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Журам шинэчлэн батлах тухай

Монгол Улсын Засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн нэгж, түүний удирдлагын тухай 

хуулийн 20 дугаар зүйлийн 20.1.7, 25 дугаар зүйлийн 25.1 дахь заалт, Нийслэлийн 

Засаг даргын 2011 оны 1/1089 тоот албан бичгээр өргөн барьсан саналыг үндэслэн 

Нийслэлийн Иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын Тэргүүлэгчдээс ТОГТООХ нь:

Нэг. "Улаанбаатар хотын нутаг дэвсгэрт аялал жуулчлалын байр сууцны үйл 

ажиллагаа эрхлэх журам"-ыг шинэчлэн хавсралт ёсоор баталсугай.

Хоёр. Журмын хэрэгжилтэнд хяналт тавьж ажиллахыг Нийслэлийн Засаг дарга 

бөгеөд Улаанбаатар хотын захирагч /Г.Мөнхбаяр/-д даалгасугай.

Гурав. Энэ тогтоол гарсантай холбогдуулан Нийслэлийн Иргэдийн 

Төлөөлөгчдийн Хурлын Тэргүүлэгчдийн 2006 оны 138 дугаар тогтоолоор батлагдсан 

"Улаанбаатар хотын нутаг дэвсгэрт жуулчны бааз, амралтын газар, зочид буудлын үйл 

ажиллагаа эрхлэх журам" болон 2010 оны 198 дугаар тогтоолоор батлагдсан 

"Нийслэлийн худалдаа, үйлчилгээний нийтлэг журам"-ын 4.13 дахь заалтын "дэн 

буудал" гэснийг хүчингүй болсонд тус тус тооцсугай.

ДАРГА



1Н Төлөөлөгчдийн 
1 Йн 2011 оны
;сралт

1.1. Улаанбаатар хотын нутаг дэвсгэрт Аялал жуулчлалын байр сууц /Амралтын 
газар /гезог!: сотр1ех/, Жуулчны бааз Доипз!: сатр/, Гэр буудал /Сег ЬоЫ/, Сувилалын 
газар /зра Ио̂ е!/, Амралтын буудал /гезог!; Но*е1, /Зочид буудал /Но1:е1/, Дэн буудал /диез!: 
Ьоизе/, Нийтийн буудал /Ьо51е1/, Авто буудал /то1:е1/-ын үйл ажиллагаа эрхлэх явцад 
үүсэх харилцааг зохицуулахад энэхүү журмын зорилго оршино.

2.1. Амралтын газар /гезог!: сотр1ех/ гэдэгт байгалийн нөөцөд түшиглэн 
байгуулсан, байнгын үйл ажиллагаатай, байр хоол болон нэмэлт үйлчилгээ үзүүлэх, 
байр сууцны төрлүүдийн хосолмол хэлбэр бүхий байгууламжийг ойлгоно.

2.2. Жуулчны бааз Доипй сатр/ гэдэгт байгалийн нөөцөд түшиглэн байгуулсан, 
улирлын үйл ажиллагаатай, байр хоол болон нэмэлт үйлчилгээ үзүүлэх байгууламжийг 
ойлгоно.

2.3. Гэр буудал /Сег Ио1:е1/ гэдэгт Монгол үндэсний хэв шинжийг хадгалсан, соёл, 
түүх, нүүдэлчдийн амьдралыг харуулсан бүтээгдэхүүнийг үзүүлэх байр, хоол зэрэг 
хязгаарлагдмал үйлчилгээ бүхий байгууламжийг ойлгоно.

2.4. Сувилалын газар /зра Но1:е1/ гэдэгт эмчилгээ сувилгааны үйл ажиллагаа 
эрхлэн явуулах, байр, хоол болон нэмэлт үйлчилгээ үзүүлэх үйлчилгээний 
байгууламжийг ойлгоно.

2.5. Зочид буудал /Ио̂ е1/ гэдэгт байр, хоолны үйлчилгээ үзүүлэх нэмэлт 
тоноглолтой, тусгай төрөлжсөн албад бүхий үйлчилгээний байгууламжийг ойлгоно.

