
Засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн нэгж, түүний удирдлагын тухай хуулийн 20 дугаар зүйлийн 1.7
дахь заалт, Монгол Улсын Засгийн газрын 2007 оны 70 дугаар тогтоолыг үндэслэн Нийслэлийн
Иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын Тэргүүлэгчдээс ТОГТООХ нь:
Нэг. Согтууруулах ундаа худалдах, түүгээр үйлчлэх тусгай зөвшөөрөл олгох, хяналт тавих журмыг
нэгдүгээр,  Согтууруулах  ундаа  худалдах,  түүгээр  үйлчлэх  зөвшөөрөл  олгохыг  хориглосон
байршлыг  хоёрдугаар,  Цагийн  хуваарийг  гуравдугаар  хавсралтаар  тус  тус  баталсугай.
Хоёр.  Согтууруулах ундаа худалдах,  түүгээр үйлчлэх тусгай зөвшөөрөл олгох,  хяналт тавих
журмыг 2007 оны 4 дүгээр сарын 20-ны өдрөөс нийслэлийн нутаг дэвсгэрийн хэмжээнд мөрдүүлж,
хяналт  тавьж  ажиллахыг  Нийслэлийн  Засаг  дарга  бөгөөд  Улаанбаатар  хотын  захирагч
/Ц.Батбаяр/-д  үүрэг  болгосугай.
Гурав.  Энэхүү  тогтоолын  хэрэгжилтэнд  хяналт  тавьж  ажиллахыг  Нийслэлийн  Иргэдийн
Төлөөлөгчдийн Хурлын Тэргүүлэгчдийн нарийн бичгийн дарга /Ж.Жанцан/-д үүрэг болгосугай.
Дөрөв.  Нийслэлийн  Иргэдийн  Төлөөлөгчдийн  Хурлын  Тэргүүлэгчдийн  2005  оны  66  дугаар
тогтоолыг  хүчингүй  болсонд  тооцсугай.
 
 
 
ДАРГА                       Н.БОЛОРМАА

Согтууруулах ундаа худалдах, түүгээр үйлчлэх  тусгай зөвшөөрөл олгох журам шинэчлэн батлах тухай
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НИЙСЛЭЛИЙН ИРГЭДИЙН
ТӨЛӨӨЛӨГЧДИЙН ХУРЛЫН
ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ

