
УЛААНБААТАР ХОТЫН 
ЕРӨНХИЙ МЕНЕЖЕРИЙН 

ТУШААЛ

оны :арын / / өдөр Дугаар „ / / / / ' / Улаанбаатар хот

Удирдамж батлах тухай

Нийслэлийн эрх зүйн байдлын тухай хуулийн 6 дугаар зүйлийн 2 дахь 
хэсэг, Хот тосгоны эрх зүйн байдлын тухай хуулийн 7 дугаар зүйл, 
Дархлаажуулалтын тухай хуулийн 6 дугаар зүйлийн 6.2.1, 6.2.3, 7 дугаар зүйлийн
7.2, Засгийн газрын 2021 оны “Гамшгаас хамгаалах өндөржүүлсэн бэлэн байдлын 
зэрэгт шилжүүлэх тухай” 115, “Журмын хавсралтыг өөрчлөн батлах тухай 118 
дугаар тогтоол, Улсын Онцгой комиссын даргын 2021 оны “Түр журам шиэнчлэн 
батлах тухай” 41 дүгээр тушаал, Нийслэлийн Засаг даргын 2021 оны “Гамшгаас 
хамгаалах өндөржүүлсэн бэлэн байдлын зэрэгт шилжүүлсэнтэй холбогдуулан авч 
хэрэгжүүлэх зарим арга хэмжээний тухай” А/357 дугаар захирамж, Албаны 
дүрмийн 2 дугаар хэсгийн 2.2-т заасныг тус тус үндэслэн ТУШААХ нь:

1. Коронавируст халдвар (Ковид-19)-ын цар тахалтай тэмцэх хариу арга 
хэмжээг хэрэгжүүлэх, эрсдэлээс урьдчилан сэргийлэх зорилгоор улсын хэмжээнд 
гамшгаас хамгаалах өндөржүүлсэн бэлэн байдлын зэрэгт шилжүүлсэнтэй 
холбогдуулан зах, худалдааны төвүүдэд “Коронавируст халдвараас сэргийлэх 
арга хэмжээг зохион байгуулах түр журам”, тусгай нөхцөл шаардлагын 
хэрэгжилтэд хяналт тавьж ажиллах удирдамжийг хавсралт ёсоор баталсугай.

2. Энэхүү тушаалаар баталсан удирдамжийн хүрээнд авч хэрэгжүүлсэн 
арга хэмжээний талаар 2021 оны 05 дугаар сарын 21-ний дотор танилцуулахыг 
Хүнс үйлдвэрлэл, худалдаа, үйлчилгээний хэлтэс /Т.Золжаргал/-т даалгасугай.
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Улаанбаатар хотын^Ерөнхий менежерийн 
2021 оны/ЗГ. сарын өдрийн

тушаалын хавсралт

ТОМООХОН ЗАХ, ХУДАЛДААНЫ ТӨВҮҮДИЙН “КОРОНАВИРУСТ 
ХАЛДВАРААС СЭРГИЙЛЭХ АРГА ХЭМЖЭЭГ ЗОХИОН БАЙГУУЛАХ 

ТҮР ЖУРАМ”, ТУСГАЙ НӨХЦӨЛ ШААРДЛАГЫН ХЭРЭГЖИЛТЭД 
ХЯНАЛТ ТАВЬЖ АЖИЛЛАХ УДИРДАМЖ

Нэг. Зорилго:

Коронавируст халдвар (Ковид-19)-ын цар тахалтай тэмцэх хариу арга 
хэмжээг хэрэгжүүлэх, эрсдэлээс урьдчилан сэргийлэх зорилгоор улсын хэмжээнд 
гамшгаас хамгаалах өндөржүүлсэн бэлэн байдлын зэрэгт шилжүүлсэнтэй 
холбогдуулан томоохон зах, худалдааны төвүүдийн үйл ажиллагааг нээх бэлтгэл 
ажпыг хангасан эсэхийг шалгах, дүгнэлт гаргах, “Коронавируст халдвараас 
сэргийлэх арга хэмжээг зохион байгуулах түр журам”, тусгай нөхцөл шаардлагыг 
хангуулахад оршино.

Хоёр. Хяналтын хамрах хүрээ, хугацаа:

Нийслэлийн Баянгол, Баянзүрх, Чингэлтэй дүүргийн нутаг дэвсгэрт үйл 
ажиллагаа явуулж буй томоохон 9 зах, худалдааны төвүүдийг хамруулан 2021 
оны 05 дугаар сарын 20-ноос 21-ний өдрүүдэд хяналт тавьж ажиллана.

