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Үндэсний их баяр наадмын үеэр худалдаа,  ̂
үйлчилгээ зохион байгуулах, хяналт тавих тухай

Үндэсний их баяр наадмын тухай хуулийн 12 дугаар зүйлийн 12.4.3, Үндэснии их 
баяр наадмыг зохион байгуулах хорооны 2019 оны 02 дугаар тогтоол, Нийслэлиин Засаг 
даргын 2014 оны А/279 дүгээр захирамжаар батлагдсан “Захирамжлалын баримт бичиг 
боловсруулах, батлах, хянах, мэдээлэх журам’’-ын 2 дугаар хэсгийн 2.4.1, Улаанбаатар 
хотын За^ирагчийн ажлын албаны дүрмийн 2 дугаар хэсгийн 2.9.5, 3 дугаар хэсгиин 3.1.9 
дэх заалтыг тус тус үндэслэн ТУШААХ нь

1 Тулгар төр байгуулагдсаны 2228, Их монгол Улсын 813 жил, Ардын хувьсгалын 
98 жилийн ойн Үндэсний их баяр наадмын үеэр Төв цэнгэлдэх хүрээлэн, Хүй долоон 
худагт худалдаа, үйлчилгээ зохион байгуулах, хяналт тавих ажлын удирдамжийг 1 дүгээр, 
баяр наадмын талбайд худалдаа, үйлчилгээ эрхлэхэд тавигдах шаардлагыг 2 дугаар, Хүи 
долоон худагт зохион байгуулах худалдаа, үйлчилгээний схемийг 3 дугаар, Төв цэнгэлдэх 
хүрээлэнд зохион байгуулах худалдаа, үйлчилгээний схемийг 4 дүгээр, Хүи долоон 
худгийн Соёл урлагийн талбайд зохион байгуулах худалдаа, үйлчилгээний схем зургииг 5 
дугаар, баяр наадмын үеэр худалдаа, үйлчилгээ эрхлэгчдийн хувцасны загварыг 6 дугаар, 
худалдаа үйлчилгээ явуулах асар болон хаягийн загварыг 7 дугаар хавсралт ёсоор тус тус

баталсугай.
2. Удирдамжийн дагуу худалдаа. үйлчилгээг нэгдсэн удирдлагаар хангаж 

ажиллахыг Улаанбаатар хотын Захирагчийн ажлын албаны Хүнс, худалдаа, үйлчилгээний 
хэлтэс /Б.Эрдэнэчимэг/, зохион байгуулалтаар хангаж ажиллахыг дүүргүүдийн Засаг 
даргын Тамгын газар, Монгол наадам цогцолбор ОНӨТҮГ /Д.Хатанбаатар/-т, хяналт тавьж 
ажиллахыг Нийслэлийн Мэргэжлийн хяналтын газар /Л.Эрдэнэчулуун/, хэвийн үил 
ажиллагааг хангуулж ажиллахыг Нийслэлийн Цагдаагийн газар /Д.Ядамдорж/, 
Нийслэлийн Онцгой байдлын газар /Ж.Чүлтэмсүрэн/-т тус тус даалгасугай.
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ТУЛГАР ТӨР БАЙГУУЛАГДСАНЫ 2228, ИХ МОНГОЛ УЛСЫН 
813 ЖИЛ, АРДЫН ХУВЬСГАЛЫН 98 ЖИЛИЙН ОЙН ҮНДЭСНИЙ ИХ БАЯР 
НААДМЫН ҮЕЭР ТӨВ ЦЭНГЭЛДЭХ ХҮРЭЭЛЭН, ХҮЙ ДОЛООН ХУДАГТ 