СОГТУУРУУЛАХ УНДАА ХУДАЛДАХ, ТҮҮГЭЭР ҮЙЛЧЛЭХ ТУСГАЙ ЗӨВШӨӨРӨЛ ӨЛГОХ,
ХЯНАПТ ТАВИХ ЖУРАМ

Хавсралт

Нэг. Нийтлэг үндэслэл
1.1.Согтууруулах    ундаа худалдах, түүгээр үйлчлэх аж ахуйн нэгжид тусгай зөвшөөрөл олгох, тэдгээрийн
үйл ажиллагааг зохицуулахад энэхүү журмыг мөрдөнө.
1.2.Нийслэлийн    нутаг дэвсгэрт үйл ажиллагаа явуулж байгаа гадаадын хөрөнгө оруулалттай аж ахуйн
нэгж, гадаадын байгууллагад энэ журам нэгэн адил хамаарагдана.
1.3.Согтууруулах    ундаа худалдах, түүгээр үйлчлэх үйл ажиллагааг Монгол улсын хууль тогтоомж, Засгийн
газрын тогтоол,  нийтээр  дагаж мөрдүүлэхээр  гаргасан  эрх  бүхий  байгууллагын  шийдвэрийн  хүрээнд
явуулна.
1.4.Хүнсний    бөөний худалдааны төв, их дэлгүүр, супермаркет, минимаркет, хүнсний дэлгүүр, ресторан,
баар, кафе зэрэг үйлчилгээний чиглэлээр тухайн ажпын байранд улсын байцаагчийн болон ажлын байрны
дүгнэлт гаргуулсан, Монгол улсын стандартын шаардлагыг хангасан аж ахуйн нэгж, байгууллагад тусгай
зөвшөөрөл олгоно. Кафены ангиллаар үйл ажиллагаа эрхлэгчдэд зөвхөн дарс, шар айргаар үйлчлэх тусгай
зөвшөөрөл олгоно.
1.5.Тусгай    зөвшөөрөл  авсан  аж  ахуйн  нэгж,  байгууллага  нь  Засгийн  газрын  шийдвэрээр  эрх  авсан
үйлдвэрүүдийн стандарт, аюулгүй байдал, чанарын шаардлага хангасан баталгаатай болон зохих журмын
дагуу оруулж ирсэн, мэргэжлийн хяналтын байгууллагын эрх бүхий лаборатороор шинжлүүлж, хүний эрүүл
мэндэд  харшлахгүй  тухай  дүгнэлттэй  импортын  согтууруулах  ундаа  худалдах,  түүгээр  үйлчлэх  үйл
ажиллагаа  явуулна.
1.6.Согтууруулах ундаагаар үйлчлэх зөвшөөрөлтэй дэлгүүр, бөөний худалдааны төв, ресторан, баар, кафе
нь үйлчлүүлэгчдийн биеийн байцаалт /иргэний үнэмлэх/-ыг  шаардлагатай тохиолдолд үзэх ба 21 нас
хүрээгүй хүнд согтууруулах ундаа худалдаж,  үйлчилгээ үзүүлэхийг  хориглоно.
Хоёр. Согтууруулах ундаа худалдах, түүгээр үйлчлэх тусгай зөвшөөрөл авахад бүрдүүлэх баримт, түүнийг
олгох
2.1.Согтууруулах ундаа худалдах, түүгээр үйлчлэх аж ахуйн нэгж, байгууллага нь энэхүү журмаар баталсан
шаардлагыг хангаж, хүсэлтээ Улаанбаатар хотын Захирагчийн ажлын албаны Үйлдвэрлэл, үйлчилгээний
хэлтэст албан бичгээр болон онлайн үйлчилгээгээр дараахь бичиг баримтын хамт ирүүлнэ.
2.1.1.тусгай зөвшөөрөл хүссэн албан бичиг /эрхлэх үйлчилгээний төрөл, оноосон нэр, байрлах хаяг,
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харилцах утас, факс тодорхой дурьдах/;
2.1.2.аж    ахуйн нэгжийн улсын бүртгэлийн гэрчилгээ /хуулбар/;
2.1.3.мэргэжлийн хяналтын газраас тухайн үйлчилгээний чиглэлээр ажпын байрандаа гаргуулсан улсын
байцаагчийн болон ажпын байрны дүгнэлт, улсын стандартын шаардлагыг хангаж дүгнүүлсэн стандартын
хуудасны хамт /хуулбар/;
2.1.4.бусад тусгай зөвшөөрөл бүхий үйл ажиллагаа явуулах бол холбогдох мэргэжпийн байгууллагаас авсан
зөвшөөрөл /хуулбар/.
2.2.Үйлдвэрлэл, үйлчилгээний хэлтэс хүсэлтийг хүлээн авснаас хойш 21 хоногийн дотор энэхүү журмын
дагуу ажпын хэсгээр шалгуулж, шаардлага хангасан аж ахуйн нэгжийн материалыг бүрдүүлж, согтууруулах
