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Нийтийн халуун усны үйлчилгээ 
эрхэлдэг иргэн, аж ахуйн нэгжүүдийн 

үйл ажиллагаанд шалгалт явуулах 
тухай

Нийслэлийн эрх зүйн байдлын тухай хуулийн 11 дүгээр зүйлийн 11.1, Хот, 
тосгоны эрх зүйн байдлын тухай хуулийн 20 дугаар зүйлийн 20.4, 21 дүгээр 
зүйлийн 21.3, Улаанбаатар хотын Захирагчийн ажлын албаны дүрмийн 2 дугаар 
хэсгийн 2.7, 3 дугаар хэсгийн 3.1.6, 4 дүгээр хэсгийн 4.6.4 дэх хэсгийг тус тус 
үндэслэн ТУШААХ нь:

1. Нийтийн халуун усны үйлчилгээ эрхэлдэг иргэн, аж ахуйн нэгжүүдийн 
үйл ажиллагаанд холбогдох хууль тогтоомжийн хэрэгжилт, үйлчилгээний 
стандарт, эрүүл ахуйн шаардлагыг хангуулах, ариутгал халдваргүйтгэлийн 
дэглэм сахиулах, үйлчилгээний чанар, соёлыг дээшлүүлэх, гэр хорооллын ахуйн 
үйлчилгээний эдийн засгийн чадавхийг сайжруулах зорилгоор хяналт шалгалт 
явуулах удирдамжийг хавсралтаар баталсугай.

2. Хяналт шалгалтыг 2021 оны 09 дүгээр сарын 08-ны өдрөөс 09 дүгээр
сарын 10-ны өдрийн хооронд зохион байгуулж, дүн мэдээг 09 дүгээр сарын 20-ны 
өдөрт багтаан Улаанбаатар хотын Ерөнхий менежерийн зөвлөлийн хуралд 
танилцуулахыг Ажлын хэсэг (Т.Золжаргал)-т үүрэг болгосугай.

3. Удирдамжийн дагуу “Дэд ажлын хэсэг” байгуулж, шалгалтын Ажлын 
хэсгийг ажиллах нөхцөл, унаа машинаар хангаж, шалгалтыг хугацаанд нь үр 
дүнтэй зохион байгуулахыг дүүргийн Засаг дарга нарт даалгасугай.
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НИЙТИЙН ХАЛУУН УСНЫ ҮЙЛЧИЛГЭЭ ЭРХЛЭГЧ ИРГЭН, 
АЖАХУЙН НЭГЖҮҮДИЙН ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНД 

ШАЛГАЛТ ЯВУУЛАХ УДИРДАМЖ

НЭГ. ШАЛГАЛТЫН ЗОРИЛГО

Монгол Улсын Засгийн газрын 2020-2024 оны үйл ажиллагааны хөтөлбөр, 
Нийслэлийн Засаг дарга бөгөөд Улаанбаатар хотын Захирагчийн 2020-2024 оны 
үйл ажиллагааны хөтөлбөрт тусгагдсан төр, хувийн хэвшлийн түншлэлийг 
хөгжүүлэх, Улсын Онцгой комиссын баталсан “Коронавируст халдвар (Ковид-19)- 
аас сэргийлэх арга хэмжээг зохион байгуулах түр журам” болон стандартын 
хэрэгжилт, үйлчилгээний соёл, чанарыг дээшлүүлэх, эдийн засгийн үр ашгийг 
сайжруулах, илэрсэн зөрчил дутагдлыг арилгуулахад шалгалтын зорилго 
оршино.

ХОЁР. ШАЛГАЛТЫН ХАМРАХ ХҮРЭЭ, ХУГАЦАА

Хяналт шалгалтыг нийслэлийн дүүрэг тус бүрт нийтийн халуун усны үйл 
ажиллагаа эрхэлдэг иргэн, аж ахуйн нэгжийг хамруулж, 2021 оны 09 дүгээр 
сарын 08-ны өдрөөс 09 дүгээр сарын 10-ны өдрүүдэд зохион байгуулна.