2.6. Дэн буудал /диез* Иоизе/ гэдэгт төв суурин газарт байрласан, байр, өглөөний 
хоол бүхий хязгаарлагдмал үйлчилгээний байгууламжийг ойлгоно.

2.7. Нийтийн буудал /Ьо5*е1/ гэдэгт байр, хоол зэрэг хязгаарлагдмал үйлчилгээтэй, 
олноор байрлах хямд үнэтэй үйлчилгээний байгууламжийг ойлгоно.

2.8.Авто буудал /то1е1/ гэдэгг олон улсын болон улсын чанартай зам дагуу 
байрласан, байр, хоолны үйлчилгээ болон тээврийн хэрэгслэлд техникийн засвар 
үйлчилгээг үзүүлэх зориулалт бүхий байгууламжийг ойлгоно.

3.1. Улаанбаатар хотын нутаг дэвсгэрт үйл ажиллагаа явуулж байгаа дотоод, 
гадаадын өмчийн бүх хэлбэрийн аялал жуулчлалын байр сууцны үйл ажиллагаа эрхлэж 
байгаа газрууд энэхүү журмыг дагаж мөрдөнө.

3.2. Улаанбаатар хотын нутаг дэвсгэрт байгаа тусгай хамгаалалттай газар нутагг 
аялал жуулчлалын байр сууцны үйл ажиллагаа эрхлэж байгаа байгууллагууд мөн энэхүү 
журмын даг/у ажиллана.

Хоёр. Нэр томъёоны ойлголт

Гурав. Хамрах хүрээ



Дөрөв. Аялал жуулчлалын байр сууцны үйл 
ажиллагаа эрхлэхэд тавигдах шаардлага

4.1. Зочид буудал, дэн буудал, нийтийн буудал, авто буудлын үйл ажиллагаа 
эрхлэгч нь дараах шаардлагыг хангасан нөхцөлд ажил үйлчилгээ эрхлэнэ.

4.1.1 Хуулийн этгээд байна;
4.1.2. Тухайн ажлын байр нь оноосон нэртэй байх бөгөөд бусад газруудтай 

давхцахгүй байна;
4.1.3. Эрх бүхий байгууллагын шаардлагад нийцэхүйц тохижилт, хаяпгай

байна;
4.1.4. Тухайн төрлийн үйлчилгээний чанарын зэрэглэл үндсэн шаардлага, 

стандартыг 90-ээс доошгүй хувиар хангасан байна;
4.1.5.Тухайн төрлийн үйлчилгээний чиглэлээр мэргэжил эзэмшсэн, мэргэшүүлэх 

сургалтанд хамрагдаж үнэмлэх, гэрчилгээ авсан менежер, техникийн ажилтан, 
мэргэжпийн ажилчдаар хангагдсан байна;

4.1.6. Галын аюулгүй ажиллагааны шаардлага хангасан байна;
4.1.7.ҮЙЛЧИЛГЭЭ явуулах барилга, байгууламжийг баталгаажсан зураг төслийн 

дагуу барьж улсын комисст хүлээлгэж өгсөн байна;

4.2. Амралтын газар, жуулчны бааз, сувилалын амралт, гэр буудлын үйл 
ажиллагаа эрхлэгч нь дараах шаардлагыг хангасан нөхцөлд үйлчилгээ эрхэлнэ.

4.2.1. Оноосон нэртэй байх бөгөөд бусад газруудтай давхцахгүй байна;
4.2.2. Эрх бүхий байгүуллагын шаардлагад нийцэхүйц тохижилт, шаардлагад 

нийцсэн хаягтай байна;
4.2.3. Газар эзэмших болон байгаль орчны тухай хууль тогтоомжичд заасан 

шаардлагуудыг хангасан байна;
4.2.4. Тухайн төрлийн үйлчилгээний үндсэн шаардлага, стандартыг 90-ээс 

доошгүй хувиар хангасан байна;
4.2.5. Үйлчилгээ явуулах барилга, байгууламжийн зураг төсөлд баталгаажилт 

хийлгэж, улсын комисст хүлээлгэж өгсөн байна;
4.2.6. Аялал жуулчлалын болон зочид буудлын менежмент, маркетингийн 

мэргэжпээр мэргэшүүлэх сургалтанд хамрагдаж, үнэмлэх, гэрчилгээ авсан менежер, 
техникийн ажилтан, мэргэжпийн ажилчдаар хангагдсан байна.

