
РЕНТГЕН АППАРАТ, ЦАЦРАГ ИДЭВХТ ҮҮСГҮҮРИЙН АШИГЛАЛТЫН ҮЙЛ АЖИЛЛАГААГ НЬ ЗӨРЧИЛ АРИЛГАХ ХҮРТЭЛ, ТҮР ЗОГСООСОН 
АЖ АХУЙН НЭГЖ, БАЙГУУЛЛАГУУД  

/2019 оны нэгдүгээр улирлын байдлаар/ 
 

2019 оны 09 дүгээр сарын 02                                                                                Улаанбаатар хот 

№ 
Аж ахуйн нэгж, 

байгууллагын нэр 
Үйл ажиллагааны 

чиглэл 
Байршил Тайлбар 

1 
Мон-Эмаль ХХК-ийн 
Глобал шүдний эмнэлэг 

Шүдний рентген 
оношилгоо 

БЗД, 13 дугаар хороо, 
Энхтайвны өргөн чөлөө,1-А 

тоот 

Цацрагийн аюулгүй ажиллагааны шаардлага хангаагүй 
учир зөөврийн рентген аппаратын ашиглалтын үйл 

ажиллагааг түр зогсоосон. 

2 Зонне ХХК 
Шүдний рентген 

оношилгоо 
Чингэлтэй, 3 дугаар хороо, 2 
дугаар дөчин мянгат 1-р байр 

Цацрагийн аюулгүй ажиллагааны шаардлага хангаагүй 
учир зөөврийн рентген аппаратын ашиглалтын үйл 

ажиллагааг түр зогсоосон. 

3 Оюудент ХХК 

Шүдний рентген 
оношилгоо 

Баянгол дүүрэг, 02 дугаар 
хороо, 27-р байрны 11А тоот 

Цацрагийн аюулгүй ажиллагааны шаардлага хангаагүй 
учир зөөврийн рентген аппаратын ашиглалтын үйл 

ажиллагааг түр зогсоосон. 

4 
Оксман ХХК  
  

Шүдний рентген 
оношилгоо 

Баянзүрх дүүрэг, 14-р хороо, 
31А байр Оксман ХХК-ийн 
Сувд-Д шүдний эмнэлэгт 

Цацрагийн аюулгүй ажиллагааны шаардлага хангаагүй 
учир дэлгэмэл суурин аппаратын ашиглалтын үйл 

ажиллагааг түр зогсоосон. 

5 “Ачтан” эмнэлэг Рентген оношилгоо 
БГД, 6-р хороо, Ард Аюушийн 

гудамж 1а, өөрийн байр 

Хагалгааны C-arm рентген аппаратыг тусгай 
зөвшөөрөлгүй ашигласан, цацрагийн аюулгүй 

ажиллагааны шаардлага хангаагүй учир ашиглалтын үйл 
ажиллагааг түр зогсоосон. 

6 
“Дуб” ХХК-ийн Мед Травма 
эмнэлэг 

Рентген оношилгоо 
БГД, 7-р хороо, Ард Аюушийн 

гудамж 90/6 
Цацрагийн аюулгүй ажиллагааны шаардлага хангаагүй 

учир ашиглалтын үйл ажиллагааг түр зогсоосон. 

7 “Геосан” ХХК 
Цооногийн 

каротажийн судалгаа 
СХД, 22-р хороо 

Тусгай зөвшөөрөлгүй, цацрагийн аюулгүй ажиллагааны 
шаардлага зөрчсөн учир цацраг идэвхт үүсгүүрийн 

ашиглалтын үйл ажиллагааг түр зогсоосон. 

8 “ДЦС-II” ТӨХК 
Аюулгүйн үзлэг 

шалгалт 

БГД, 20-р хороо, дунд гол, 
өөрийн байр 

Тусгай зөвшөөрөлгүй, цацрагийн аюулгүй ажиллагааны 
шаардлага зөрчсөн учир аюулгүйн үзлэг шалгалтын 

рентген төхөөрөмжийн ашиглалтын үйл ажиллагааг түр 
зогсоосон. 