ГУРАВ. ШАЛГАЛТ ХИЙХ БҮРЭЛДЭХҮҮН

Хяналт шалгалтыг дүүргийн Хүнс, худалдаа, үйлчилгээний хэлтсийн 
даргаар ахлуулсан “Дэд ажлын хэсэг” дараах бүрэлдэхүүнтэйгээр зохион 
байгуулна.

№ Ажпын хэсгийн 
ахлагч Ажлын хэсгийн гишүүд

Хяналт тавих 
албан 

тушаалтан
Нэг. С онгинохайрхан д ү ү р э г/5 4 /

1

Ж.Дуламсүрэн 
Сонгинохайрхан 
дүүргийн ЗДТГ-ын 
Хүнс, худалдаа, 
үйлчилгээний 
хэлтсийн дарга 
99003850

Б.Сугар- ХХҮХ-ийн аялал 
жуулчлал, ахуйн үйлчилгээ 
хариуцсан мэргэжилтэн 
Утас: 99766724

Б.Мөнхзул ЗАА- 
ны ХҮХҮХ-ийн 
ахуйн
үйлчилгээний
асуудал
хариуцсан
мэргэжилтэн

Д.Дэлгэрбаяр -  НМХГ-ын ЭМХХ- 
ийн Эрүүл ахуй, халдвар 
хамгааллын хяналтын Улсын 
Ахлах байцаагч 
Утас: 99272840

Хоёр. Хан-Уул дүүрэг /4 /

2
Л.Саруултуяа 
Хан-Уул дүүргийн 
ЗДТГ-ын Хүнс,

П.Баяржаргал- ХХҮХ-ийн 
худалдаа, ахуй үйлчилгээ 
хариуцсан мэргэжилтэн

Б.Мөнхзул ЗАА- 
ны ХҮХҮХ-ийн 
ахуйн



худалдаа 
үйлчилгээний 
хэлтсийн дарга- 
99003381

Утас: 99007567 үйлчилгээний
асуудал
хариуцсан
мэргэжилтэн

М.Мөнхгэрэл -  НМХГ-ын ЭМХХ- 
ийн Эрүүл ахуй, халдвар 
хамгааллын хяналтын Улсын 
Ахлах байцаагч 
Утас: 99994051

г  ур>ав. Б аянзүрх дүүрэг /1 6/

3

Л.Бадамханд 
Баянзүрх дүүргийн 
Засаг даргын тамгын 
газрын Хүнс, 
худалдаа 
үйлчилгээний 
хэлтсийн даргын 
албан үүргийг түр 
орлон гүйцэтгэгч 
Утас: 88089412

Э.Батболд- ХХҮХ-ийн аялал 
жуулчлал, ахуй үйлчилгээ 
хариуцсан мэргэжилтэн 
Утас: 89117074

Ч.Октябрь 
ЗАА-ны ДХХ-ийн 
дотоод 
хяналтын 
мэргэжилтэн

Б.Золбоо -  НМХГ-ын ЭМХХ-ийн 
Эрүүл ахуй, халдвар хамгааллын 
хяналтын Улсын байцаагч

Дөрөв. С үхбаатар д ү ү р э г/1 5 /

4

Г.Амгалан
Сүхбаатар дүүргийн 
Засаг даргын тамгын 
газрын Хүнс, 
худалдаа, 
үйлчилгээний 
хэлтсийн дарга 
Утас: 88089542

Б.Жаргал -  ХХҮХ-ийн хүнс, 
хөдөө аж ахуй, үйлчилгээ 
хариуцсан мэргэжилтэн 
Утас: 99158884

Ч.Октябрь 
ЗАА-ны ДХХ-ийн 
дотоод 
хяналтын 
мэргэжилтэнБ.Золбоо -  НМХГ-ын ЭМХХ-ийн 

