
УЛААНБААТАР ХОТЫН  
ЕРӨНХИЙ МЕНЕЖ ЕРИЙН  

ТУШААЛ

ЛОЛ/ Дугаар

Ажпын хэсэг байгуулах тухай

Хүнсний тухай хуулийн 4 дүгээр зүйлийн 4.1.3, Эрүүл ахуйн тухай хуулиин 
20 дугаар зүйлийн 20.1.4, Улсын онцгой комиссын 2021 оны 06 дугаар сарын 23- 
ны өдрийн 21 дугаар хуралдааны тэмдэглэлийн 2.2, 2.3, Улаанбаатар хотын 
Захирагчийн ажлын албаны дүрмийн 2 дугаар хэсгийн 2.2 дахь заалт, Ш удрага 
өрсөлдөөн, хэрэглэгчийн төлөө газрын 2021 оны 06 дугаар сарын 24-нии өдриин 
01/1370 тоот албан бичгийг тус тус үндэслэн ТУШ ААХ нь:

1. Ил задгай махны худалдаа эрхэлж буй зах, худалдааны төвүүдийн үйл 
ажиллагааг зохицуулах эрүүл ахуй, халдвар хамгааллын нөхцөл баидлыг 
сайжруулах, эрүүл ахуйн ш аардлагад нийцсэн мах худалдаалах цэгүүдиин тоог 
нэмэгдүүлэх аж лы г зохион байгуулах үүрэг бүхий Ажлын хэсгийн бүрэлдэхүүнииг 
1 дүгээр хавсралтаар байгуулж, “Ажлын хэсэг’’-ийн ажиллах удирдамжииг 
дугаар хавсралт ёсоор баталсугай.

2. Туш аалын хэрэгжилтэд хяналт тавьж  ажиллахы г Захиргааны удирдлага, 
санхүүгийн хэлтэс /Д .Э рдэнэсүрэн/-т үүрэг болгосугай.

3 Эрүүл ахуй, халдвар хамгааллын нөхцөл байдлы г сайжруулах арга 
хэмжээний саналы г 2021 оны 07 дугаар сарын 28-ны дотор Улаанбаатар хотын 
Ерөнхий менежерийн Зөвлөлийн хуралд танилцуулахы г “Ажлын хэсэг 
/Т .Золжаргал/ -т даалгасугай.
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ИЛ ЗАДГАЙ МАХ ХУДАЛДАХ ҮЙЛ АЖИЛЛАГААГ ЗОХИЦУУЛАХ ТАЛААР САНАЛ 
БОЛОВСРУУЛАХ ҮҮРЭГ БҮХИЙ АЖЛЫН ХЭСГИЙН БҮРЭЛДЭХҮҮН

Ахлагч: Улаанбаатар хотын Захирагчийн ажлын албаны Хүнс үйлдвэрлэл,
худалдаа, үйлчилгээний хэлтсийн дарга

Гишүүд: Улаанбаатар хотын Захирагчийн ажпын албаны Захиргааны
удирдлага, санхүүгийн хэлтсийн дарга

Улаанбаатар хотын Захирагчийн ажлын албаны Хүнс үйлдвэрлэл 
худалдаа үйлчилгээний хэлтсийн Худалдаа үйлчилгээний асуудал 
хариуцсан мэргэжилтэн

Нийслэлийн Мал эмнэлгийн газрын Мал эмнэлгийн хяналт, эрсдэлийн 
үнэлгээний хэлтсийн Мал эмнэлгийн хорио цээрийн асуудал 
хариуцсан Улсын ахлах байцаагч

Нийслэлийн Мал эмнэлгийн газрын Мал эмнэлгийн хяналт, эрсдэлийн 
үнэлгээний хэлтсийн Малын гаралтай түүхий эд бүтээгдэхүүний 
хяналтын Улсын байцаагч

Нийслэлийн Мэргэжлийн хяналтын газрын Хүнсний аюулгүй байдал, 
хөдөө аж ахуйн хяналтын хэлтсийн Мал эмнэлгийн хяналтын улсын 
байцаагч

