
ИРГЭН ХУУЛИЙН ЭТГЭЭД ҮНДЭСНИЙ ИХ БАЯР НААДМЫН 
ҮЕЭР ТӨВ ЦЭНГЭЛДЭХ ХҮРЭЭЛЭН БОЛОН  ХҮЙ ДОЛООН 
ХУДАГТ ХУДАЛДАА, ҮЙЛЧИЛГЭЭ ЭРХЛЭХЭЭР ХҮСЭЛТ 
ГАРГАХ СИСТЕМИЙН ЗААВАР 

Нийслэлийн мэдээ мэдээллийн нэгдсэн www.ulaanbaatar.mn сайтаар 
дамжин ҮЙЛЧИЛГЭЭ ЭРХЛЭХ БҮРТГЭЛ гэсэн цэсийг сонгож нэвтэрч 
орно. Эсвэл service.ulaanbaatar.mn системийн үйлчилгээнүүд гэснээс 
Наадам-төв цэнгэлдэх, наадам хүй 7 худаг гэсэн цэсийг сонгосноор  
хүсэлт илгээх боломжтой үйлчилгээний жагсаалт гарч ирнэ. Иргэн аж, 
ахуй нэгж байгууллага нь өөрийн үзүүлэх үйлчилгээний танилцуулга, 
бүрдүүлэх баримтууд, үйлчилгээний шат дамжлага, тус үйлчилгээтэй 
холбоотой стандартыг татаж харан тавигдах шаардлагатай заавал 
танилцаж, үйлчилгээ эрхлэх явцад хангаж ажиллана. Мөн бусад хууль 
эрх зүй, асуулт хариулт гэх мэт мэдээ мэдээллүүдтэй танилцаад 
үйлчилгээ авах гэсэн товчийг дарж  орно. 

ҮЙЛЧИЛГЭЭ АВАХ талбарыг дарснаар танилт нэвтрэлтийн нэгдсэн 
системийн нэвтрэх хэсэг гарч ирнэ. 

Хоол үйлдвэрлэл үйлчилгээ:
Төв цэнгэлдэх хүрээлэн болон Хүй долоон худагт хоол үйлдвэрлэл үйлчилгээ 
(хуушуур, бусад төрлийн хоол) эрхлэх хүсэлт гаргахад хоол үйлдвэрлэл үйлчилгээний 
чиглэлээр тогтвортой үйл ажиллагаа явуулдаг (ресторан, кафе, сүлжээ хоолны газар,
 түргэн хоолны газар, цайны газар), стандартын шаардлага хангасан гал тогоо, тоног 
төхөөрөмж, багаж хэрэгсэл, мэргэжлийн ажиллагсад бүхий хуулийн этгээд байна.

Хүй 7 худаг:
Хоол үйлдвэрлэл үйлчилгээ эрхлэх хүсэлтийг Сонгинохайрхан, Баянгол дүүрэгт үйл
 ажиллагаа явуулдаг хоол үйлдвэрлэл үйлчилгээний ААН-үүд (ресторан, кафе, сүлжээ 
хоолны газар, түргэн хоолны газар, цайны газар), худалдаа, жижиг, дунд үйлдвэрлэл 
эрхлэх аж ахуйн нэгж, иргэн (хүнсний худалдаа, гар урлал, бэлэг дурсгал, үндэсний хувцас, 
малгай, хүүхдийн тоглоомын худалдаа, үйлчилгээ, бусад)  зөвхөн Хүй долоон худагт 
үйлчилгээ эрхлэх хүсэлт гаргана.

Хүй долоон худгийн Соёл урлагийн талбайд гар урлал, бэлэг дурсгал, соёлын барааны 
худалдаа, хөдөлгөөнт тоглоомын үйлчилгээ, явуулын үйлчилгээтэй кофены цэг ажиллуулах 
хүсэлтийг БГД, БЗД, ЧД, СБД, СХД, ХУД-үүдэд үйл ажиллагаа явуулдаг иргэн аж ахуй нэгж 
байгууллага хүсэлтээ гаргана.

Төв цэнгэлдэх хүрээлэн:
Чингэлтэй, Сүхбаатар, Баянзүрх, Хан-Уул дүүрэгт үйл ажиллагаа явуулдаг хоол 
үйлдвэрлэл үйлчилгээний ААН-үүд (ресторан, кафе, сүлжээ хоолны газар, 
түргэн хоолны газар, цайны газар), худалдаа, жижиг, дунд үйлдвэрлэл эрхлэх 
аж ахуйн нэгж, иргэн (хүнсний худалдаа, гар урлал, бэлэг дурсгал, үндэсний 
хувцас, малгай, хүүхдийн тоглоомын худалдаа, бусад) зөвхөн Төв цэнгэлдэх 
хүрээлэнд үйлчилгээ эрхлэх хүсэлт гаргана.
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Үүнээс иргэн, аж ахуй нэгж байгууллагын зөвхөн гүйцэтгэх 
захиралын Танилт нэвтрэлтийн “ДАН” системийн  дурын 
бүртгэлээр нэвтрэх боломжтой ба үүнд нэг удаагийн кодоор 
нэвтрэх, өөрийн банкны эрхээр нэвтрэх, тоон гарын үсэг 
гэсэн сонголтоос сонгож бүртгэлийг баталгаажуулан нэвтэрч 
үйлчилгээ авах цэсийг сонгоно. 