ХУДАЛДАА, ҮЙЛЧИЛГЭЭ ЗОХИОН БАЙГУУЛАХ, ХЯНАЛТ ТАВИХ
АЖЛЫН УДИРДАМЖ

Нэг. Зорилго

Тулгар төр байгуулагдсаны 2228, Их Монгол улсын 813 жил, Ардын 
хувьсгалын 98 жилийн ойн Үндэсний их баяр наадмын үеэр Төв цэнгэлдэх 
хүрээлэн болон Хүй долоон худагт наадамчин олонд эрүүл ахуй, хүнсний аюулгүй 
байдал, стандартын шаардлага хангасан чанартай, соёлтой үйлчилгээ үзүүлэх 
ажлыг зохион байгуулах, хяналт тавих, гамшиг осол, гал түймрийн аюулгүй 
байдлаас урьдчилан сэргийлэх, холбогдох хууль тогтоомж, журмын 
хэрэгжилтийг хангуулахад оршино.

Хоёр. Хамрах хүрээ, хугацаа:

Үндэсний их баяр наадмын үеэр Төв цэнгэлдэх хүрээлэн болон Хүй долоон 
худагт худалдаа, үйлчилгээ зохион байгуулах аж ахуйн нэгж, иргэд болон зохион 
байгуулах, хяналт тавих байгууллагууд, Улаанбаатар хотын Захирагчийн ажлын 
алба, Нийслэлийн Мэргэжпийн хяналтын газар, Цагдаагийн газар, Онцгой 
байдлын газар, Нийслэлийн төвийн 6 дүүргийн Засаг даргын Тамгын газар, Монгол 
наадам цогцолбор ОНӨТҮГ хамрагдана.

Худалдаа, үйлчилгээ зохион байгуулах бэлтгэл ажпыг 2019 оны 06 дугаар 
сарын 10-ны өдрөөс эхлэж, 2019 оны 07 дугаар сарын 10, 11, 12, 13-ны өдрүүдэд 
зохион байгуулна.

Гурав. Худалдаа, үйлчилгээ явуулахад бүрдүүлэх бичиг баримт

3.1 Үндэсний их баяр наадмын үеэр Төв цэнгэлдэх хүрээлэн болон Хүй долоон
худагт худалдаа, үйлчилгээ эрхлэхэд аж ахуйн нэгж, иргэд дараах бичиг
баримтыг бүрдүүлнэ. Үүнд:
З.И.Албан хүсэлт, өргөдөл
3.1.2. Улсын бүртгэлийн гэрчилгээ/иргэний үнэмлэх/-ний хуулбар
3.1.3. Дүүргийн ЗДТГ-тай байгуулсан Худалдаа, үйлчилгээ эрхлэх гэрээ /эх

хувь/



3.1.4. Тус ажлын байранд Мэргэжлийн хяналтын байгууллагаас олгосон 
дүгнэлт, мэдээллийн санд бүртгүүлсэн бүртгэлийн хуудас

3.1.5. Тогооч, худалдагчийн мэргэжлийн үнэмлэх
3.1.6. Ажиллагсдын эрүүл мэндийн урьдчилан сэргийлэх үзлэг шинжилгээнд 

хамрагдсан дэвтэр /Эрүүл мэндийн сайдын 2017 оны А/415 дугаар 
тушаал/

3.2. Хүй долоон худгийн Соёл урлагийн талбайд гар урлал, бэлэг дурсгал, 
соёлын барааны худалдаа, хөдөлгөөнт тоглоомын үйлчилгээ эрхлэхэд аж 
ахуйн нэгж, иргэд дараах бичиг баримтыг бүрдүүлнэ. Үүнд:
3.2.1. Албан хүсэлт, өргөдөл
3.2.2. Улсын бүртгэлийн гэрчилгээ /иргэний үнэмлэх/-ний хуулбар
3.2.3. Худалдаалах бараа бүтээгдэхүүн, хөдөлгөөнт тоглоомын танилцуулга, 

өнгөт зураг
3.2.4. Хөдөлгөөнт тоглоомын аюулгүй ажиллагааны талаар холбогдох 

байгууллагаас гаргуулсан дүгнэлт

Дөрөв. Худалдаа, үйлчилгээ зохион байгуулахад баримтлах чиглэл

4.1. Хоол үйлдвэрлэл үйлчилгээ, худалдааны зөвшөөрөл хүссэн хүсэлт, 
холбогдох материалыг 2019 оны 06 дугаар сарын 12-ны өдрөөс 06 дугаар 
сарын 27-ны өдрийн 17.00 цаг хүртэл дүүргийн Засаг даргын Тамгын газрын 
Хүнс, худалдаа, үйлчилгээний хэлтэст хүлээн авна.

