
НИЙСЛЭЛИЙН ЗАСАГ ДАРГЫН 
ЗАХИРАМЖ 

JO/J оны оны ^ о сарын өдөр Дугаар Улаанбаатар хот 

Г "Архигүй цэнгээний газар"-ын 
ажиллах журам батлах тухай 

Монгол Улсын Засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн нэгж түүний удирдлагын 

тухай хуулийн 29 дүгээр зүйлийн 29.1.5 дахь заалт, Нийслэлийн эрх зүйн байдлын 

тухай хуулийн 10 дугаар зүйлийн 10.1 дэх заалтыг тус тус үндэслэн 

ЗАХИРАМЖЛАХ нь: 

1. "Архигүй цэнгээний газар"-ын ажиллах журмыг нэгдүгээр, "Архигүй 

цэнгээний газар"-ын үйл ажиллагаа эрхлэх зөвшөөрлийн гэрчилгээний загвар"-ыг 

хоёрдугаар хавсралтаар тус тус баталсугай. 

2. Захирамжийн хэрэгжилтийг хангуулж ажиллахыг Улаанбаатар хотын 

Ерөнхий менежер бөгөөд Захирагчийн ажпын алба /Б.Бадрал/, нийслэлийн 

Мэргэжлийн хяналтын газар /М.Ням-Очир/, нийслэлийн Цагдаагийн газар 

/Д.Батжаргал/, бүх шатны Засаг дарга нарт тус тус үүрэг болгосугай. 

НИЙСЛЭЛИЙН ЗАСАГ 
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'АРХИГҮЙ ЦЭНГЭЭНИЙ ГАЗАР"-ЫН 
АЖИЛЛАХ ЖУРАМ 

Нэг. Нийтлэг үндэслэл 

1.1. Нийслэлийн нутаг дэвсгэрт хүүхэд залуучуудын чөлөөт цагаа зөв 
боловсон өнгөрүүлэх, эрүүл аюулгүй орчинд амрах, алжаал тайлах "Архигүй 
цэнгээний газар"-ын үйл ажиллагааг зохицуулах үүрэг хариуцлагыг тодорхойлох, 
түүний хэрэгжилтэд төрийн захиргааны эрх бүхий байгууллагаас хяналт тавихад 
энэхүү журмыг мөрдөж ажиллана. 

Нэр томъёо 

"Архигүй цэнгээний газар" нь хэрэглэгчдийн амралт чөлөөт цагаа тав тухтай 
өнгөрүүлэхэд зориулагдсан үйлчилгээний газар бөгөөд төрөлжсөн болон 
захиалгат хоол, зууш, гурилан бүтЗэгдэхүүн, төрөл бүрийн ундаа, цай, кофе, 
хөөсрүүлсэн сүү, халуун шоколад зэрэг халуун ундааны зүйлээр үйлчилж "Хоолны 
газрын ангилал, зэрэглэл үндсэн шаардлага"ММ5 4946:2005 үйлчилгээний 
стандарт, технологи, чанарын шаардлага хангаж үйлчилнэ. 

1.2 Архигүй цэнгээний газар нь Монгол Улсын холбогдох хууль тогтоомж, 
эрх бүхий байгууллагаас баталсан дүрэм журам, "Хоолны газрын ангилал, 
зэрэглэл үндсэн шаардлага" MNS4946:2005 стандартын шаардлагыг биелүүлж 
ажиллана. 

1.3 Архигүй цэнгээний газрыг Хотын ерөнхий төлөвлөгөөнд тусгагдсаны 
дагуу Улаанбаатар хотын Захирагчийн ажлын албаны эзэмшил газар болох Туул 
болон Дунд голын эргийн орчимд байгуулна. 

1.4 Архигүй цэнгээний газар ажиллуулах зөвшөөрлийг Улаанбаатар хотын 
Захирагчийн ажлын албанаас олгох бөгөөд жил бүр гэрээг дүгнэнэ. 

1.5 Энэхүү журмыг хэрэгжүүлэх ажлыг Улаанбаатар хотын Захирагчийн 
ажлын албаны Хүнс, худалдаа үйлчилгээний хэлтэс, Тохижилт, хог хаягдлын 
удирдлагын хэлтэс зохион байгуулна. 

Хоёр. Үйл ажиллагаанд тавигдах шаардлага 

2.1 "Архигүй цэнгээний газар" нь хүүхэд залуучуудад соёл.олон нийтийн арга 
хэмжээ /төрөл бүрийн бүжиг, спортын тэмцээн/ явуулах талбай бүхий чулуун, 
зориулалтын хавтан шалтай, тусгайлан тохижуулсан үйлчилгээний танхимтай, 
сүүдрэвчэн байртай цогцолбор байх. 
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2.2. "Архигүй цэнгээний газар" нь үйл ажиллагаагаа зөөврийн түр 
байгууламжид явуулах. ̂  

2.3 "Архигуй цэнгээний газар"-ын дэргэдэх хоол үйлдвэрлэл үйлчилгээний 
газар нь Монгол Улсын "Хоолны газрын ангилал, зэрэглэл ундсэн шаардлага" 
MNS4946:2005 стандартын шаардлагыг бурэн хангасан байх. 

2.4.Архигуй цэнгээний газар нь НИТХ-ын Тэргүүлэгчдийн 2010 оны 198 
дугаар тогтоолоор батлагдсан "Нийслэлийн Худалдаа, уйлчилгээний нийтлэг 
журам"-ын дагуу зөвшөөрөл авсан байх. 

2.5 Архигуй цэнгээний газар"-ын уйл ажиллагааг эрхлэхэд дараах бичиг 
баримтыг бурдуулнэ. 