4.2.7. Галын аюулгүй ажиллагааны шаардлага хангасан байна.

Тав. Үйл ажиллагаа эрхлэх зөвшөөрөл

5.1. Улаанбаатар хотын нутаг дэвсгэрт, аялал жуулчлалын байр сууцны үйл 
ажиллагаа эрхлэхэд Нийслэлийн Аялал жуулчлалын газраас зөвшөөрөл өгч гэрчилгээ 
олгоно.

5.2. Энэхүү журмын 4.1, 4.2-д заасан шаардлагыг хангасан аж ахуй нэгж 
байгууллагад зөвшөөрлийг олгоно.

5.3. Үйл ажиллагаа эрхлэх зөвшөөрлийг тухайн ажпын байранд үйлчлүүлэгчдэд 
харагдахуйц газарт эх хувиар нь байрлуулна.

Зургаа. Зөвшөөрөл олгох

6.1. Аялал жуулчлалын байр сууцны үйл ажиллагаа эрхлэх зөвшөөрөл хүсэгч нь 
зөвшөөрөл авах хүсэлтээ Нийслэлийн аялал жуулчлалын газарт албан бичгээр гаргах 
буюу цахим сүлжээгээр ирүүлж болно.



6.2. Амралтын буудал, зочид буудал, дэн буудал, нийтийн буудал, авто буудлын 
зөвшөөрөл авахыг хүссэн албан бичиг /эрхлэх үйл ажиллагааны төрөл, оноосон нэр, 
оршин байрлах хаяг, харилцах утас, цахим сүлжээний хаягийг тодорхой бичих/-т дараах 
баримт бичгийг хавсаргана.

6.2.1. Зөвшөөрөл хүсэгч аж ахуйн нэгжийн улсын бүртгэлийн гэрчилгээний 
хуулбар, иргэн бол иргэний үнэмлэхийн хуулбар;

6.2.2. Үйлчилгээний байгууламжууд нь эрүүл ахуйн нөхцлийг хэрхэн хангаж 
байгаа тухай мэргэжлийн хяналтын улсын байцаагчийн дүгнэлт;

6.2.3. Үйлчилгээний барилга байгууламжуудыг ашиглалтанд хүлээн авсан тухай 
улсын комиссын акт;

6.2.4. Галын аюулгүй байдлын талаарх онцгой байдлын газрын дүгнэлт;
6.2.5. Тухайн байгууламжийн га дна, дотор тал өрөөнүүд, үйлчилгээний заал 

талбай, хаяг тохижилтийг харуулсан фото зургийг хэвлэмэл болон файл хэлбэрээр;
6.2.6. Орон сууцны зориуллалтай байранд үйл ажиллагаа явуулах бол тухайн 

байрны сууц өмчлөгчдийн холбооноос үйл ажиллагаа явуулахыг зөвшөөрсөн албан 
бичиг, оршин суугчдын зөвшөөрсөн гарын үсэг;

6.3. Амралтын газар, жуулчны бааз, сувилалын амралт, гэр буудлын зөвшөөрөл 
авахыг хүссэн албан бичиг /эрхлэх үйл ажиллагааны төрөл, оноосон нэр, оршин байрлах 
хаяг, харилцах утас, цахим сүлжээний хаягийг тодорхой бичих/-т дараах баримт бичгийг 
хавсаргана.