4.2. Хүй долоон худгийн Соёл, урлагийн талбайд гар урлал, бэлэг дурсгал, 
соёлын барааны худалдаа, хөдөлгөөнт тоглоомын үйлчилгээний зөвшөөрөл 
хүссэн хүсэлт, холбогдох материалыг 2019 оны 06 дугаар сарын 12-ны 
өдрөөс 06 дугаар сарын 27-ны өдрийн 17:00 цаг хүртэл Монгол наадам 
цогцолбор ОНӨТҮГ /Чингэлтэй дүүргийн 3-р хороо Энхтайван найрамдлын 
ордон 2 давхарт 202 тоот өрөө/-т хүлээн авна.

4.3. Төв цэнгэлдэх хүрээлэнд Хан-Уул, Баянзүрх, Сүхбаатар, Чингэлтэй, Баянгол 
дүүргийн Засаг даргын Тамгын газар, Хүй долоон худагт Сонгинохайрхан 
дүүргийн Засаг даргын Тамгын газар нь тус тус Онцгой байдлын хэлтэс, 
дүүрэг дэх Мэргэжлийн хяналтын хэлтэстэй хамтран худалдаа, үйлчилгээ 
явуулах ажпыг зохион байгуулна.
4.3.1. Хүй долоон худагт хоол үйлдвэрлэл, үйлчилгээ /хуушуур/-ний 160 аж 

ахуйн нэгж, худалдааны 50 цэг, Төв цэнгэлдэх хүрээлэнд худалдаа, 
хоол үйлдвэрлэл, үйлчилгээ /хуушуур/-ний 400 цэгт зөвшөөрөл 
олгоно. Жич: Худалдаа, үйлчилгээнд бүтээгдэхүүний чанар аюулгүй 
байдлын шинжилгээнд хамрагдсан хүнсний бүтээгдэхүүн, ус, ундаа, 
айраг, зайрмаг болон бэлэг дурсгал, үндэсний хувцасны худалдаа, 
гэрэл зургийн үйлчилгээ хамаарна.

4.3.2. Төв цэнгэлдэх хүрээлэн дотор ус, ундаагаар үйлчлэх зөвшөөрлийг 5 
хүртэлх аж ахуйн нэгжид олгоно.

4.4. Хүй долоон худгийн Соёл, урлагийн талбайд гар урлал, бэлэг дурсгал, 
соёлын барааны худалдааны 50 цэг, хөдөлгөөнт тоглоомын 45 цэг, кофе



шопын 5 цэгийн байршлыг Монгол наадам цогцолбор ОНӨТҮГ хариуцан 
зохион байгуулна.

4.5. Монгол наадам цогцолбор ОНӨТҮГ нь Мэргэжлийн хяналтын байгууллагын 
хөдөлмөрийн хяналтын улсын /ахлах/ байцаагчтай хамтран хөдөлгөөнт 
тоглоомын 45 цэгт зөвшөөрөл олгож, хэвийн үйл ажиллагаанд хяналт тавьж 
ажиллана.

4.6. Баяр наадмаар худалдаа, үйлчилгээ эрхлэгч аж ахуйн нэпж, иргэн нь 
хүүхдийн тоглоомын чанар аюулгуй байдалдаа Монгол улсын Хөдөлмөрийн 
аюулгүй байдал, эрүүл ахуйн тухай, Эрчим хүчний тухай хуулиуд, ММЗ 130 
8124-1:2010 “Тоглоомын аюулгүй байдал. Физик болон механик шинж 
чанартай холбоотой аюулгүй байдлыг тодорхойлох”, ММЗ 130 8124-2:2011 
“Тоглоомын аюулгүй байдал. Шатамхай шинж чанар”, ММЗ 130 8124-3:2011” 
“Тоглоомын аюулгүй байдал. Зарим элементүүдийн шилжилт” стандартууд, 
холбогдох норм дүрмийн заалтуудыг бүрэн хангаж ажиллана.

