
УЛААНБААТАР ХОТЫН  
ЕРӨНХИЙ МЕНЕЖ ЕРИЙН  

ТУШААЛ

оны сарын / / өдөр Дугаар Улаанбаатар хот

Төмс, хүнсний ногооны үзэсгэлэн 
худалдаа зохион байгуулах 

тухай

Хот тосгоны эрх зүйн байдлын тухай хуулийн 20 дугаар зүйлийн 20.5, 21 
дүгээр зүйлийн 21.3, Нийслэлийн Онцгой комиссын 2021 оны 09 дүгээр хурлын 
тэмдэглэл, Улаанбаатар хотын Захирагчийн ажлын албаны дүрмийн 2 дугаар 
хэсгийн 2.2, 4 дүгээр хэсгийн 4.6.2, 4.6.8 дахь заалтыг тус тус үндэслэн ТУШААХ 
нь:

1. Нийслэлийн хүн амыг эх орны хөрсөнд ургасан төмс, хүнсний ногоогоор 
хангах, нөөцлөх, нөөшлөх, даршлах боломжийг бий болгох, дархлааг дэмжих, 
хангамж, нийлүүлэлтийг нэмэгдүүлэх зорилгоор “Алтан намар” арга хэмжээний 
хүрээнд төмс, хүнсний ногооны үзэсгэлэн худалдаа зохион байгуулах 23 
байршлыг хавсралт ёсоор баталсугай.

2. Батлагдсан байршлуудад төмс, хүнсний ногооны үзэсгэлэн худалдааг 
зохион байгуулж, Улсын Онцгой комиссын даргын 2021 оны 41 дүгээр тушаалаар 
батлагдсан “Коронавируст халдвар (Ковид-19)-аас сэргийлэх арга хэмжээг зохион 
байгуулах түр журам”, Хүнсний ногооны худалдаа эрхлэх түр зааврын 
хэрэгжилтийг хангуулахыг Нийслэлийн 9 дүүргийн Засаг даргын дэргэдэх 
“Худалдаа, үйлчилгээг зохицуулах Зөвлөл”-д, үйл ажиллагаанд нь хяналт тавьж 
ажиллахыг Нийслэлийн Мэргэжлийн хяналтын газар (С.Даваасүрэн), Нийслэлийн 
Хүнс, хөдөө аж ахуйн газар (Д.Баянбат)-т тус тус үүрэг болгосугай.

3. Тушаалын хэрэгжилтэд хяналт тавьж, нэгдсэн удирдлагаар хангаж 
ажиллахыг Хүнс үйлдвэрлэл, худалдаа, үйлчилгээний хэлтэс /Т.Золжаргал/-т 
даалгасугай.
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Улаанбаатар хотын Ерөнхий
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1Ш  ашяза̂
“АЛТАН НАМАР” АРГА ХЭМЖЭЭНИЙ ХҮРЭЭНД 

ТӨМС, ХҮНСНИЙ НОГООНЫҮЗЭСГЭЛЭН ХУДАЛДАА 
ЗОХИОН БАЙГУУЛАХ БАЙРШИЛ

цежериин 
э| өдрийн 
<авсралт

№ Д ҮҮРЭ Г Б а й р ш и л
1 2 3

1 4-р хороо, УБТЗ ХНН-ийн 1000 машины зогсоолын
Баянгол /2/ баруун талд

2 4-р хороо, УБТЗ ХНН-ийн 1000 машины зогсоолд
3 6-р хороо, Хүүхдийн Урлан бүтээх төвийн хойно
4 7-р хороо, 4-р байрны хойно

5
Сүхбаатар /6/

9-р хороо, Их тойруу худалдааны төвийн гадна
талбайд

6 12 хороо, 32-ын тойргийн дэргэд

7 13-р хороо, 17-р сургуулиас Дарь эхтэй холбосон
шинэ зам дагуу

8 16-р хороо, 33-ын автобусны буудлын дэргэд
9 2-р хороо, Ажилчдын алдар талбайд
10 Хан-Уул /31

7-р хороо, Яармагийн хуучин эцэст

11 21-р хороо, Буянт-Ухаа спорт цогцолборын гадна 
талбайд

12 Сонгинохайрхан /3/
14-р хороо, Цамбагарав 2-р үйлчилгээний гадна 
талбайд

13 22-р хороо, Орбитын тойргийн дэргэд
14 37-р хороо, Содон хорооллын талбайд

15
Баянзүрх /3/

26-р хороо, Дүнжингарав худалдааны төвийн 
гадна талбайд

16 4-р хороо, Жуковын талбайд

17 8-р хороо, Тэнгэр худалдааны төвийн гадна 
талбайд

18 Чингэлтэй /2/ 4-р хороо, Бага тойруу, Барилгачдын талбайд
19 5-р хороо, Самбуугийн гудамж, Ялалтын талбайд

20 Налайх /1/ 2-р хороо, Соёл урлагийн ордны 
талбайд

өмнөх Төв

21 Багануур /1/ 1-р хороо, “Хэрлэн” худалдааны төвд

22
Багахангай /2/

1-р хороо, Үйлдвэр технологийн г 
талбайд

аркийн урд

23 2-р хороо, Хорооны цогцолбор барилгын урд 
талбайд