ундаа худалдах, түүгээр үйлчлэх тусгай зөвшөөрөл олгох асуудлыг шийдвэрлэнэ.
2.3.Тусгай зөвшөөрөл олгох ажпын хэсэг нь дараахь бүрэлдэхүүнтэй байна.
2.3.1.Улаанбаатар хотын Захирагчийн ажпын албаны Үйлдвэрлэл, үйлчилгээний хэлтсийн дарга;
2.3.2.Улаанбаатар  хотын  Захирагчийн  ажлын албаны Үйлдвэрлэл,  үйлчилгээний  хэлтсийн  худалдаа,
үйлчилгээний  асуудал  хариуцсан  мэргэжилтэн;
2.3.3.дүүргийн Засаг даргын Тамгын газрын Үйлдвэрлэл, тохижилт, үйлчилгээний хэлтсийн дарга, худалдаа
үйлчилгээний асуудал хариусан мэргэжилтэн;
2.3.4.Нийслэлийн Цагдаагийн газрын архидан согтуурахтай тэмцэх тасгийн ажилтан;
2.3.5.Нийслэлийн Татварын газрын Хяналт шалгалтын хэлтсийн
ажилтан.
2.4.Хүсэлт гаргасан аж ахуйн нэгжийн тухайн үйлчилгээний цэгт ажлын хэсэг ажиллаж, дүүргээс оролцсон
ажилтан дүүргийнхээ Иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын дарга болон Засаг даргад ажпын хэсгийн санал
дүгнэлтийг  танилцуулж,  дүүргийн  саналыг  албан  бичгээр  Захирагчийн  ажпын  албаны  Үйлдвэрлэл,
үйлчилгээний  хэлтэст  ирүүлнэ.
2.5.Үйлдвэрлэл, үйлчилгээний хэлтэс нь Нийслэлийн цагдаа, татвар, дүүргийн Иргэдийн Төлөөлөгчдийн
Хурал, Засаг даргын албан бичгээр ирүүлсэн саналыг үндэслэн тушаалын төсөл, холбогдох материалыг
Улаанбаатар хотын Ерөнхий менежерт танилцуулж, шийдвэр гаргуулна.
2.6.Тусгай зөвшөөрөл олгохоос татгалзсан бол үндэслэлийг зааж, албан бичгээр тухайн аж ахуйн нэгжид
хариуг өгнө.
2.7.Тусгай  зөвшөөрлийг  олгохдоо  Стандартчилал  хэмжил  зүйн  үндэсний  төвөөс  олгосон  тохирлын
гэрчилгээтэй,  улсын  стандартын  шаардлагыг  100  хувь  хангасан,  аливаа  зөрчилгүй  ажиллаж  ирсэн
/мэргэжпийн хяналтын байгууллага, цагдаа, татварын байгууллагын саналыг үндэслэн/ аж ахуйн нэгжид 3
/гурав/ жилийн хугацаатай, стандартын шаардлагыг 90 хувиас доошгүй хангасан тохиолдолд 2 /хоёр/ жилийн
хугацаатай олгоно.
2.8.Тусгай зөвшөөрөл олгосон буюу хүчингүй болгосон шийдвэрийг долоо хоногийн дотор Нийслэлийн
Мэргэжлийн хяналтын газар, Цагдаагийн газар, Татварын газар, дүүргийн Засаг даргын Тамгын газарт
хүргүүлнэ.
2.9.Худалдааны төвд тусгайлан зориулалтын дагуу тохижуулсан зөвхөн нэг цэгт зөвшөөрөл олгоно.
2.10.Тусгай зөвшөөрөл олгохтой холбогдсон зардлыг тусгай зөвшөөрөл эзэмшигч хариуцна.
2.11.Тухайн  ажлын байр нь  худалдаа,  үйлчилгээний улсын стандарт,  эрүүл  ахуйн  шаардлагыг  бүрэн
хангасан тухай стандартын хуудас дүгнэгдсэн, улсын байцаагчийн болон ажпын байрны дүгнэлттэй боловч
Нийслэлийн Засаг дарга түүний ажпын албанаас баримталж буй бодлого, чиг үүрэг, хот төлөвлөлт зэрэг
холбогдох асуудалд нийцээгүй нөхцөлд тусгай зөвшөөрөл олгохгүй.
2.12.Улирлын чанартай үйлчилгээнд тусгай зөвшөөрөл олгохдоо зөвхөн шар айраг, дарсаар үйлчлэх эрхийг
түр хугацаагаар олгоно.
2.13.Тохирлын гэрчилгээ бүхий нэгдүгээр зэрэглэлийн саунд зөвхөн шар айргаар үйлчлэх тусгай зөвшөөрөл
олгох бөгөөд нэг хүнд 0,5 литрээс хэтрэхгүй хэмжээгээр үйлчилгээ үзүүлнэ.
