
 
 

 

2015 оны 03 сарын 04 өдөр Дугаар А/20 Улаанбаатар хот 

Тусгай зөвшөөрөл шинээр олгох, сунгах, эрх сэргээх, хүчингүй болгох, 
түдгэлзүүлэх тухай 

  Архидан согтуурахтай тэмцэх тухай¤ хуулийн 4 дүгээр зүйлийн 4.7, 4.8, 

16 дугаар зүйлийн 16.1.5 дахь заалт,  
Аж ахуйн үйлажиллагааны тусгай зөвшөөрлийн тухай хуулийн 13 дугаар 
зүйлийн 13.1, 13.3, 14 дүгээр зүйлийн 14.1.4 дэх заалт, Улсын тэмдэгтийн 
хураамжийн тухай хуулийн 35 дугаар зүйлийн 35.2, 35.3 дэх заалт, 
Нийслэлийн иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын Тэргүүлэгчдийн 2007 оны 71 
дүгээр тогтоолын 2.5, 3.2, 3.6 дахь заалт, 2011 оны 116 дугаар тогтоол, 
Нийслэлийн Засаг даргын 2014 оны А/279 дүгээр захирамжаар батлагдсан 
Захирамжлалын баримт бичиг боловсруулах, батлах, хянах, мэдээлэх 
журам¤-ын 2.4.1 дэх заалт,Улаанбаатар хотын Захирагчийн ажлын 
албаны дүрмийн 2 дугаар хэсгийн 2.9 дэх заалт, 
цагдаа, мэргэжлийн хяналтын байгууллагын 
ажлын хэсгийн дүгнэлт, тэмдэглэлийгүндэслэн  ТУШААХ нь: 

            1.Хоол, үйлдвэрлэл үйлчилгээний газрын стандартын шаардлагын 

биелэлтийг хангаж Спиртийн өндөр болон сул агууламжтай согтууруулах 

ундаагаар үйлчлэх тусгай зөвшөөрлийг шинээр олгох 9 газрын 

жагсаалтыг нэгдүгээр, сунгах 2 хоол үйлдвэрлэл үйлчилгээний газрын 

жагсаалтыг  хоёрдугаар, Спиртийн өндөр болон сул агууламжтай 

согтууруулах ундаа худалдах тусгай зөвшөөрөл шинээр 

олгох 18худалдааны газрын жагсаалтыг гуравдугаар, сунгах 6 

худалдааны газрын жагсаалтыг  дөрөвдүгээр хавсралтаар тус тус 

баталсугай. 

            2.Спиртийн сул агууламжтай согтууруулах ундаагаар үйлчлэх 

тусгай зөвшөөрлийг шинээр олгох 1 газрын жагсаалтыг тавдугаар, 

Спиртийн өндөр болон сул агууламжтай согтууруулах ундаа худалдах 

тусгай зөвшөөрлийн нэр шилжүүлэх 1 худалдааны газрын жагсаалтыг 

зургаадугаар хавсралтаар  тус тус баталсугай.   

           3.Холбогдох хууль тогтоомж, стандарт, ажил үйлчилгээний чанарын 

шаардлага хангаагүй, үйл ажиллагааны чиглэл өөрчлөгдсөн, татан 

буугдсан хоол үйлдвэрлэл үйлчилгээний 1 газрын тусгай зөвшөөрлийг 



хүчингүй болгох жагсаалтыг долоодугаар   хавсралтаар, 

худалдааны  1  газрын тусгай зөвшөөрлийг хүчингүй болгох  жагсаалтыг 

наймдугаар  хавсралтаар тус тус баталсугай. 

4.Холбогдох хууль тогтоомж, стандарт, ажил үйлчилгээний чанарын 

шаардлага хангаагүй хоол үйлдвэрлэл үйлчилгээний 3 газрын тусгай 

зөвшөөрлийг түдгэлзүүлэх жагсаалтыг есдүгээр хавсралтаар, худалдааны 

1 газрын тусгай зөвшөөрлийг түдгэлзүүлэх   жагсаалтыг 

аравдугаар  хавсралтаар тус тус баталсугай.   

5.Тусгай зөвшөөрлийг шинээр олгох, сунгах, эрх сэргээх, хүчингүй 

болгох, түдгэлзүүлэх шийдвэр, жагсаалтыг 

нийслэлийн Мэргэжлийнхяналтын газар, Цагдаагийн газар, Татварын газ

ар болон дүүргүүдийн Засаг даргын Тамгын газарт хүргүүлэхийг Хүнс, 

худалдаа, үйлчилгээнийхэлтэс /О.Нарантуяа/-т үүрэг болгосугай. 

6.Тушаалын хэрэгжилтийг хангуулж ажиллахыг нийслэлийн Мэргэж

лийн  хяналтын газар /Л.Эрдэнэчулуун/, Улаанбаатар 

хотынЦагдаагийн газар 

/Ч.Болдбаатар/, бүх шатны Засаг дарга нарт, үнэт цаасны бичилт, олголт,

 хураамжинд байнгын хяналт тавьж ажиллахыгАхлах нягтлан 

бодогч /Б.Цэрмаа/-д тус тус даалгасугай. 

  

  

  

  

  ХОТЫН ЕРӨНХИЙ МЕНЕЖЕР БӨГӨӨД 
                                  ЗАХИРАГЧИЙН АЖЛЫН АЛБАНЫ 
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