Эрүүл ахуй, халдвар хамгааллын 
хяналтын Улсын байцаагч - 
99247860

Тав. Баянгол дүүрэг 171

5

Б.Бат-Өлзий 
Баянгол дүүргийн 
Засаг даргын тамгын 
газрын Хүнс, 
худалдаа, 
үйлчилгээний 
хэлтсийн дарга 
Утас: 80509090

Г.Тэмүүжин -ХХҮХ-ийн хүнс, 
хөдөө аж ахуй, ахуйн үйлчилгээ 
хариуцсан мэргэжилтэн 
Утас: 99153422

Ч.Октябрь 
ЗАА-ны ДХХ-ийн
ДОТООД
хяналтын
мэргэжилтэнБ.Золбоо -  НМХГ-ын ЭМХХ-ийн 

Эрүүл ахуй, халдвар хамгааллын 
хяналтын Улсын байцаагч 
Утас: 99247860

зу ргаа. Чингэлтэй д ү ү р э г/2 2 /

6

Н.Наранзул - 
Чингэлтэй дүүргийн 
Засаг даргын тамгын 
газрын Хүнс, 
худалдаа, 
үйлчилгээний 
хэлтсийн дарга 
Утас: 99812915

Б.Гантуяа -  ХХҮХ-ийн ахуйн 
үйлчилгээ, хөдөө аж ахуйн 
асуудал хаиуцсан мэргэжилтэн 
Утас: 89016113

Б.Мөнхзул-ЗАА- 
ны ХҮХҮХ-ийн 
ахуйн
үйлчилгээний
асуудал
хариуцсан
мэргэжилтэн

М.Мөнхгэрэл -  НМХГ-ын ЭМХХ- 
ийн Эрүүл ахуй, халдвар 
хамгааллын хяналтын Улсын 
Ахлах байцаагч 
Утас: 99994051

Долоо. Багахангай д ү ү р э г /1 /

7

Д.Хүрэлбаатар 
Багахангай дүүргийн 
Засаг даргын тамгын 
газрын Тохижилт, 
худалдаа

А.Мөнх-Од - Худалдаа, 
үйлчилгээ, үйлдвэрлэл 
хариуцсан мэргэжилтэн 
Утас: 88027916



үйлчилгээний 
хэлтсийн дарга 
Утас: 88009107

Найм. Налайх дүүрэг /4 /

8

Ц.Тунгалаг-дүүргийн 
Налайх дүүргийн 
Засаг даргын тамгын 
газрын Тохижилт, 
нийтийн 
үйлчилгээний 
хэлтсийн дарга 
Утас: 99154656

Х.Баасанхүү - Аялал жуулчлал, 
ахуйн үйлчилгээ, авто засвар 
хариуцсан мэргэжилтэн 
Утас: 88012637

Ес. Багануур дүүрэг /4/

9

Б.Бямбацэцэг 
Багануур дүүргийн 
Засаг даргын тамгын 
газрын Дэд бүтэц, 
үйлдвэрлэл, 
үйлчилгээний 
хэлтсийн дарга 
Утас: 89542145

М.Балжинням-дүүргийн ЗДТГ-ын 
хүнс, худалдаа, нийтийн хоол 
хариуцсан мэргэжилтэн 
Утас: 94908080

ДӨРӨВ. ШАЛГАХ ЧИГЛЭЛ

4.1. “Халуун усны үйлчилгээ МЫЗ 5163:2002” стандартын хэрэгжилт;
4.2. УОК-ын баталсан “Коронавируст халдвар (Ковид-19)-аас сэргийлэх 

арга хэмжээг зохион байгуулах түр журам”-ын хэрэгжилт;
4.3. Агаарын чанарыг сайжруулах бүсэд үйл ажиллагаа явуулж буй халуун 