4.7. Дүүрэг тус бүрт хүлээн авсан материалд сонгон шалгаруулалт хийх ажлын 
хэсэг дараах бүрэлдэхүүнтэй байгуулагдана Үүнд:

Ажлын хэсгийн дарга: Дүүргийн Засаг даргын Тамгын газрын Хүнс, худалдаа
үйлчилгээний хэлтсийн дарга;

Нарийн бичгийн дарга: Хүнс, худалдаа, үйлчилгээний хэлтсийн хоол үйлдвэрлэл
үйлчилгээний асуудал хариуцсан мэргэжилтэн;

Гишүүд: Монгол наадам цогцолбор ОНӨТҮГ-ын дарга /СХД-т/
Мэргэжлийн хяналтын хэлтсийн дарга;
Онцгой байдлын хэлтсийн дарга;
Тохижилт, нийтийн аж ахуйн хэлтсийн дарга
Хүнс, худалдаа, үйлчилгээний хэлтсийн худалдааны
асуудал хариуцсан мэргэжилтэн;
Төрийн бус байгууллагын төлөөлөл. /тохиролцсоноор/

4 8. Худалдаа, үйлчилгээ эрхлэх зөвшөөрлийг Улаанбаатар хотын Захирагчийн 
ажлын алба нь Нийслэлийн Засаг даргын Тамгын газрын Санхүү, төрийн 
сангийн хэлтэстэй гэрээ байгуулсаны үндсэн дээр нэгдсэн журмаар захиалан 
авч, дүүргүүдэд хуваарилна.

4.8.1. Төв цэнгэлдэх хүрээлэнд:
• Хоол үйлдвэрлэл үйлчилгээний чиглэлээр зөвшөөрөл олгоход Хан- 

Уул, Баянгол, Баянзүрх, Сүхбаатар, Чингэлтэй дүүргийн нутаг 
дэвсгэрт энэ чиглэлээр тогтвортой үйл ажиллагаа явуулдаг, 
стандартын шаардлага хангасан гал тогоо, тоног төхөөрөмж, багаж 
хэрэгсэл, мэргэжлийн ажиллагсад бүхий аж ахуйн нэгжүүдийн 
хүсэлтийг хүлээн авч, тогтоосон тооны хязгаарт багтааж, байршлыг 
сугалааны зарчмаар зохион байгуулж ажиллана.

• Худалдааны чиглэлээр зөвшөөрөл олгоход дүүргийн нутаг дэвсгэрт 
энэ чиглэлээр тогтвортой үйл ажиллагаа явуулдаг ААН, иргэд, 
үндэсний үйлдвэрлэгчдийн хүсэлтийг хүлээн авч, мөн тогтоосон тооны



хязгаарт багтааж, байршлыг сугалааны зарчмаар зохион байгуулж 
ажиллана.

4.8.2. Хүй долоон худагт:
• Хоол үйлдвэрлэл үйлчилгээний чиглэлээр зөвшөөрөл олгоход 

Сонгинохайрхан болон бусад дүүргийн нутаг дэвсгэрт энэ чиглэлээр 
тогтвортой үйл ажиллагаа явуулдаг, стандартын шаардлага хангасан 
гал тогоо, тоног төхөөрөмж, багаж хэрэгсэл, мэргэжлийн ажиллагсад 
бүхий аж ахуйн нэгжүүдийн хүсэлтийг хүлээн авч, тогтоосон тооны 
хязгаарт багтааж, байршлыг сугалааны зарчмаар зохион байгуулж 
ажиллана

• Худалдааны чиглэлээр зөвшөөрөл олгоход Сонгинохайрхан дүүргийн 
нутаг дэвсгэрт энэ чиглэлээр тогтвортой үйл ажиллагаа явуулдаг ААН, 
иргэд, үндэсний үйлдвэрлэгчдийн хүсэлтийг хүлээн авч, мөн тогтоосон 
тооны хязгаарт багтааж, байршлыг сугалааны зарчмаар зохион 
байгуулж ажиллана.