 

/2019 оны хоёрдугаар улирлын байдлаар/ 

№ 
Аж ахуйн нэгж, 

байгууллагын нэр 
Үйл ажиллагааны 

чиглэл 
Байршил Тайлбар 

9 “Монкаротаж” ХХК 
Цооногийн 

каротажийн судалгаа 
БГД,  

4-р хороо, задгайн-2 

Цацрагийн аюулгүй ажиллагааны дотоод дүрэм, 
цацрагийн хамгаалалтын хөтөлбөрийг хэрэгжүүлж 



ажиллаагүй, дотоод хяналтыг батлагдсан хөтөлбөрийн 
дагуу хийгээгүй, цацраг идэвхт үүсгүүрт арчих тест 
хийгээгүй учир цацраг идэвхт үүсгүүрүүдийн ашиглалтын 
үйл ажиллагааг түр зогсоосон. 

10 
“Мирай дент” шүдний 

эмнэлэг 
Шүдний рентген 

оношилгоо 
СБД, 8 -р хороо, Эн товер, 8 

давхар 801 тоот 

Рентген оношилгооны аппаратыг ашиглах хадгалах, 
эрхийн тусгай зөвшөөрөлтэй. Цацрагийн аюулгүй 
ажиллагааны шаардлагыг хангуулаагүй учир зөөврийн 
рентген аппаратын ашиглалтын үйл ажиллагааг түр 
зогсоосон. 

11 
“Сновболл” ХХК-ийн 
Днепрдент шүдний 

эмнэлэг 

Шүдний рентген 
оношилгоо 

БЗД, 16-р хороо 

Цацрагийн аюулгүй ажиллагааны шаардлагыг хангаагүй, 
цацрагтай ажиллагчийг мэргэжлийн шарлагын хувийн 
тунгийн хяналтад хамруулаагүй учир шүдний зөөврийн 
рентген аппаратын ашиглалтын үйл ажиллагааг түр 
зогсоосон. 

12 
“Импайр” ХХК-ийн шүдний 

эмнэлэг 
Шүдний рентген 

оношилгоо 
БГД,  

4-р хороо, задгайн-2 

Рентген оношилгооны аппаратыг ашиглах хадгалах, 
эрхийн тусгай зөвшөөрөлгүй, цацрагтай ажиллагчийг 
мэргэжлийн шарлагын хувийн тунгийн хяналтад 
хамруулаагүй, цацрагийн аюулгүй ажиллагааны 
шаардлагыг хангуулаагүй учир шүдний зөөврийн рентген 
аппаратын ашиглалтын үйл ажиллагааг түр зогсоосон.  

13 
Цөмийн физикийн 

судалгааны төв 
Судалгаа шинжилгээ 

БЗД, 13-р хороо, Энхтайвны 
өргөн чөлөө-122, өөрийн байр 

Цацрагийн аюулгүй ажиллагааны дотоод дүрэм, 
цацрагийн хамгаалалтын хөтөлбөрийг хэрэгжүүлж 
ажиллаагүй, цацрагийн дотоод хяналтын ажилтан 
солигдсон тухайгаа хуульд заасан хугацаанд мэдэгдээгүй, 
ЦХА-г цацрагийн хамгаалалтын сургалтад хамруулаагүй 
зэрэг зөрчлүүд илэрч, гарал үүсэл, идэвх нь тодорхойгүй 
хадгалж байсан цацраг идэвхт үүсгүүрүүдийн аюулгүй 
байдлыг хангах зорилгоор тус үүсгүүрүүдийн үйл 
ажиллагааг түр зогсоосон. 

14 
Улаанбаатар хот дахь 

Гаалийн газар 
Аюулгүйн үзлэг 

шалгалт 
СХД, 20-р хороо, Товчооны 

замын 63 

Рентген төхөөрөмжийг ашиглах, хадгалах эрхийн тусгай 
зөвшөөрөлгүй, цацрагийн аюулгүй ажиллагааны 
шаардлага хангуулаагүй учир чингэлэг, автомашин 
шалгах хөдөлгөөнт рентген төхөөрөмжийн ашиглалтын 
үйл ажиллагааг түр зогсоосон. 

15 
“Сөүлсениорс товер” ХХК-
ийн  Улаанбаатар сонгдо 

эмнэлэг 

Шүдний рентген 
оношилгоо 

СБД, 1-р хороо, чойдог-5 
гудамж, өөрийн байр 

Рентген аппаратыг ашиглах, хадгалах эрхийн тусгай 
зөвшөөрөлтэй. Цацрагийн аюулгүй ажиллагааны 
шаардлагыг хангуулаагүй учир рентген аппаратын 
ашиглалтын үйл ажиллагааг түр зогсоосон. 

