
УЛААНБААТАР ХОТЫН 
ЕРӨНХИЙ МЕНЕЖЕРИЙН 

ТУШААЛ

оны сарын эдер Дугаар ^ Улаанбаатар хот

Үс засах, хумс заслын үйлчилгээ эрхэлдэг 
иргэн, аж ахуйн нэгж байгууллагуудын үйл ажиллагаанд 
түүвэрчилсэн хяналт шалгалт зохион байгуулах тухай

Нийслэлийн эрх зүйн байдлын тухай хуулийн 6 дугаар зүйлийн 2, Хот, тосгоны эрх 
зүйн байдлын тухай хуулийн 7 дугаар зүйл, Улаанбаатар хотын Захирагчийн ажлын 
албаны дүрмийн 2 дугаар хэсгийн 2.7, 3 дугаар хэсгийн 3.1.6 дахь заалтыг тус тус
үндэслэн ТУШААХ нь:

1.Ахуйн үйлчилгээний салбарын үс засал, хумс заслын үйлчилгээ эрхлэгч аж ахуйн 
нэгжүүдийн үйл ажиллагаанд холбогдох хууль тогтоомж, стандартын хэрэгжилт, орчны 
тохижилтын байдалд шалгалт хийж, илэрсэн зөрчил дутагдлыг арилгуулах, зөвлөн туслах 
үйлчилгээ үзүүлж, Коронавируст халдвар (Ковид-19)-аас сэргийлэх, эрүүл ахуйн 
шаардлагыг хангуулах, үйлчилгээний соёл, чанарыг дээшлүүлэх зорилгоор түүвэрчилсэн 
шалгалт явуулах удирдамжийг хавсралт ёсоор баталсугай.

2. Түүвэрчилсэн шалгалтыг 2021 оны 11 дүгээр сарын 19-нөөс 25-ны өдрүүдэд 
зохион байгуулж, нэгдсэн удирдлагаар ханган, дүн мэдээг 12 дугаар сарын 15-нд багтаан 
Улаанбаатар хотын Ерөнхий менежерийн зөвлөлийн хуралдаанд танилцуулахыг Хүнс 
үйлдвэрлэл, худалдаа, үйлчилгээний хэлтэс (Т.Золжаргал)-т үүрэг болгосугай.

3. Удирдамжийн дагуу “Дэд ажпын хэсэг” байгуулж, ажиллах нөхцөл, унаа 
машинаар ханган, шалгалтыг хугацаанд нь үр дүнтэй зохион байгуулж, дүнг нэгтгэн 2021 
оны 11 дүгээр сарын 30-ны өдрийн дотор Хүнс үйлдвэрлэл, худалдаа, үйлчилгээний 
хэлтэст ирүүлэхийг дүүргүүдийн Засаг дарга нарт тус тус даалгасугай.
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ҮС ЗАСАХ, ХУМС ЗАСЛЫН ҮЙЛЧИЛГЭЭ ЭРХЛЭГЧ 
АЖ АХУЙН НЭГЖҮҮДИЙН ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНД ТҮҮВЭРЧИЛСЭН 

ШАЛГАЛТ ЯВУУЛАХ УДИРДАМЖ

НЭГ. ШАЛГАЛТЫН ЗОРИЛГО

Үс засах, хумс заслын үйлчилгээнд мөрдөгдөж буй холбогдох хууль 
тогтоомж, стандартын хэрэгжилт, орчны тохижилт, хаяг, гэрэлтүүлэг, хог 
цэвэрлэгээний байдалд шалгалт хийж, илэрсэн зөрчил дутагдлыг арилгуулах, 
зөвлөн туслах үйлчилгээ үзүүлж, Коронавируст халдвар (Ковид-19)-ын тархалтыг 
бууруулах, эрүүл ахуйн шаардлагыг хангуулах, үйлчилгээний соёл, чанарыг 
дээшлүүлж аж ахуйн нэгжийн нийгмийн хариуцлагыг өндөрсгөхөд оршино.

ХОЁР. ШАЛГАЛТЫН ХАМРАХ ХҮРЭЭ, ХУГАЦАА

Түүвэрчилсэн шалгалтыг Баянгол, Баянзүрх, Багануур, Налайх, Сонгинохайрхан, 
Сүхбаатар, Хан-Уул, Чингэлтэй дүүргүүдэд үс засах, хумс заслын чиглэлээр үйл 
ажиллагаа эрхэлдэг тус бүр 20 аж ахуйн нэгж, иргэнийг хамруулж, 2021 оны 11 дүгээр 
сарын 19-ний өдрөөс 11 дүгээр сарын 25-ны өдрүүдэд зохион байгуулна.