6.3.1. Зөвшөөрөл хүсэгч аж ахуй нэгжийн улсын бүртгэлийн гэрчилгээний 
хуулбар, иргэн бол иргэний үнэмлэхийн хуулбар;

6.3.2. Газар эзэмших эрхийн актийн баталгаажсан хуулбар;
6.3.3. Байгаль орчинд нөлөөлөх байдлын үнэлгээ;
6.3.4. Үйлчилгээний байгууламжууд нь үйлчилгээний эрүүл ахуйн нөхцлийг хэрхэн 

хангаж байгаа тухай мэргэжпийн хяналтын улсын байцаагчийн дүгнэлт;
6.3.5. Үйлчилгээний байгууламжуудыг ашиглалтанд хүлээн авсан тухай улсын 

комиссын акт;
6.3.6. Галын аюулгүй байдлын талаарх онцгой байдлын газрын дүгнэлт;
6.3.7. Тухайн байгууламжийн гадна, дотор тал өрөөнүүд, үйлчилгээний заал 

талбай, хаяг тохижилтийг харуулсан фото зургыг хэвлэмэл болон файл хэлбэрээр;

6.4. Зөвшөөрөл олгогч нь зөвшөөрөл авахыг хүссэн аж ахуй нэгжийн албан бичиг, 
хавсаргасан баримтуудыг хүлээн авч хянан үзэж энэхүү журамд заасан шаардлагыг 
хангасан эсэхийг тогтооно.

6.5. Зөвшөөрөл олгогч нь хүсэлт гаргасан байгууллагуудын талаар цагдаагийн 
газар болон холбогдох бусад байгууллагуудаас ирүүлсэн мэдээллийг харгалзан үзнэ.

6.6. Зөвшөөрлийг нэг жилийн хугацаагаар олгоно.
6.7. Зөвшөөрөл олгогч нь хүсэлтийг хүлээн авсанаас хойш ажпын 15 өдрийн дотор 

зөвшөөрөл олгох эсэхийг шийдвэрлэнэ.
6.8. Зөвшөөрөл олгосон шийдвэр гарсанаас хойш 7 хоногийн дотор жагсаалтыг 

харъяа дүүргийн Засаг даргын тамгын газар, цагдаагийн байгууллага, мэргэжлийн 
хяналтын байгууллагад хүргүүлнэ.

6.9. Зөвшөөрөл олгохоос татгалзсан бол үндэслэлийг тодорхой зааж, бичгээр 
хариу өгнө.

6.10. Албан бичигт хавсаргасан баримт бичиг нь шийдвэр гаргах шаардлагыг 
хангаагүй бол дахин тодруулах буюу нэмэгдэл материал гаргуулахаар зөвшөөрөл 
хүсэгчид буцаана.

6.11. Зөвшөөрөл олгохтой холбогдон гарах унааны зардал болон гэрчилгээ бичиг 
хэргийн зардал 5000 төгрөгийг зөвшөөрөл хүсэгч тал хариуцна.



Долоо. Зөвшөөрлийг сунгах, цуцлах

7.1. Аялал жуулчлалын байр сууцны үйл ажиллагаа эрхлэх зөвшөөрлийг нэг 
жилийн хугацаагаар сунгана.

7.2. Зөвшөөрлийн хугацаа дуусахаас 30-аас доошгүй хоногийн өмнө сунгуулах 
хүсэлтээ зөвшөөрөл эзэмшигчээс гаргана.

7.3. Зөвшөөрлийг сунгуулах тухай хүсэлтийг хүлээн авсан өдрөөс хойш ажпын 15 
өдрийн дотор шийдвэрлэнэ.

7.4. Зөвшөөрөл нь олгосон өдрөөс эхлэн заасан хугацаанд хүчинтэй байх бөгөөд 
эзэмшигчээс түүний хугацаа дуусахад сунгуулах тухай өргөдөл гаргаагүй бол анх 
товлосон он, сар, өдрийн дараагийн ажлын өдөр болмогц дуусгавар болно.

7.5. Зөвшөөрлийн хугацааг сунгахад мэргэжлийн хяналтын байцаагчийн ажлын 
байрны эрүүл ахуйн дүгнэлтийг үндэслэнэ.

7.6. Зөвшөөрөл эзэмшигч нь шаардлага хангахгүй үйл ажиллагаа явуулж байгаа 
нь тогтоогдвол хууль хяналтын байгууллага, мэргэжлийн хяналтын улсын байцаагчаас 
аялал жуулчлалын байр сууцны ажил үйлчилгээ эрхлэх зөвшөөрлийг түр хугацаагаар 
буюу бүрэн зогсоох тухай асуудлыг зөвшөөрөл олгогчид бичгээр тавина.