4.9. Тогтоосон тооны хязгаарт багтсан аж ахуйн нэгж, иргэний нэрсийн жагсаалтыг 
гарган 2019 оны 07 дугаар сарын 02-ны өдөр нийтэд мэдээлнэ.

4.10. Худалдаа, хоол үйлдвэрлэл үйлчилгээ хийхээр зөвшөөрөгдсөн газруудад 
2019 оны 07 дугаар сарын 05-ны өдөр дүүргийн Засаг даргын Тамгын газрын 
Хүнс, худалдаа, үйлчилгээний хэлтэс, дүүрэг дэх Мэргэжпийн хяналтын 
хэлтэс, Цагдаагийн хэлтэс, Онцгой байдлын хэлтэстэй хамтран семинар 
зохион байгуулж анхаарах зүйл, тавигдах шаардлагын талаар зөвлөгөө өгч, 
зөвлөмж, сэрэмжлүүлгээр хангаж ажиллана.

4.11 .Дүүрэг бүр хариуцсан талбайд дүүргийн таних тэмдэг лого бүхий нэгдсэн нэг 
загварын мэдээллийн байгууламжийг байрлуулна.

4.12.Гэр, асрыг тогтоосон загвар, хэмжээтэйгээр хийлгэн байрлуулж, байршил 
заасан дугаарыг гадна талд ил харагдахаар байрлуулна.

Тав. Хориглох зүйл

5.1. Зөвшөөрөлгүйгээр худалдаа, үйлчилгээ эрхлэх;
5.2. Гар дээрээс ил задгай худалдаа, барааны төвлөрсөн худалдаа эрхлэх;
5.3. Согтууруулах ундаа, тамхи худалдах;
5.4. Майонез, өндөг, крем, хиам тэдгээрийг оролцуулсан түргэн гэмтэж муудах 

бүтээгдэхүүн худалдах, түүгээр үйлчлэх;
5.5. Халаасан хоолоор үйлчлэх, нөөшилсөн бүтээгдэхүүнийг задалж худалдах, 

боловсруулалт хийж, удсан хоолоор үйлчлэх;
5.6. Шорлог, шарсан мах, хорхог, хуушуур зэрэг бүтээгдэхүүнийг зөвшөөрөгдсөн 

цэгээс өөр газарт үйлдвэрлэх, худалдаалах;
5.7. Зөвшөөрөл олгосон цэгээс бусад байршилд гэр, асар, сүүдрэвч байрлуулах;
5.8. Хог хаягдлыг ил задгай хаях, шингэн хаягдлыг зориулалтын цэгээс бусад 

газарт асгах;
5.9. Зориулалтын бус, эрүүл ахуйн шаардлага хангаагүй хуванцар саванд айраг, 

сүү, сүүн бүтээгдэхүүн худалдаалах, ундны усыг нөөцлөн хадгалах;



б.Ю.Хүний эрүүл мэнд, аюулгүй байдалд сөргөөр нөлөөлөх худалдаа, үйлчилгээ 
эрхлэхийг тус тус хориглоно.

Зургаа. Хяналт

6.1. Худалдаа, үйлчилгээнд Улаанбаатар хотын Захирагчийн ажлын алба, 
дүүргүүдийн Засаг даргын Тамгын газрын Хүнс, худалдаа, үйлчилгээний 
хэлтэс, Тохижилт нийтийн аж ахуйн хэлтэс, Нийслэлийн Цагдаагийн газар, 
Нийслэлийн Мэргэжлийн хяналтын газар, Онцгой байдлын газар, Монгол 
наадам цогцолбор ОНӨТҮГ хяналт тавьж ажиллана.