16 
“Ачтус” ХХК-ийн Агапе 

эмнэлэг 
Рентген оношилгоо 

ХУД 10-р хороо Морингийн 
зам, 38-р байр 

Цацрагийн аюулгүй ажиллагааны шаардлагыг 
хангуулаагүй учир рентген аппаратын ашиглалтын үйл 



ажиллагааг түр зогсоосон. 

17 
“Төр аюуш” шүдний 

эмнэлэг 
Шүдний рентген 

оношилгоо 
СХД, 15 дугаар хороо, 20-3 

тоот 

Рентген аппаратыг ашиглах, хадгалах эрхийн тусгай 
зөвшөөрөлтэй. Цацрагийн аюулгүй ажиллагааны 
шаардлагыг хангуулаагүй учир рентген аппаратын 
ашиглалтын үйл ажиллагааг түр зогсоосон. 

 

/2019 оны гуравдугаар улирлын байдлаар/ 

№ 
Аж ахуйн нэгж, 

байгууллагын нэр 
Үйл ажиллагааны 

чиглэл 
Байршил Тайлбар 

18 Интермед эмнэлэг Рентген оношилгоо 
ХУД 15, 

Чингисийн өргөн чөлөө 41, 
Өөрийн байр 

Рентген аппаратыг ашиглах, хадгалах эрхийн тусгай 
зөвшөөрөлтэй. Цацрагийн аюулгүй ажиллагааны 
шаардлагыг хангуулаагүй учир 3 ширхэг рентген 
аппаратын ашиглалтын үйл ажиллагааг түр хэсэгчилэн 
зогсоосон. 

19 
Докторсума шүдний 

эмнэлэг 
Шүдний рентген 

оношилгоо 

БЗД,  
26-р хороо, Парксайд төв А 

корпус 3-301 тоот 

Рентген төхөөрөмжийг ашиглах, хадгалах эрхийн тусгай 
зөвшөөрөлтэй. Цацрагийн аюулгүй ажиллагааны 
шаардлага хангуулаагүй учир зөөврийн рентген 
аппаратын ашиглалтын үйл ажиллагааг түр зогсоосон. 

20 Насны зам ХХК Судалгаа шинжилгээ 
БГД,  

20-р хороо, үйлдвэрийн тойрог, 
106 тоот 

Цацраг идэвхт үүсгүүрийг ашиглах, хадгалах эрхийн 
тусгай зөвшөөрөлгүй, цацрагийн аюулгүй ажиллагааны 
шаардлага хангуулаагүй учир цөмийн хэмжүүр багажийн 
ашиглалтын үйл ажиллагааг түр зогсоосон. 

 

УРЬДЧИЛАН СЭРГИЙЛЭХ ХЯНАЛТ ШАЛГАЛТААР 

№ Аж ахуйн нэгж, 
байгууллагын нэр 

Үйл ажиллагааны 
чиглэл 

Байршил Тайлбар 

1 UB dental шүдний эмнэлэг 
Шүдний рентген 

оношилгоо 

БЗД, 

26-р хороо, Сонто апартмент 
хотхон 

МХЕГ-ын даргын баталсан 01/80 тоот “Тусгай 
зөвшөөрөлгүй цацрагийн үүсгүүрийг илрүүлэх урьдчилан 
сэргийлэх хяналт шалгалт хийх” удирдамжийн дагуу дээрх 
аж ахуйн нэгж байгууллагуудад урьдчилан сэргийлэх 
хяналт шалгалт хийж, рентген оношилгооны аппаратыг 
ашиглах хадгалах, эрхийн тусгай зөвшөөрөлгүй, 
цацрагийн аюулгүй ажиллагааны шаардлагыг 
хангуулаагүй зөрчилд үндэслэн тус бүрийн рентген 
аппаратын ашиглалтын үйл ажиллагааг түр зогсоосон. 

2 Гунгаа шүдний эмнэлэг 
Шүдний рентген 

оношилгоо 
СБД, 5-р хороо, Сөүлийн 

гудамж 

3 Мишээлт шүдний эмнэлэг 
Шүдний рентген 

оношилгоо 

ЧД, 1-р хороо, Жуулчны 
гудамж, 36-р байр 1-р орц, 1 

давхар 

4 
Мөнх содон дент шүдний 

эмнэлэг 
Шүдний рентген 

оношилгоо 

ЧД, 3-р хороо, Энхтайвны 
өргөн чөлөө, Пийс таур 1206 

тоот 

 