усны газрууд халаалтыг цахилгаанаар шийдвэрлэсэн эсэх, үгүй бол Таван 
толгой түлш ХХК-тай сайжруулсан түлш хэрэглэх гэрээ хийсэн эсэх;

4.4. Улаанбаатар хотын Ус сувгийн Удирдах газартай “Цэвэр усаар хангах, 
хэрэглээнээс гарсан бохир ус татан зайлуулах гэрээ” байгуулсан эсэх;

4.5. Тохижилтын ажилд тавигдах шаардлагын дагуу гадна орчноо 
тохижуулж зассан байдал, хайс хашлага, гадна талбайн цэвэрлэгээ /зургаар 
баталгаажуулах/;

4.6. Дүүрэгтэй байгуулсан “Худалдаа, үйлчилгээ эрхлэх гэрээ”, “Батламж”, 
орчны 50 м талбайн зураглалтай эсэх;

4.7. НИТХ-ын 2020 оны 32/03 дугаар тогтоолоор батлагдсан “Энгийн хог 
хаягдлыг цэвэрлэх, ангилах, цуглуулах, тээвэрлэх, дахин боловсруулах, сэргээн 
ашиглах, устгах, булшлах журам”-ын хэрэгжилт

4.8. НИТХ-ын 2017 оны 9/10 дугаар тогтоолоор батлагдсан “Нийслэлийн 
нутаг дэвсгэрт гадна зар сурталчилгааны байгууламж байрлуулахад дагаж 
мөрдөх журам“-ын хэрэгжилт Байгууллагын гадна хаяг, фасадны гэрэлтүүлэг, 
чимэглэл.

ТАВ. ШАЛГАЛТЫН ЯВЦАД АВАХ АРГА ХЭМЖЭЭ

5.1. “Дэд ажпын хэсэг” холбогдох хууль тогтоомж, стандартын хэрэгжилт, 
эрүүл ахуйн аюулгүй байдлыг хангаж ажиллах, эдийн засгийн үр ашгийг 
нэмэгдүүлэх талаар мэргэжил арга зүйн зөвлөгөө өгч, илэрсэн зөрчлийг



арилгуулж, шаардлагатай тохиолдолд хугацаатай үүрэг даалгавар өгч, 
биелэлтийг хангуулна.

5.2. Шалгалтад хамрагдсан цэг бүрт ажпын хэсгийн тэмдэглэл хөтөлж, дүнг 
танилцуулан, байлцсан албан тушаалтны нэрийг тодорхой бичиж, гарын үсэг 
зуруулан баталгаажуулна.

5.3. Шалгалтын танилцуулгад “Дэд ажлын хэсэг”-ийн гишүүн бүр шалгалт 
явуулах шалгуур үзүүлэлтийн дагуу мэдээллийг тодорхой тусгаж, зураг 
хавсаргана.

ЗУРГАА. ШАЛГАЛТЫН ДҮНГ НЭГТГЭХ

6.1. “Дэд ажлын хэсэг” хяналт шалгалтын дүнг нэгтгэн, аж ахуйн нэгжүүдийн 
нэрсийн жагсаалтыг баталгаажуулан, шалгалтын танилцуулга, судалгаа, ажпын 
хэсгийн тэмдэглэлийг 2021 оны 09 дүгээр сарын 15-ны өдрийн дотор Нийслэлийн 
Үйлчилгээний нэгдсэн төвөөр дамжуулан Улаанбаатар хотын Захирагчийн ажпын 
албанд ирүүлнэ. “Дэд ажпын хэсэг”-ийн танилцуулга, дүн мэдээ нь үндэслэлтэй, 
бодитой, нотлох баримттай байхаас гадна бусдын хууль ёсны итгэл хамгаалах 
зарчмыг баримтлан ажиллахад анхаарна.