№ Хяналт тавьж 
ажиллах
байгууллагын нэр

Хариуцах ажил Хамтарч хяналт 
тавих
байгууллага

1

УБЗАА-ны 
Тохижилт, хог 
хаягдлын
удирдлагын хэлтэс

• Хог хаягдал, цэвэрлэгээ, нийтийн 
бие засах газрын ашиглалт, 
цэвэрлэгээ

Дүүргийн Засаг 
даргын Тамгын 
газрын 
Тохижилт, 
нийтийн аж 
ахуйн хэлтэс 
Монгол наадам 
цогцолбор 
ОНӨТҮГ

2
УБЗАА-ны
Инженерийн
байгууламжийн
хэлтэс

• Худалдаа, хоол үйлдвэрлэл 
үйлчилгээ эрхэлж буй гэр, асрын 
цахилгааны ашиглалт, аюулгүй 
байдал

• Усны хангамж

Улаанбаатар
Цахилгаан
түгээх сүлжээ
ТӨХК
УСУГ

3 УБЗАА-ны Хүнс 
худалдаа, 
үйлчилгээний 
хэлтэс

Худалдаа, үйлчилгээг нэгдсэн 
удирдлагаар хангаж ажиллах

Ажпын хэсэг

4 Дүүргүүдийн Засаг 
даргын Тамгын 
газрын Хүнс, 
худалдаа, 
үйлчилгээний 
хэлтэс

Худалдаа, үйлчилгээг зохион 
байгуулалтаар хангаж, хяналт тавьж
ажиллах

Д ҮҮР ГҮҮД И Й Н

ЗДТГ-ын 
Тохижилт 
нийтийн аж 
ахуйн хэлтэс

5

Нийслэлийн 
Мэргэжлийн 
хяналтын газар

• Хоол, хүнс, түүхий эд, 
бүтээгдэхүүний чанар аюулгүй 
байдал, технологийн горимын 
мөрдөлт, худалдаа, үйлчилгээний 
ажилтнуудын эрүүл мэндийн 
үзлэг шинжилгээнд хамрагдсан 
байдал, ариун цэвэр, эрүүл ахуйн 
шаардлага хангалт

• Зөвшөөрөлгүй ил задгай

ДҮҮРГҮҮД Д э х  
Мэргэжпийн 
хяналтын 
хэлтэс



худалдаа, үйлчилгээ эрхлэхийг 
хориглох, зогсоох

6

Нийслэлийн 
Цагдаагийн газар

• Зөвшөөрөлгүй ил задгай 
худалдаа, үйлчилгээ эрхлэхийг 
таслан зогсоох

• Зөвшөөрөөгүй цэгт гэр, асраар 
худалдаа хийхийг хориглох, 
зогсоох

• Гэмт хэрэг хэв журмын зөрчлөөс 
урьдчилан сэргийлэх чиглэлээр 
хяналт шалгалт хийх

Дүүргийн
Цагдаагийн
хэлтэс

7

Тээврийн 
Цагдаагийн алба

Түргэний машин, тусгай албаны 
машины орц гарцыг чөлөөтэй 
нэвтрүүлэхээр тооцож зураглалыг 
гаргах, хяналт тавьж ажиллах

Дүүргийн
Замын
цагдаагийн
хэлтэс
Цагдаагийн
хэлтэс

8
Нийслэлийн 
Онцгой байдлын 
газар

Хоол үйлдвэрлэл үйлчилгээ эрхэлж 
буй гэр, асрын шингэрүүлсэн шатдаг 
хийн баллон, цахилгааны ашиглалт, 
угсралтын аюулгүй байдал, гал 
унтраах хэрэгсэл /Гал унтраагуур/-д 
хяналт тавих