2.14.Согтууруулах ундаа худалдах, түүгээр үйлчлэх цэгийн тоог хүн амын нягтрал, үйлчилгээний хүрээг
харгалзан худалдааны асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны төв байгууллагаас баталсан нормативыг
үндэслэж тогтооно.
Гурав. Хяналттавих, тусгай зөвшөөрлийг түдгэлзүүлэх, хүчингүй болгох.
3.1.Нийслэлийн нутаг дэвсгэрт согтууруулах ундаа худалдах, түүгээр үйлчлэх тусгай зөвшөөрөл авсан аж
ахуйн нэгжийн үйл ажиллагаанд бүх шатны Засаг дарга, мэргэжпийн хяналтын байгууллагын худалдаа,
үйлдвэр,  үйлчилгээний хяналтын улсын байцаагч,  хүнсний эрүүл ахуйн хяналтын улсын байцаагч,  уг
асуудлыг  хариуцсан цагдаагийн ажилтан,  ажлын хэсгийн гишүүд хяналт  тавина.
3.2.Тусгай зөвшөөрөл эзэмшигч өөрөө хүсэлт гаргасан, аж ахуйн нэгж татан буугдсан, тусгай зөвшөөрлийн
нөхцөл шаардлага, хүнсний аюулгүй байдлыг давтан ноцтой зөрчсөн, зөрчлийг арилгуулах талаар тавьсан
шаардлагыг биелүүлээгүй тохиолдолд тусгай зөвшөөрлийг олгосон байгууллага түүнийг хүчингүй болгоно.
Тусгай зөвшөөрлийг хүчингүй болгохдоо хууль, хяналтын байгууллага, татвар, дүүргээс бичгээр ирүүлсэн
мэргэжпийн дүгнэлт, саналыг харгалзан нягталж үзнэ.
3.3.Тусгай  зөвшөөрлийг  үрэгдүүлсэн  тохиолдолд хэвлэл,  мэдээллийн  хэрэгслэлээр  зарлуулж,  тусгай
зөвшөөрлийн  асуудлыг  хуулийн  дагуу  шийдвэрлэнэ.
3.4.Тусгай зөвшөөрлийг хүчингүй болгосон, түдгэлзүүлсэн тухай мэдээллийг 3 /гурав/ хоногийн дотор тусгай
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зөвшөөрөл эзэмшигч болон харьяалах татварын алба
2.8.Тусгай зөвшөөрөл олгосон буюу хүчингүй болгосон шийдвэрийг долоо хоногийн дотор Нийслэлийн
Мэргэжлийн хяналтын газар, Цагдаагийн газар, Татварын газар, дүүргийн Засаг даргын Тамгын газарт
хүргүүлнэ.
2.9.Худалдааны төвд тусгайлан зориулалтын дагуу тохижуулсан зөвхөн нэг цэгт зөвшөөрөл олгоно.
2.10.Тусгай зөвшөөрөл олгохтой холбогдсон зардлыг тусгай зөвшөөрөл эзэмшигч хариуцна.
2.11.Тухайн  ажлын байр нь  худалдаа,  үйлчилгээний улсын стандарт,  эрүүл  ахуйн  шаардлагыг  бүрэн
хангасан тухай стандартын хуудас дүгнэгдсэн, улсын байцаагчийн болон ажпын байрны дүгнэлттэй боловч
Нийслэлийн Засаг дарга түүний ажпын албанаас баримталж буй бодлого, чиг үүрэг, хот төлөвлөлт зэрэг
холбогдох асуудалд нийцээгүй нөхцөлд тусгай зөвшөөрөл олгохгүй.
2.12.Улирлын чанартай үйлчилгээнд тусгай зөвшөөрөл олгохдоо зөвхөн шар айраг, дарсаар үйлчлэх эрхийг
түр хугацаагаар олгоно.
2.13.Тохирлын гэрчилгээ бүхий нэгдүгээр зэрэглэлийн саунд зөвхөн шар айргаар үйлчлэх тусгай зөвшөөрөл
олгох бөгөөд нэг хүнд 0,5 литрээс хэтрэхгүй хэмжээгээр үйлчилгээ үзүүлнэ.
2.14.Согтууруулах ундаа худалдах, түүгээр үйлчлэх цэгийн тоог хүн амын нягтрал, үйлчилгээний хүрээг
харгалзан худалдааны асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны төв байгууллагаас баталсан нормативыг
үндэслэж тогтооно.
Гурав. Хяналттавих, тусгай зөвшөөрлийг түдгэлзүүлэх, хүчингүй болгох.
3.1.Нийслэлийн нутаг дэвсгэрт согтууруулах ундаа худалдах, түүгээр үйлчлэх тусгай зөвшөөрөл авсан аж