6.2. Захирагчийн ажлын албаны Хүнс үйлдвэрлэл, худалдаа, үйлчилгээний 
хэлтэс шалгалтын дүнг нэгтгэн, дүгнэлт хийж, цаашид авч хэрэгжүүлэх тодорхой 
арга хэмжээний саналын хамт Улаанбаатар хотын Ерөнхий менежерийн 
Зөвлөлийн хурлаар 2021 оны 09 дүгээр сарын 20-нд багтаан хэлэлцүүлнэ.



Шалгалтын удирдамжийн хавсралт

ШАЛГАЛТ ЯВУУЛАХ ШАЛГУУР ҮЗҮҮЛЭЛТ, 
ҮНЭЛГЭЭ

Д/д Үзүүлэлтүүд
Авбал
зохих
оноо

Авсан
оноо

Аж ахуйн нэгж 
нэр

/иргэн/- ийн

Ажиллагсды н тоо: Байршил:

Нэг. М атериаллаг бааз

1
Үйлчилгээний өрөө /м^/ Өөрийн өмч

Яүрээс/Төсвийн
хөрөнгө

2

2 Хаяг: Энгийн/Гэрэлтүүлэгтэй Цагийн хуваарь: 2

3
Халаалт: Ердийн/Төвлөрсөн Цахилгаан/Уурын

зуух 5

4 Усан хангамж: Зөөврийн 
/Төвлөрсөн

Бохир: Зөөврийн 
/Төвлөрсөн 5

5 Агааржуулалт: Гэрэлтүүлэг: 2
6 Шүршүүрийн тоо: 5
7 Ариун цэврийн өрөө: Дотор / Гадна 10

8
Үнийн мэдээлэл, ариутгал, халдваргүйтгэлийн 
сурталчилгааны мэдээлэл:

2

9 Ажилчдын хувцас: 2

10
Бусад түрээсийн үйлчилгээ: Үсчин /Оёдол/Гутал 
засвар/ Худалдаа

5

М атериаллаг баазы н үзүүлэлтүүдийн дүн 40
....................................|--------------------- --------------- ?----------------- — -----:■ ' -Ч' . V ----~ Т---------------------------------- . ;

Хоёр. Хүний нөөц, үйлчилгээний байдал

11
Ажилчидтай хөдөлмөрийн гэрээ байгуулж, нийгмийн 
даатгалд хамруулсан эсэх

5

12 Эрүүл мэндийн үзлэгт жил бүр хамрагдсан эсэх: 5

13
Дүүрэгтэй байгуулсан “Худалдаа, үйлчилгээ эрхлэх 
гэрээ”, “Батламж”, орчны 50 м талбайн зураглалтай 
эсэх (2020 он):

10

14
Агаарын чанарыг сайжруулах бүсэд халаалтаа 
шийдсэн байдал:

10

15

Галын аюулаас хамгаалах болон урьдчилан 
сэргийлэх арга хэмжээ зохион байгуулах, хөдөлмөр 
хамгаалал, техникийн аюулгүй ажиллагааны 
зааварчилгаа өгч хэвшүүлсэн байдал:

5

16 Хог хаягдлын тухай хуулиар иргэн, аж ахуйн нэгж, 
байгууллагын хүлээсэн үүргийн биелэлт:

5

17 “Ковид-19 халдвараас сэргийлэх арга хэмжээг зохион 
байгуулах түр журам”-ын хэрэгжилт:

10

18
Ариутгал халдваргүйтгэлийн гэрээ байгуулсан эсэх, 
гэрээний хэрэгжилт:

5



19 Сэтгэл ханамжийн судалгаа: 5
Үйлчилгээний байдлы н үзүүлэлтийн дүн 60

Ү н э л гэ э :................................................. 100

АЖЛЫН ХЭСГИЙН ДАРГА : 

ГИШҮҮД:

ТАНИЛЦСАН:
компанийн захирал

ТЭМДЭГЛЭЛ ХӨТӨЛСӨН: 

Ажлын хэсгийн гишүүн: .