Гурав. Хяналт тавьж ажиллах Ажлын хэсгийн бүрэлдэхүүн:

Ажлын хэсгийг Улаанбаатар хотын Захирагчийн ажлын албаны Хүнс 
үйлдвэрлэл, худалдаа, үйлчилгээний хэлтсийн дарга ахлан дүүрэг бүрт дэд 
ажпын хэсэг дараах бүрэлдэхүүнтэйгээр хяналтын ажпыг зохион байгуулна. 
Үүнд:

№ Дүүрэг Зах,
худалдааны 
төвийн нэр

Дэд ажпын хэсгийн 
ахлагч

Дэд ажпын хэсгийн 
гишүүд

1 Баянгол Хар хорин Т.Сэргэлэн /УБЗАА-
ны ХҮХҮХ-ийн
худалдаа,
үйлчилгээний
асуудал хариуцсан
мэргэжилтэн/
91070808

1. Дүүргийн ЗДТГ-ын Хүнс, 
худалдаа, үйлчилгээний 
хэлтсийн дарга;
2. Дүүрэг дэх Мэргэжлийн 
хяналтын хэлтсийн дарга;
3. Дүүргийн ЗДТГ-ын Хүнс, 
худалдаа, үйлчилгээний 
хэлтсийн худалдаа 
хариуцсан мэргэжилтэн;
4. Дүүрэг дэх Мэргэжлийн 
хяналтын хэлтсийн

2 Шинэ
сандэй

3 Баянзүрх Нарантуул Д.Эрдэнэцэцэг 
/УБЗАА-ны ХҮХҮХ- 
ийн худалдаа, 
үйлчилгээний

4 Дүнжингарав



5 Сандэй
плаза

асуудал хариуцсан 
ахлах мэргэжилтэн/ 
99149980

хүнсний чанар, 
стандартын хяналтын 
улсын /ахлах/ байцаагчид; 
5. Дүүрэг дэх Мэргэжпийн 
хяналтын хэлтсийн эрүүл 
ахуй, халдвар, 
хамгааллын хяналтын 
улсын /ахлах/ байцаагчид.

6 Шөнийн зах

7 Чингэлтэй Бөмбөгөр-1,
Содон
бөмбөгөр

Я.Бадмаа /УБЗАА-
ны ХҮХҮХ-ийн хоол
үйлдвэрлэл
үйлчилгээ
хариуцсан
мэргэжилтэн/
99991733

8 Юмт
бөмбөгөр

9 Алтжин
бөмбөгөр

Дөрөв. Хяналт хийх чиглэл:

4.1. Барилга байгууламжийн гадна, дотоод орчинд их цэвэрлэгээ, 
халдваргүйжүүлэлт хийсэн байх, ажпын байранд агаар сэлгэлт хийх, механик 
агааржуулалтын системийн хэвийн үйл ажиллагааг хангах;

4.2. Үйлчлүүлэгчийн хөдөлгөөнийг нэг чигийн урсгалтай байхаар зохион 
байгуулж чиглүүлэгч бүхий тэмдэг тэмдэглэгээ хийх;

4.3. Орох, гарах хаалгыг тусдаа байхаар зохион байгуулалт хийж бусад 
хаалгыг хаах, орох хэсэгт халдваргүйжүүлэх автомат тоног төхөөрөмж /бүхээг/, 
суурин халуун хэмжигч байршуулсан байх

4.4. Орох хаалганы хэсэгт гарах, гарах хаалганы хэсэгт орохыг 
хязгаарласан түгжигчтэй хаалт байршуулсан байх;

4.5. Дархлаажуулалтын тухай хуулийн 7 дугаар зүйлийн 7.2-т заасны дагуу 
халдварын эсрэг дархлаажуулалтын бүрэн тун авсан, Коронавируст (Ковид-19) 
халдвараар өвчилж эдгэсэн тухай эрүүл мэндийн байгууллагаас магадлагаа 
авсан ажилтан болон түрээслэгчдийг ажиллуулах;