ахуйн нэгжийн үйл ажиллагаанд бүх шатны Засаг дарга, мэргэжпийн хяналтын байгууллагын худалдаа,
үйлдвэр,  үйлчилгээний хяналтын улсын байцаагч,  хүнсний эрүүл ахуйн хяналтын улсын байцаагч,  уг
асуудлыг  хариуцсан цагдаагийн ажилтан,  ажлын хэсгийн гишүүд хяналт  тавина.
3.2.Тусгай зөвшөөрөл эзэмшигч өөрөө хүсэлт гаргасан, аж ахуйн нэгж татан буугдсан, тусгай зөвшөөрлийн
нөхцөл шаардлага, хүнсний аюулгүй байдлыг давтан ноцтой зөрчсөн, зөрчлийг арилгуулах талаар тавьсан
шаардлагыг биелүүлээгүй тохиолдолд тусгай зөвшөөрлийг олгосон байгууллага түүнийг хүчингүй болгоно.
Тусгай зөвшөөрлийг хүчингүй болгохдоо хууль, хяналтын байгууллага, татвар, дүүргээс бичгээр ирүүлсэн
мэргэжпийн дүгнэлт, саналыг харгалзан нягталж үзнэ.
3.3.Тусгай  зөвшөөрлийг  үрэгдүүлсэн  тохиолдолд хэвлэл,  мэдээллийн  хэрэгслэлээр  зарлуулж,  тусгай
зөвшөөрлийн  асуудлыг  хуулийн  дагуу  шийдвэрлэнэ.
3.4.Тусгай зөвшөөрлийг хүчингүй болгосон, түдгэлзүүлсэн тухай мэдээллийг 3 /гурав/ хоногийн дотор тусгай
зөвшөөрөл эзэмшигч болон харьяалах татварын алба
4.4.0рон сууцны зориулалтыг өөрчлөн ажил, үйлчилгээ явуулах тохиолдолд тусгай зөвшөөрөл олгохгүй.
4.5.Дэлгүүр,  ресторан,  баар,  кафенд  согтуу  хүн,  насанд  хүрээгүй  хүүхэд,  залуучуудад  согтууруулах
ундаагаар үйлчлэхгүй бөгөөд уг байранд гаднаас авч орсон согтууруулах ундаа хэрэглэх, хэрэглүүлэхийг
хориглоно.
4.6.Аж ахуйн нэгж, иргэд нь аливаа албан тушаалтны бичиг, ам шийдвэрээр согтууруулах ундаа худалдах,
түүгээр үйлчлэх үйл ажиллагаа явуулахыг хориглоно.
4.7.Аж ахуйн нэгж нь чанар аюулгүй байдал, стандартын баталгаагүй,  жишиг үнээс доогуур үнэ бүхий
согтууруулах ундаа худалдах,  түүгээр үйлчлэхийг хориглоно.
4.8.Бөөний худалдааны төвд жижиглэнгээр согтууруулах ундаа худалдаалах, хүнсний дэлгүүрт согтууруулах
ундааг аягалан худалдаалахыг хориглоно.
4.9.Согтууруулах ундааг хэвлэл, радио, телевизээр болон хаяг, лого ашиглан сурталчилж, худалдахыг
хориглоно.
4.10.Согтууруулах ундаа худалдах, түүгээр үйлчлэх тусгай зөвшөөрөл авснаас бусад аж ахуйн нэгж, иргэн
согтууруулах ундаа худалдах, үйлчилгээ үзүүлэхийг хориглоно.
4.11 .Иргэд, албан тушаалтан ажпын байран дээрээ ажил үйлчилгээ эрхэлж байгаа үедээ согтууруулах
ундаа хэрэглэх, бусдад хэрэглүүлэхийг хориглоно.
4.12.Худалдаа, үйлчилгээний барилга байгууламжийг шинээр барих, өргөтгөх, шинэчлэх ажпыг мэргэжпийн
эрх бүхий байгууллагатай зөвшилцсөн зураг төсөл, дүгнэлтийн дагуу гүйцэтгээгүй, улсын комисс хүлээн
аваагүй барилга байгууламжид согтууруулах ундаа худалдах, түүгээр үйлчлэхийг хориглоно.
4.13.3усланд худалдаа, үйлчилгээ явуулж буй газруудад улирлын чанартай түр тусгай зөвшөөрөл олгохыг
хориглоно.
4.14.Аж ахуйн нэгж нь тусгай зөвшөөрлийг хувилж олшруулах, өөр ажпын байранд шилжүүлэх, бусдад
ашиглуулах, түрээслэх, худалдахыг хориглоно.
4.15.Худалдаалж байгаа согтууруулах ундааны хэмжээ нь нийт худалдаалж буй бараа бүтээгдэхүүний үнийн
дүнгийн 25 хувиас хэтрэхгүй байна.
 