Үүнд: 
2.5.1Хүсэлт гаргасан албан бичиг /Эрхлэх уйлчилгээний төрөл.оноосон нэр, 
байрлах хаяг, харилцах утас, факс тодорхой дурьдах/ 
2.5.2 Аж ахуйн нэгжийн улсын буртгэлийн гэрчилгээ /хуулбар/ 
2.5.3 Мэргэжлийн хяналтын байгууллагын санал, дугнэлт /хуулбар/ 
2.5.4 Газар ашиглуулах тухай гэрээ /хуулбар/ 
2.5.5 Харъяа дуургийн Онцгой байдлын хэлтсээс олгосон галын аюулгуй 
байдлын дугнэлт /хуулбар/ 
2.5.6 Хог хаягдлын тээвэрлэлтийн гэрээ /хуулбар/ 

2.6 Улаанбаатар хотын Захирагчийн ажлын албаны Хунс, худалдаа 
уйлчилгээний хэлтэс нь мэргэжлийн байгууллагатай хамтран хусэлт гаргасан аж 
ахуйн нэгж, байгууллагад энэхуу журмын 2.1, 2.2, 2.3д заасан шаардлагыг 
хангасан байгууллагын хусэлтийг хулээн авснаас хойш 30 хоногийн дотор "Архигуй 
цэнгээний газар"-ын уйл ажиллагаа эрхлэх гэрчилгээ олгох санал дугнэлтийг 
Улаанбаатар хотын Ерөнхий менежерийн зөвлөлийн хуралд оруулж шийдвэр 
гаргуулна. 

Гурав. Аж ахуйн нэгж, байгуулагын чиг, уурэг 

3.1 "Архигуй цэнгээний газар" нь Залуучуудын сонирхолд нийцсэн төрөл 
бурийн спорт, соёлын арга хэмжээг тусгай хөтөлбөрийн дагуу боловсруулж 
хэрэгжуулэх. 

3.2 Цэнгээнт бужиг, дуу хөгжмийн хөтөлбөрийг хэрэгжуулэхэд 
шаардлагатай тоног төхөөрөмж, техник хэрэгслээр хангагдсан байх. 

3.3 "Архигуй цэнгээний газар" нь Залуучуудын эруул аюулгуй орчинд ая 
тухтай амрах, чөлөөт цагаа зев боловсон өнгөрүүлэх нехцлийг бурдуулж, уйл 
ажиллагаандаа соёлч уйлчилгээг нэвтруулэх. 

3.4 Үйл ажиллагааныхаа талаар залуучуудаас сэтгэл ханамжийн судалгаа 
авч, цаашид авч хэрэгжуулэх арга хэмжээндээ тусгаж хэрэгжуулэх. 

3.5 Эруул, аюулгуй хунсний бутээгдэхуунээр хийсэн терел бурийн ундаа, 
хенген зууш, хоол, амтат хоолны /десерт/ ерген сонголтоор уйлчлэх. 
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3.6 Гал, үер усны аюулаас иргэдийг хамгаалан аюулгуй байдлыг хангаж, 
тодорхой арга хэмжээ авч хэрэгжуулэх 

3.7 Гэнэтийн давтагдашгүй хүчин зүйлийн улмаас гарсан хохирлыг газар 
ашиглагч этгээд өөрөө хариуцах. 

3.8 "Архигуй цэнгээний газар" нь өөрийн ашиглалтанд байгаа газар болон 
орчны талбай ногоон байгууламжид тохижилт хийж ажиллах. 

3.9 Стандартын шаардлага хангасан нийтийн био бие засах газрыг 
хамгаалалтын болон эрүүл ахуйн бусийн гадна байрлуулах 

3.10 "Архигуй цэнгээний газар"-ын уйл ажиллагаа эрхлэх аж ахуйн нэгж, 
байгууллага нь Нийслэлийн Засаг даргын захирамжаар батлагдсан цагийн 
хуваарийг мөрдөж ажиллах. 

3.11 Аж ахуйн нэгж, байгууллага нь цагдаагийн болон гэрээт хамгаалалтын 
газартай гэрээ байгуулах, хяналтын камер, дохиоллын систем суурилуулах 
зэргээр аюулгуй ажиллагааны нөхцлийг бүрдүүлсэн байх. 

3.12 Ажил үйлчилгээндээ дуудлагаар уйлчлэх такси үйлчилгээ бусад 
нэмэлт үйлчилгээг нэвтрүүлсэн байх. 

3.13 Хэрэглээнээс гарсан бохир ус, хог хаягдлаа зориулалтын тээврийн 
хэрэгслээр зайлуулах 

Дерев. Хориглох зуйл 

4.1. Чанар, аюулгуй байдал, стандартын шаардлага хангахгуй 
бутээгдэхуунээр уйлчлэх. 

4.2 Архигуй цэнгээний газарт согтууруулах ундаа худалдах, туугээр уйлчлэх. 
4.3 Мансууруулах болон сэтгэцэд нелеетэй бодис, бутээгдэхуун хэрэглэх 

Тав. Хяналт тавих 

5.1. Худалдаа, уйлчилгээнд Улаанбаатар хотын Захирагчийн ажлын алба, 
Нийслэлийн Мэргэжлийн хяналтын газар, Нийслэлийн Цагдаагийн газар эрх бухий 
бусад байгууллага хяналт тавина. 

5.2 Архигуй цэнгээний газрын уйл ажиллагаанд Хэрэглэгчдийн эрх ашгийг 
хамгаалах терийн бус байгууллага, нийгмийн хэв журам хамгаалах олон нийтийн 
байцаагч тус тус хяналт тавина. 

Зургаа. Хулээх хариуцлага 

6.1.Энэхуу журмыг зерчсен тохиолдолд Монгол Улсын холбогдох хууль 
тогтоомжинд заасны дагуу хариуцлага хулээлгэнэ. 