ГУРАВ. ШАЛГАЛТ ХИЙХ БҮРЭЛДЭХҮҮН

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

.. Ажлын хэсгиин№ ахлагч
Ажлын хэсгийн гишүүд

Хяналт тавих 
албан тушаалтан

Нэг. Сонгинохайрхан дүүрэг

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

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

Б.Мөнхзул-ЗАА-ны 
ХҮХҮХ-ийн ахуйн 
үйлчилгээний 
асуудал хариуцсан 
мэргэжилтэн - 
99190985

Э.Үүрийнзаяа -  СӨХ, тохижилт 
хариуцсан мэргэжилтэн - 88031854
Н.Баярмаа -  Хумс урлал, гоо сайхны 
нэгдсэн холбооны тэргүүлэгч, 88085700

Хоёр. Хан-Уул дүүрэг

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

П.Баяржаргал- ХХҮХ-ийн худалдаа, 
ахуй үйлчилгээ хариуцсан мэргэжилтэн- 
99007567

Б.Мөнхзул-ЗАА-ны 
ХҮХҮХ-ийн ахуйн 
үйлчилгээний



худалдаа
үйлчилгээний

Э.Баатарсүрэн -  Ногоон байгууламж 
хариуцсан Ахлах мэргэжилтэн-99133367

асуудал хариуцсан 
мэргэжилтэн -

хэлтсийн д 
99003381

арга- Д.Чинзаяа -  Хумс урлал, гоо сайхны 
нэгдсэн холбооны менежер, 88085700

99190985

Гурав. Баянзүрх дүүрэг

3. Л.Бадамханд
Баянзүрх

- Э.Батболд- ХХҮХ-ийн ахуй үйлчилгээ 
хариуцсан мэргэжилтэн - 89117074

Ч.Октябрь 
ЗАА-ны ДХХ-ийн

дүүргийн ЗДТГ-ын 
Хүнс, худалдаа

О.Түвшинтөгс -  Тохижилт хариуцсан 
мэргэжилтэн - 85510067

дотоод хяналтын 
мэргэжилтэн -

үйлчилгээний 
хэлтсийн дарга- 
88089412

Б.Урантуяа -  Монголын Хумс урлал, гоо 
сайхны нэгдсэн холбооны Тэргүүн, 
99017017

94060001

Дөрөв. Сүхбаатар дүүрэг

4.
Г.Амгалан- 
Сүхбаатар 
дүүргийн ЗДТГ-ын

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

Ч.Октябрь 
ЗАА-ны ДХХ-ийн 
дотоод хяналтын

Хүнс, худалдаа, 
үйлчилгээний 
хэлтсийн дарга-

Ц.Бэлгүдэй -  Тохижилт, ногоон 
байгууламж хариуцсан мэргэжилтэн - 
89112279

мэргэжилтэн - 
94060001

88089542 Н.Энхпүрэв - Хумс урлал, гоо сайхны 
нэгдсэн холбооны тэргүүлэгч, 99039169

Тав. Баянгол дүүрэг

5 Б.Бат-Өлзий - 
Баянгол дүүргийн 
ЗДТГ-ын Хүнс,

Ө.Эрдэнэцогт-ХХҮХ-ийн хүнс, хөдөө аж 
ахуй, ахуйн үйлчилгээ хариуцсан 
мэргэжилтэн 99026138

Б.Мөнхзул-ЗАА-ны 
ХҮХҮХ-ийн ахуйн 
үйлчилгээний

худалдаа,
үйлчилгээни
хэлтсийн

й
царга-

Г.Нямсүрэн - Тохижилт, ногоон 
байгууламж хариуцсан мэргэжилтэн -
88457665

асуудал хариуцсан 
мэргэжилтэн - 
99190985

80509090 Т.Золзаяа - Хумс урлал, гоо сайхны 
нэгдсэн холбоо, 94965258

Зургаа. Чингэлтэй дүүрэг

6. Н.Наранзул
Чингэлтэй
дүүргийн

Б.Гантуяа -  ХХҮХ-ийн ахуйн үйлчилгээ, 
хөдөө аж ахуйн асуудал хариуцсан 
мэргэжилтэн - 89101611