7.7. Зөвшөөрөл олгогч нь дараах тохиолдолд зөвшөөрлийг хугацаанаас нь өмнө 
цуцлана.

7.7.1. Хуулийн этгээд татан буугдсан;
7.7.2. Зөвшөөрөлд заасан ажил үйлчилгээг нэг жилийн хугацаанд эрхлээгүй;
7.7.3. Нийгэм, иргэд, үйлчлүүлэгчдийн эрх ашиг, эрүүл мэнд, аюулгүй 

байдалд харшилсан ажил үйлчилгээ явуулсан болох нь тогтоогдсон;
7.7.4. Хууль тогтоомжид заасан бусад үндэслэл бүрдсэн;

Найм. Аялал жуулчлалын байр сууцны үйл 
ажиллагаа эрхлэхэд хориглох зүйлс

8.1. Зөвшөөрлийг өөр аж ахуй нэгжид шилжүүлэн хэрэглэх, өөр ажлын байранд 
ашиглах, арилжаалах;

8.2. Сопууруулах ундаа худалдаалах, түүгээр үйлчлэх явцад үйлчилгээний дэг 
журамд онцгой анхаарч, хуульд заасан цагийн хуваарийг баримтлан согтуу хүн, 21 нас 
хүрээгүй хүнд үйлчлэх;

8.3. Биеэ үнэлэх явдлыг дэмжсэн, байраар хангасан, зуучилсан, сурталчлах, 
зохион байгуулалтайгаар оролцох, гэмт хэрэг зөрчил гаргах нөхцөл бүрдүүлэх;

8.4. Хуулиар хориглосон бусад үйл ажиллагаа;

Ес. Байгууллага аж ахуй нэгжийн эрх, үүрэг

9.1. Үйл ажиллагаандаа Монгол улсын хууль тогтоомж эрх бүхий байгууллагаас 
гаргасан журам заавар, шийдвэрийг хэрэгжүүлж ажиллана.

9.2. Эрх бүхий байгууллагаас гаргасан загварын дагуу өөрийн үйл ажиллагааны 
талаарх тайлан мэдээг тухайн цаг хугацаанд нь гаргаж ирүүлнэ.

9.3. Зөвшөөрөл эзэмшигч өөрийн эрх ашиг хөндөгдсөн тохиолдолд хууль 
хяналтын байгууллагад хүсэлтээ тавьж шийдвэрлүүлэх эрхтэй

Арав. Хяналт, хариуцлага

10.1. Зөвшөөрөл авсан жуулчны бааз, амралтын газар, зочид буудлын үйл 
ажиллагаанд нийспэл, дүүргийн төр захиргааны болон хууль хяналтын байгууллагууд 
эрх хэмжээнийхээ хүрээнд хяналт тавьж журмын хэрэгжилтийг хангаж ажиллана.



10.2. Аялал жуулчлалын байр сууцны ажил үйлчилгээ эрхлэх явцдаа гаргасан 
зөрчилд Монгол улсын хууль, тогтоомжийн дагуу хариуцлага хүлээнэ.

10.3. Хууль, тогтоомж болон энэхүү журмыг зөрчсөн байгууллага, иргэнд эрх 
бүхий албан тушаалтан, улсын байцаагчид хууль, журмын дагуу хариуцлага хүлээлгэнэ.

10.4. Энэхүү журмын 7.8-д заасан нөхцөл үүссэн тохиолдолд зөвшөөрөл олгогч 
зөвшөөрлийг цуцлах буюу хураана.

10.5. Улаанбаатар хотын нутаг дэвсгэрт Аялал жуулчлалын байр сууцны үйл 
ажиллагааг зөвшөөрөлгүй эрхэлсэн, энэхүү журмыг зөрчсөн тохиолдолд нийслэл хотын 
хангамж үйлчилгээ үзүүлэхгүй бөгөөд түүнээс үүсэн гарах хохирлыг тухайн этгээд 
хариуцна.