Дүүргийн
Онцгой
байдлын хэлтэс

9
Монгол наадам 
цогцолбор ОНӨТҮГ

Хүй долоон худгийн Соёл, урлагийн 
талбайн зохион байгуулалт

Сонгинохайрхан
дүүргийн
Цагдаагийн
хэлтэс

6.2. Дүүрэг бүр худалдаа, үйлчилгээ гаргах аж ахуйн нэгж, иргэдийн нэр, байршил, 
утасны дугаарыг тодорхой тусгасан жагсаалтыг гаргаж Улаанбаатар хотын 
Захирагчийн ажлын алба, Нийслэлийн Онцгой байдлын газар, Нийслэлийн 
Цагдаагийн газар, Нийслэлийн Мэргэжлийн хяналтын газарт 2019 оны 07 
дугаар сарын 06-ний өдрийн дотор албан бичгээр хүргүүлнэ.

Долоо. Мэдээ тайлан нэгтгэх

7.1. Дүүргүүдийн Засаг даргын Тамгын газар болон зохион байгуулж, хяналт 
тавьж ажилласан бусад байгууллагууд илтгэх хуудсаа баримтжуулсан 
материалын хамтУлаанбаатар хотын Захирагчийн ажлын албаны Хүнс, 
худалдаа, үйлчилгээний хэлтэст 2019 оны 07 дугаар сарын 14-ний өдрийн 
дотор ирүүлнэ.

7.2. Улаанбаатар хотын Захирагчийн ажлын албаны Хүнс, худалдаа үйлчилгээний 
хэлтэс нь тайлан мэдээг 2019 оны 07 дугаар сарын 15-ны өдөр нэгтгэж, 
танилцуулна.

оОо



мрнежерийн 
. / ....өдрийн
.... хавсралт

ҮНДЭСНИЙ ИХ БАЯР НААДМЫН ҮЕЭР ТӨВ ЦЭНГЭЛДЭХ ХҮРЭЭЛЭН,
ХҮЙ ДОЛООН ХУДАГТ ХУДАЛДАА, ҮЙЛЧИЛГЭЭ ЭРХЛЭХЭД 

ТАВИГДАХ ШААРДЛАГА

1. Худалдаа, үйлчилгээ эрхлэх аж ахуйн нэгж, иргэн нь дүүргийн зөвшөөрөл 

олгосон цэгт, заасан өнгө, загварын дагуу цэвэр, үзэмжтэй асар сүүдрэвч, түр 

байгууламж, гэрийг 2019 оны 07 дугаар сарын 10-ны өдөр 16.00 цагт бүрэн 

байршуулсан байх;
2. Хүнсний бүтээгдэхүүн, түүхий эдийг горимын дагуу хадгалах, технологийн 

дагуу боловсруулах, худалдах, үйлчлэх нөхцөлийг бүрдүүлж, хоол, хүнсний чанар, 

аюулгүй байдлыг хангуулах, дагалдах баталгаажилтыг бүрдүүлсэн байх;

3. Мах нь мал эмнэлэг, ариун цэвэр, эрүүл ахуйн лабораторийн шинжилгээ, 

мэдрэхүйн эрхтний үнэлгээгээр тодорхойлуулсан чанарын баталгаажилттай, өнгө 

хэвийн харлаагүй, гадаад байдал цэвэрхэн, элдэв бохирдолгүй байх;

4. Малаас хүнд халдварладаг өвчин үүсгэгч нь бОС-аас дээш температурт 

үхэж устах боловч зарим өвчин үссгэгчийн хоруу чанар хэвээр хадгалагдаж үлддэг 

учир өвчилсөн малын мах, сүүг хүнсэнд ашиглахгүй байх;

5. Мах, сүүг худалдан авахдаа зориулалтын тээврийн хэрэгслээр 

тээвэрлэсэн, хөргөх төхөөрөмжид хадгалсан байдлыг харгалзан үзэх, мах, сүү 

хадгалах хөргөх төхөөрөмж хүрэлцээтай байх;

6. Шарах хайрах тосны чанарыг тогтмол шалгаж сольж байх, хуучирч өнгө 

нь харласан тосон дээр шинэ тосыг нэмэхгүй байх;