Ч.Октябрь 
ЗАА-ны ДХХ-ийн 
дотоод хяналтын

ЗДТГ-ын
худалдаа,
үйлчилгээни

Хүнс,

й

Х.Энхбат - Тохижилт, ногоон 
байгууламж хариуцсан Ахлах 
мэргэжилтэн - 99171883

мэргэжилтэн - 
94060001

хэлтсийн
99812915

дарга Д.Онон - Хумс урлал, гоо сайхны 
нэгдсэн холбоо, 88078607

ДӨРӨВ. ШАЛГАХ ЧИГЛЭЛ

4.1 “Үс засах үйлчилгээнд тавих шаардлага МЫЗ 5160:2020” стандартын
хэрэгжилт;

4.2 “Хумс заслын үйлчилгээ М№  6843:2020” стандартын хэрэгжилт;
4.3 Монгол Улсын барилга, орон сууц, гудамж талбайд тавих хяналтын камер, 

ерөнхий шаардлага МЫ56523:2013 стандартын хэрэгжилт, шаардлага хангасан 
телекамер байршуулсан эсэх;



4.4 УОК-ын баталсан “Коронавируст халдвар /Ковид-19/-аас сэргийлэх арга 
хэмжээг зохион байгуулах түр журам”-ын хэрэгжилт;

4.5 Засгийн газрын 2018 оны 291 дүгээр тогтоолыг хэрэгжүүлэх, үс засах 
үйлчилгээний газруудыг тохирлын үнэлгээнд хамруулах;

4.6 Агаарын чанарыг сайжруулах бүсэд үйл ажиллагаа явуулж буй үс засах 
үйлчилгээ эрхэлдэг иргэн, аж ахуйн нэгж халаалтыг цахилгаанаар шийдвэрлэсэн эсэх, 
үгүй бол “Таван толгой түлш” ХХК-тай сайжруулсан түлш хэрэглэх гэрээ хийсэн эсэх;

4.7 Тохижилтын ажилд тавигдах шаардлагын дагуу гадна орчноо тохижуулж 
зассан байдал, хайс хашлага, гадна талбайн хог цэвэрлэгээ /зургаар баталгаажуулах/, 
байгууллагын гадна хаяг, фасадны гэрэлтүүлэг;

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

4.9 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;

4.10 Холбогдох бичиг баримтын бүрдэлт.

ТАВ. ШАЛГАЛТЫН ЯВЦАД АВАХ АРГА ХЭМЖЭЭ

5.1 ‘Дэд ажлын хэсэг” холбогдох хууль тогтоомж, стандартын хэрэгжилт, 
эрүүл ахуйн аюулгүй байдлыг хангаж ажиллах талаар мэргэжил арга зүйн 
зөвлөгөө өгч, илэрсэн зөрчлийг арилгуулж, шаардлагатай тохиолдолд хугацаатай 
үүрэг даалгавар өгч, биелэлтийг хангуулна. Шалгалтад хамрагдсан цэг бүрт 
ажпын хэсгийн тэмдэглэл хөтөлж, дүнг танилцуулан, байлцсан албан тушаалтны 
нэрийг тодорхой бичиж, гарын үсэг зуруулан баталгаажуулна.

5.2 Шалгалтын танилцуулгад “Дэд ажлын хэсэг”-ийн гишүүн бүр 
шалгасан чиглэлийн дагуу мэдээллийг тодорхой тусгаж, судалгааг хавсаргана.

ЗУРГАА. ШАЛГАЛТЫН ДҮНГ НЭГТГЭХ

6.1 “Дэд ажлын хэсэг” түүвэрчилсэн шалгалтын дүнг нэгтгэн, аж ахуйн 
нэгжүүдийн нэрсийн жагсаалтыг баталгаажуулан, шапгалтын танилцуулга, ажлын 
хэсгийн тэмдэглэлийг 2021 оны 11 дүгээр сарын 30-ны өдрийн дотор Нийслэлийн 
үйлчилгээний нэгдсэн төвөөр дамжууулан 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 ажпын албаны Хүнс үйлдвэрлэл, худалдаа,
үйлчилгээний хэлтэс түүвэрчилсэн шалгалтын дүнг нэгтгэн, санал дүгнэлтийн 
хамт Улаанбаатар хотын Ерөнхий менежерийн Зөвлөлийн хурлаар 2021 оны 12 
дугаар сарын 15-нд багтаан хэлэлцүүлнэ.