СОГТУУРУУЛАХ УНДАА ХУДАЛДАХ, ТҮҮГЭЭР ҮЙЛЧЛЭХ ЗӨВШӨӨРӨЛ
ОЛГОХЫГХОРИГЛОХ БАЙРШИЛ

Хавсралт

1.    Хүүхдийн цэцэрлэг,  сургууль,  оюутан сурагчдын дотуур байр болон хичээлийн байр зэрэг хүүхэд,
залуучуудын байгууллагын байр,  кпиник,  эмнэлэг,  амбулатори,  сувилалын байр.
2.    Үйлдвэр, төмөр зам, нисэх онгоцны буудлын зориулалтын бус байр, автотээвэр, шалган бүртгэх товчоод
болон шатахуун түгээх станцын байр.
3.    Орон сууцны орц, хонгил.
4.    Бүх төрлийн худалдааны төв/зах/-ийн үйлчилгээний танхим буюу түрээсийн лангуу.
5.    Гэр хорооллын айлын хашаан дахь амбаар, мухлаг.
6.    Нийтийн гудамж, талбайд байрласан түргэн үйлчилгээний цэг, мухлаг.
7.    Төрийн болон төрийн бус байгууллагын албан байр.
8.    Нийтийн зориулалттай орон сууцны нэг давхарт худалдаа, хоол үйлдвэрлэл явуулж буй газар.
 

СОГТУУРУУЛАХ УНДАА ХУДАЛДАХ БУЮУ ТҮҮГЭЭР  ҮИЛЧЛЭХ ЦАГИИН ХУВААРЬХавсралт

 
№
Худалдаа, үйлчилгээний цэгийн төрөл
Ажиллах цаг
Эхлэх цаг
Зогсоох цаг
1.
Хүнсний дэлгүүр
8.00
22.00
2.
Хүнсний бөөний худалдааны төв
9.00.
20.00
3.
Нийтийн үйлчилгээтэй ДЭЭД зэрэглэлтэй ресторан
11.00
24.00
4.
Нийтийн үйлчилгээтэй 1-р зэрэглэлийн ресторан
11.00
22.00
5.
Зочид буудлын дэргэдэх люкс, дээд зэрэглэлтэй ресторан
7.00
24.00
6.
Зочид буудлын дэргэдэх 1-р зэрэглэлтэй ресторан
7.00
22.00
7.
Шоу тоглолт, диско кпуб, бооцоот тоглоом, караоке, биллярд зэрэг нэмэгдэл үйлчилгээтэй баар
15.00
24.00



Хавсралт

8.
Энгийн баар
15.00
23.00
9.
Кафе
8.00
22.00
10.
Өндөр зэрэглэлтэй зочид буудлын дэргэдэх баар
18.00.
24.00
11.
Жуулчны баазын дэргэдэх баар, ресторан
7.00
24.00
 