7. Эрүүл ахуйн шаардлага хангасан зориулалтын тоног төхөөрөмж, хөргөгч, 

хөлдөөгч болон шаардлагатай бусад тоног төхөөрөмж, нэг удаагийн сав хэрэглэл, 

цаасан уутыг хүрэлцэхүйц хэмжээтэй нөөцөлсөн байх;

8. Хоолны үйлчилгээ явуулах цэгт гар угаах нөхцлийг бүрдүүлсэн 

угаалтууртай, гар ариутгах бодис, нойтон болон хуурай алчуур /салфетка/-ыг 

хүрэлцэхүйц хэмжээгээр бэлтгэсэн байх;



9. Эрүүл ахуйн шаардлага хангасан, цэвэр, битүүмжлэл сайтай, хүнсний 

зориулалтын ус нөөцлөх савтай байх;
10. Тогооч, худалдагч нь мэргэжлийн үнэмлэхтэй, ажиллагсад эрүүл 

мэндийн үзлэг шинжилгээнд хамрагдсан, хувийн ариун цэврийн шаардлага 

хангасан, ил харагдахуйц шархгүй байх;
11. Үйлчилгээний ажилтнууд тогтоосон нэг загвар, нэг өнгийн ажпын 

хувцсаар жигдэрсэн байх;

12. Галын аюулгүй байдлыг хангаж, эрх бүхий байгууллагын заавар, 

зөвлөмжийг мөрдөж ажиллах, тухайн гэр, асарт гал унтраах хэрэгсэл болон галын 

хор байршуулсан байх;
13. Хоол үйлдвэрлэл үйлчилгээ эрхлэх аж ахуйн нэгж нь өдөр бүрийн 

хоолны дээж авч, тэмдэглэл хөтлөх;
14. Орчныхоо цэвэрлэгээг бүрэн хариуцаж, асрын гадна талд хогийн сав 

байрлуулан, хатуу, шингэн хог хаягдлыг нэгдсэн цэгт хаях;

15. Зүлэгжүүлсэн хэсэгт байрлах аж ахуйн нэгж асар майхны дор шалавч 

болон хулдаасыг дэвсэж тоос шороо, борооны уснаас хамгаалж, эрүүл ахуй, ариун 

цэврийн шаардлага хангаж ажиллах;

16. Тавигдах шаардлага, зөвлөмжийн дагуу худалдаа, үйлчилгээ явуулж, 

болзошгүй эрсдлийг бүрэн хариуцаж ажиллах;

17. Худалдаа, үйлчилгээ эрхлэх аж ахуйн нэгж, иргэн нь дүүргийн 

зөвшөөрөл олгосон цэгт, байршуулсан асар сүүдрэвч, түр байгууламж, гэрийг төв 

цэнгэлдэх хүрээлэнд 2019 оны 07 дугаар сарын 12-ны өдрөөс 13-ны өдөрт шилжих 

шөнө 04.00 цагт, Хүй долоо худагт 2019 оны 07 дугаар сарын 13-ны өдрөөс 14-ны 

өдөрт шилжих шөнө 04.00 цагт буулгаж, газрыг чөлөөлсөн байх;

оОо
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АРДЫН ХУВЬСГАЛЫН 98 ЖИЛИЙН ОЙН ҮНДЭСНИЙ ИХ БАЯР НААДМЫН 
ҮЕЭР ХҮЙ 7 ХУДГИЙН СОЁЛ УРЛАГИЙН ТАЛБАЙД 

ЗОХИОН БАЙГУУЛАХ ХУДАЛДАА, ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ СХЕМ ЗУРАГ

ХҮЙ ДОЛООН ХУДГИЙН СОЁЛ, УРЛАГИЙН ТАЛБАЙД ГАР УРЛАЛ. БЭЛЭГ ДУРСГАЛ. СОеЛЫН 
БАРАА ХУДАЛДАА. ХӨДӨЛГӨӨНТ ТОГЛООМЫН ЗОХИОН 6АЙГУУЛАЛТЫН СХБМ ЗУРАГ
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