

Ц.Рэгээдмаа Дотоод хяналтын хэлтсийн дарга
10000

14 Д.Шийтэр ХХУЗХ-ийн Тусгай хог хаягдлын асуудал 
хариуцсан мэргэжилтэн

10000

15 Б.Отгонбат ХИБХ-ийн Барилга хот байгуулалтын асуудал 
хариуцсан мэргэжилтэн

10000

16 Н.Мөнхжин ЗУСХ-ийн Иргэдийн өргөдөл эрэлт хүсэлт 
үйлчилгээ хариуцсан мэргэжилтэн

10000

17 М Гансэлэм Хотын тохижилт, цэцэрлэгжүүлэлтийн хэлтсийн 
даргын албан үүргийгтүр орлон гүйцэтгэгч

10000

18 ГОю5
В.Эрдэнэсувд ДХХ-ийн Дотоод хяналтын мэргэжилтэн

10000

19
кш Л.Алтангэрэл ХИБХ-ийн Усан хангамж, ариутгах татуургын 

асуудал хариуцсан ахлах мэргэжилтэн
10000

20 М.Энхтуяа ЗУСХ-ийн тооцооны нягтлан бодогч
10000



21 Д.Оюунболор
ХҮХҮХ-ийн Хунс үйлдвэрлэл худалдаа 
үйлчилгээний хэлтсийн дарга

10000

22 2 О.Батмөнх ХИБХ-ийн Дулаан хангамж хариуцсан 
мэргэжилтэн

10000

23
X

С.Эрдэнэболд ЗУСХ-ийн Мэдээллийн технологи хариуцсан 
мэргэжилтэн

10000

24 Ч Октябрь ХҮХҮХ-ийн Хүнсний
Хангамж, үйлдвэрлэл хариуцсан мэргэжилтэн

10000

25 С.Аригуун ХХУЗХ-ын даргын албан үүргийг түр орлон 
гүйцэтгэгч

10000

26 ГОю
Т.Туул

ДХХ-ийн Дотоод хяналтын хэлтсийн 
мэргэжилтэн
/Хот, нийтийн аж ахуйн үйл ажиллагаа/

10000

27 1 Б.Мөнхбаяр ХХУЗХ-ийн Хөрсний бохирдол хариуцсан 
хариуцсан мэргэжилтэн

10000

28 Э.Уянга
ЗУСХ-ийн Хууль, эрх зүйн асуудал хариуцсан 
мэргэжилтэн

10000

29 Т.Энх-Амгалан
ХХУЗХ-ийн Хог хаягдлын дахин 
боловсруулалт, устгалын асуудал хариуцсан 
мэргэжилтэн

10000

30 5 Т.Оюунтөгс ХИБХ-ийн Тээвэр хөдөлгөөн зохион 
байгуулалтын асуудал хариуцсан мэргэжилтэн

10000

31
кX

Б.Мөнхжаргал ХХУЗХ-ийн Хог хаягдлын цуглуулалт, 
тээвэрлэлтийн асуудал мэргэжилтэн

10000

32 Д.Эрдэнэцэцэг ХҮХҮХ-ийн худалдаа үйлчилгээний асуудал 
хариуцсан ахлах мэргэжилтэн

10000

Нийт 320000