4.6. Орох хэсэгт ажилтан болон үйлчлүүлэгчийн “СО\/Ю19 ОГС уеп1у” 
аппликэйшнээр ОР код уншуулан, халдварын эсрэг дархлаажуулалтын бүрэн тун 
авсан эсэх, “Коронавируст (Ковид-19) халдвараар өвчилж эдгэсэн болон 
хүндэтгэн үзэх шалтгаанаар дархлаажуулалтад хамрагдаагүй болохыг шалгаж 
нэвтрүүлэх хяналтын ажилтныг томилж ажиллуулах;

4.7. Үйлчлүүлэгч хоорондын зайг 2 метрээс доошгүй байхаар тэмдэг, 
тэмдэглэгээ хийж, хүний бөөгнөрөл үүсгэхгүй байх;

4.8. Төлбөр тооцоо хийх хэсэг, лангуунд шилэн болон хуванцар хаалтыг 
байрлуулсан байх;

4.9. Амны хаалтгүй иргэдийг үйлчилгээний газарт нэвтрүүлэхгүй байх;
4.10. Хувийн хамгаалах хэрэгсэл, цэвэрлэгээ, халдваргүйжүүлэх бодисын 

5-аас доошгүй хоногийн нөөцийг бэлтгэсэн байх;
4.11. Халдвараас урьдчилан сэргийлэх зөвлөмжийг чанга яригчаар 

тогтмол мэдээлж, сурталчилгааны дэлгэцээр сэрэмжпүүлэх бэлтгэлийг хангасан 
байх;;

4.12. Зах, худалдааны төвийн лангуу түрээслэгчид худалдааны танхим, 
лангууны ард хооллохыг хориглох, ажилтан болон түрээслэгчдийг ахуй 
хангамжийн өрөөгөөр хангах;



4.13. Үйлчлүүлэгч болон ажилтан, түрээслэгчдийн гар угаах нөхцөлийг 
бүрдүүлж, ариун цэврийн өрөөнд гарын шингэн саван, спиртэн суурьтай гар 
халдваргүйжүүлэгч, цаасан алчуур, хогийн сав /хөлийн ажиллагаатай эсвэл 
мэдрэгчтэй, тагтай/ байршуулсан байх, ариун цэврийн өрөөг үнэ төлбөргүй 
ашиглуулах.

Тав. Хяналтын явцад авч хэрэгжүүлэх арга хэмжээ:

5.1. Дэд ажпын хэсэг нь удирдамжийн 4-т заасан асуумжийн хүрээнд 
хяналт хийж тэмдэглэл үйлдэн, үйл ажиллагааг нээхэд бэлтгэл ажил хангагдсан 
эсэхэд дүгнэлт гаргана.

5.2. Илэрсэн зөрчил дутагдлыг газар дээр нь арилгуулах, зөвлөн туслах 
үйлчилгээ үзүүлэх, хугацаатай үүрэг даалгавар өгч, гүйцэтгэлийн хяналт хийх, 
биелэлтийг хангуулах арга хэмжээ авна.

5.3. Улсын байцаагчийн тавьсан шаардлагыг биелүүлээгүй, халдвар 
хамгааллын дэглэмийг ноцтой зөрчсөн тохиолдолд холбогдох хуулийн дагуу 
хариуцлага тооцно.

Зургаа. Хяналтын дүнг нэгтгэх, тайлагнах:

6.1. Дэд ажпын хэсэг хяналтын ажлын тэмдэглэл, дүгнэлтийг 2021 оны 05 
дугаар сарын 21-ний өдрийн 11.00 цагт Улаанбаатар хотын Захирагчийн ажлын 
албаны Хүнс үйлдвэрлэл, худалдаа, үйлчилгээний хэлтэст ирүүлнэ.

6.2. Улаанбаатар хотын Захирагчийн ажлын албаны Хүнс үйлдвэрлэл, 
худалдаа, үйлчилгээний хэлтэс хяналтын ажпын тайланг нэгтгэж 2021 оны 05 
дугаар сарын 21-ний өдрийн 15.00 цагт Улаанбаатар хотын Ерөнхий менежер 
бөгөөд Захирагчийн ажлын албаны даргад танилцуулна.

Долоо. Бусад:

7.1. Ажпын хэсэг хяналт тавих явцад холбогдох мэдээ, мэдээлэл, 
сэрэмжлүүлгийг хэвлэл мэдээллийн хэрэгслээр нийтэд сурталчилна.

7.2. Дүүргийн Засаг даргын Тамгын газар, дүүрэг дэх Мэргэжпийн хяналтын 
хэлтэс нь ажлын хэсгийг шаардлагатай тээврийн хэрэгслээр хангана.
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