Нийслэлийн Хүнс, хөдөө аж ахуйн газрын Эрчимжсэн мал аж ахуйн 
хэлтсийн Үйлдвэрлэл, зохион байгуулалт хариуцсан ахлах 
мэргэжилтэн

Нийслэлийн Хүнс, хөдөө аж ахуйн газрын Хүнсний үйлдвэрлэлийн 
хэлтсийн Мах, махан бүтээгдэхүүний үйлдвэрлэл, хангамж хариуцсан 
ахлах мэргэжилтэн

Дүүргүүдийн Хүнс, худалдаа үйлчилгээний хэлтсийн дарга нар

Нарийн бичгийн Улаанбаатар хотын Захирагчийн ажлын албаны Хүнс үйлдвэрлэл 
дарга: худалдаа үйлчилгээний хэлтсийн Хүнсний хангамж, үйлдвэрлэл

хариуцсан мэргэжилтэн
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ИЛ ЗАДГАЙ МАХ ХУДАЛДАХ ҮЙЛ АЖ И ЛЛАГААГ ЗО ХИЦУУЛАХ 
АЖ ЛЫ Н ХЭСГИЙН АЖ И ЛЛАХ УДИРДАМ Ж

. хавсралт

2021 оны .... с а р ы н .....-ны өдөр Улаанбаатар хот

Нэг. Зорилго:

1.1. Ил задгай махны худалдаа эрхэлж буй зах, худалдааны төвүүдийн үйл 
ажиллагааг зохицуулах эрүүл ахуй, халдвар хамгааллын нөхцөл байдлыг 
сайжруулах, эрүүл ахуйн ш аардлагад нийцсэн мах худалдаалах цэгүүдийн тоог 
нэмэгдүүлэх аж пы г шуурхай зохион байгуулахад оршино.

Хоёр. Хамрах хүрээ, хугацаа:

2.1. Нийслэлийн төвийн 6 дүүргийн үйл ажиллагаанд 2021 оны 07 дугаар 
сарын 10-ны өдөр хяналт ш алгалтын ажлыг зохион байгуулна.

Гурав. Хяналт тавих бүрэлдэхүүн:

3.1. Хяналт ш алгалты г Улаанбаатар хотын Захирагчийн ажлын алба, 
нийслэлийн М эргэжпийн хяналтын газар, нийслэлийн Мал эмнэлгийн газар, 
нийслэлийн Хүнс, хөдөө аж  ахуйн газар, төвийн 6 дүүргийн Засаг даргын Тамгын 
газрын Хүнс, худалдаа, үйлчилгээний хэлтэс хамтран хяналт тавина.

Дөрөв. Хяналт шалгалтын чиглэл:

4.1. Дүүргийн нутаг дэвсгэрт махны худалдаа эрхлэж буй зах худалдааны 
төвүүдийн үйл ажиллагаанд хяналт тавьж, эрүүл ахуй халдвар 
хамгааллын ш аардлага хангасан махны худалдаа эрхлэх нөхцөл 

бололцоог судлах

4.2. Эрүүл ахуйн ш аардлагад нийцсэн махны худалдааны төв байгуулах 
ажлын худалдааны төвийн удирдлагуудтай уулзалт зохион байгуулж, 
тавигдах ш аардлагыг ХЕМ -ээр батлуулах.

Тав. Шалгалтын дүн, санал боловсруулж танилцуулах:

5.1 Ш алгалтын бүрэлдэхүүн хяналты г зохион байгуулж, цаашид авч 
хэрэгжүүлэх арга хэмжээний санал боловсруулан 2021 оны 07 дугаар сарын 20- 
ны өдрийн дотор Улаанбаатар хотын Ерөнхий менежерийн Зөвлөлийн хуралд 
танилцуулан, ш ийдвэр гаргуулна.

ХҮНС ҮЙ ЛДВЭ РЛЭ Л ХУДАЛДАА, ҮЙ ЛЧИЛГЭ ЭН И Й  ХЭЛТЭС