1-р алхам: Иргэн, аж ахуй нэгж байгууллага нь 
тухайн үйлчилгээнд тавигдах стандарт 
шаардлагатай танилцаад зөвшөөрч байна 
гэсэнг сонгож дараагийн алхам руу шилжинэ.

2-р алхам: Тус хүсэлтийг иргэн болон хуулийн этгээд гаргаж 
байгаагаас хамаарч, иргэн эсвэл хуулийн этгээд гэснийг 
сонгосны дагуу Төрийн мэдээлэл солилцооны Хур системээс 
татагдсантай танилцаж, шаардлагатай талбаруудыг бөглөж 
үргэлжлүүлэх товчийг дарна.

3-р алхам: Үйлчилгээний байршил үл хөдлөх хөрөнгийн 
мэдээллийг талбаруудын  дагуу үнэн зөв гүйцэд оруулж, 
өөрийн үйл ажиллагаа явуулах объектын байршлыг гарч 
ирсэн утгуудын  дагуу мэдээллийг оруулан газрын зураг 
дээр цэгийг оруулж өгнө. Мөн түрээсийн чиглэлээр үйл 
ажиллагаа явуулдаг бол түрээсийн гэрээ, үл хөдлөх 
хөрөнгийн гэрчилгээг PDF өргөтгөлтэй файл болгон оруулна.

4-р алхам: Хүнсний чиглэлийн үйл ажиллагаа эрхэлдэг, 
үүнтэй холбоотой бүтээгдэхүүнийг худалдаалдаг бол 
мэргэжлийн хяналтын мэдээллийн санд заавал 
бүрдүүлсэн байх шаардлагатай. Үүний дагуу бүртгүүлсэн 
бол иргэн эсвэл ААНБ-ынхаа Регистрийн дугаарыг 
оруулан шалгана. Мэдээлэл олдохгүй бол ww.igov.mn 
системд нэвтэрч бүртгүүлэн, service.ulaanbaatar.mn 
системийн 4 дээр алхам руу орж РД-ыг оруулж дахин 
шалгаж, гарч ирсэн мэдээллийг оруулан үргэлжлүүлэх 
товчийг дарна. 

5-р алхам:  Тус үйлчилгээтэй холбоотой холбогдох баримт 
бичгийг заавар маягтын дагуу мэдээллийг оруулж 
үргэлжлүүлэх товчийг дарна.  Иргэн, ААНБ та Онлайн бизнес 
төвийн  үйлчилгээ эрхлэх бүртгэлийн системд хүсэлтийг
 бүртгэж дуусаад илгээх товчийг дарснаар зөвхөн сонгон 
шалгаруулалтанд орох эрх үүсэж байгаа бөгөөд үйл 
ажиллагаа явуулах зөвшөөрлийг 2022 оны 07 дугаар сарын 
4-ний өдөр нэгдсэн байдлаар систем болон таны бүртгүүлсэн 
гар утсанд мессеж ирэх болно. 

ХҮСЭЛТИЙН ЯВЦАА 2022 ОНЫ 07 ОНЫ 04-НИЙ 
ӨДӨР ХЭРХЭН  ШАЛГАХ ВЭ?

1.Иргэн ААНБ хүсэлтийн явцаа хялбар аргаар шалгахын тулд системд 
нэврэхгүйгээр системийнхээ үйлчилгээний явц шалгах гэсэн цэсийг 
сонгож, бүртгэлийн хуудас дээр үүссэн бүртгэлийн дугаарынхаа 
сүүлийн 4 оронг оруулж хялбараар шалгах боломжтой. Эсвэл системд 
рүү нэвтэрч миний хүсэлтүүд цэснээс хүсэлтийн явцын дэлгэрэнгүйг 
харж, зөвшөөрсөн, татгалзсан гэсэн мэдээллийг авах боломжтой. 

АНХААРАХ МЭДЭЭЛЭЛ: 
1. Иргэн, аж ахуйн нэгж байгууллага нь наадмын худалдаа, 
   үйлчилгээ эрхлэх хүсэлтийг зөвхөн 1 удаа гарах  боломжтой.

2. Иргэн, аж ахуй нэгж байгууллага та ямар төрлийн үйлчилгээний 
    хүсэлт гаргаж байгаагаас хамаарч дээрх баримт бичгүүд болон
    үйлчилгээний алхам ялгаатай байхыг анхаарна уу!

3

6 7 8

4 5