Шалгалтын удирдамжийн хавсралт

ШАЛГАЛТ ЯВУУЛАХ ШАЛГУУР ҮЗҮҮЛЭЛТ, ҮНЭЛГЭЭ

Гд Г Г  
д Үзүүл эл түүд

А вбал
зохих
оноо

А всан
оноо

А ж  ахуйн нэгж  /и р гэн /- ийн нэр

А ж ил л агсд ы н тоо:
Үс засах /хум с  засах / ү й л чи л гээн и й  зэрэглэл: 
Дээд: 1 дүгээр : 2 дугаар:

Нэг. М атериал л аг бааз

"1 ' Нийт талбай 1 м 21 Өөрийн өмч / түрээс 2

2 Хаяг: энгийн / гэрэлтүүлэгтэй Цагийн хуваарь: 2

3 Халаалт: ердийн/ төвлөрсөн С/Түлшний хэрэглээ: 2

4 Усан хангамж: зөөврийн / төвлөрсөн Гэрэлтүүлэг: 3

5 Нэг үсчинд ноогдох ажлын талбай 4,0 м^-аас багагүй  байгаа эсэх. 2

6 Үсчин хоорондын зай 1,5 м -ээс багагүй  хол байгаа эсэх. 2

7
Стандартын шаардлага хангасан тоног төхөөрөмж, багаж хэрэгсэл 

/тавиур, сандал, толь, угаалтуур/

3

8 Үнийн мэдээлэл: Бүтээгдэхүүний сурталчилгаа: 2

9 Мэргэжлийн бүтээгдэхүүни л үйлч 

төхөө 

аюул

илгээ үзүүлдэг эсэх: 5

м с Г Багаж ариутгалын аппарат рөмж, ариутгалын бодис 5

11
Эрүүл ахуй, хөдөлмөрийн 
хангасан байдал

гүй байдал, ариун цэврийн шаардлага 5

12

13

Дүрс б и чл эгий н  төхөөрөмж ь 
багтаамжтай, зориулалтын те 
Ажилчид нэг өнгийн, нэг т 
хүвцас. хормогч

ь 30 хоногоос багагүй хугацаатай хадгалах 
пекамерын системээр тоноглогдсон эсэх

2

эрлийн, загварын хөдөлмөр хамгааллын 2

14
Үсчний газарт маникюр, педикюрийн үйлчилгээг нэг танхимд явуулахгүи
тусгааоласан байх ...

3

М атер и ал л аг баазы н үзүүл эл түүд и й н  дүн 40

Хоёр. Хүний нөөц, үйл чил гээни й  байдал

15
I Ажилчидтай хөдөлмөрийн гэрээ байгуулж, нийгмийн даатгалд

хамруулсан эсэх
5

16
Эрүүл мэндийн үзлэгт хамрагдсан эсэх, дархлаажуулалтад хамрагдсан 
байдал

10

17

Боловсон хүчний 
хангалт: Мэргэжил, 
мэргэшил /үнэм л эх, 
сеотификат/

Мастер: 1-рзэрэг: 2-р зэрэг: 
3-р зэрэг:

10

18
Ж ил бүр 1-ээс д о о ш гүй  удаа нэгдсэн зохион байгуулалтаар 
ажилтнуудаа сургалтад хамруулж, м эд л эг м эргэж л и й г д ээш л үүл сэн  
батл ам ж  . .

5

19 Дүүрэгтэй байгуүлсан "Худалдаа, уйлчилгээ эрхлэх гэрээ”, “Батламж”, 10



олчны 50 м талбайн зураглалтай эсэх

20
Тусгай нөхцөл шаардлагын биелэлт 10

21
Галын аюулаас хамгаалах болон урьдчилан сэргийлэх арга хэмжээ 
зохион байгуулах, хөдөлмөр хамгааллын зааварчилгаа өгч хэвшүүлсэн
байдал. .

5

22
Хог хаягдлын тухай хуулиар иргэн, аж ахуйн нэгж, байгууллагын 
х у л э э с э н  ууогийн биелэлт /заалт бүрээр/

5

Үй л чи л гээн и й  байд л ы н үзүүл эл ти йн  дүн 60

Ү н э л г э э : .................................................. 100

АЖЛЫН ХЭСГИЙН ДАРГА 

ГИШҮҮД

ТАНИЛЦСАН: 

................................ захирал

ТЭМДЭГЛЭЛ ХӨТӨЛСӨН:


