
 

МОНГОЛ УЛСЫН СТАНДАРТ 
Ангилалтын код:  03.080.30 

Хоол үйлдвэрлэл, үйлчилгээний газрын нэр томьёо, 
тодорхойлолт 

 
MNS ..........:2019 
 Terms and definitions of food service establishments 

 
Стандарт, хэмжил зүйн газрын даргын 20..  оны ...дугаар сарын..- ны өдрийн         
... дүгээр тушаалаар батлав. 
 
Энэхүү стандарт нь 2019 оны... дугаар сарын... –ны өдрөөс эхлэн хүчинтэй. 
  

1 Хамрах хүрээ 
 
Энэхүү стандарт нь хоол үйлдвэрлэл, үйлчилгээний салбарт хэрэглэх нэр 
томьѐоны тодорхойлолтод хамаарна. 
 

2 Норматив эшлэл 
 
Энэ стандартад эш татаж хэрэглэсэн дараах баримт бичигт өөрчлөлт орсон 
тохиолдолд хамгийн сүүлчийн албан ѐсны эх материалаас эш татаж хэрэглэнэ. 
MNS CAC RCP 1:2003, Хүнсний эрүүл ахуйн ерөнхий зарчим (олон улсын 
зөвлөмж); 
MNS 4934:2002, Жуулчны баазын үйлчилгээний чанарын зэрэглэл. Үндсэн 
шаардлага;  
MNS 4588:2008, Зочид буудалд тавих ерөнхий шаардлага;  
MNS 6034:2009, Амралтын газар, жуулчны бааз, гэр буудалд тавих ерөнхий 
шаардлага;  
MNS 5232:2013, Сувиллын бүтэц, үйл ажиллагаа; 
MNS 4943:2015, Хүрээлэн буй орчинд нийлүүлэх цэвэршүүлсэн бохир ус. Ерөнхий 
шаардлага;  
MNS 4244:94, Хөдөлмөр хамгааллын стандартын систем. Галын аюулгүй 
байдал ерөнхий шаардлага; 
MNS 5078:2001, Үйлдвэрлэлийн барилгын салхивч, агааржуулалтын системд 
тавих ерөнхий шаардлага; 
MNS 4969:2000, Эрүүл ахуйн сургалтын зохион байгуулалт үндсэн дүрэм.  
 

3 Нэр томьёо, тодорхойлолт 
 
3.1 
хоол үйлдвэрлэл, үйлчилгээний салбар 
хэрэглэгчийн эрэлт, хэрэгцээнд нийцсэн хоол, ундааг үйлдвэрлэн худалдаалах, 
хэрэглэгчийн захиалгаар хүргэлтийн хоолны үйлчилгээ үзүүлэх удирдлага, зохион 
байгуулалт бүхий эдийн засгийн бие даасан салбар 
 
3.2 
хоол үйлдвэрлэл, үйлчилгээний газар /цаашид хоолны газар гэж нэрлэх/ 
хоол үйлдвэрлэл, үйлчилгээ эрхлэх стандартын шаардлагыг хангасан ажлын 
байранд, батлагдсан жор технологийн дагуу мэргэжлийн хүний нөөцтэйгөөр 
бүтээгдэхүүний чанар, аюулгүй байдлын шаардлагыг хангах хоол,  ундааг 
үйлдвэрлэн үйлчлэх, худалдаалах, захиалгын болон хүргэлтийн үйлчилгээ 
үзүүлдэг газар 
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3.3 
гал тогоо 
хоол үйлдвэрлэлийн технологи, хөдөлмөрийн аюулгүй ажиллагааны шаардлагад 
нийцсэн, зориулалтын тоног төхөөрөмжөөр бүрэн тоноглогдсон, зөв зохион 
байгуулагдсан ажлын байр 
 
3.4 
хагас боловсруулсан болон бэлэн бүтээгдэхүүний үйлдвэрлэл 
гарал үүслийн баталгаатай, хадгалалт, тээвэрлэлтийн чанар, стандарт шаардлага 
хангасан түүхий эдэд анхан шатны боловсруулалт хийн, түүгээрээ хагас 
боловсруулсан болон бэлэн бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэн, нийлүүлэх үйл ажиллагаа 
явуулдаг газар 
 
3.5 
ресторан 
нарийн технологи ажиллагаа шаардах сонгодог нэрийн хоол, ундаа, түүний дотор 
нэршсэн болон захиалгат хоол үйлдвэрлэн, хэрэглэгчийн амарч, хооллох нөхцлийг 
дээд зэргээр хангасан хоолны газар 
 
3.6 
кафе 
хэрэглэгчийн тав тухтай үйлчлүүлэх нөхцлийг хангасан, харьцангуй 
хязгаарлагдмал нэр төрлийн төрөлжсөн болон нэршсэн халуун хоол, ундаагаар 
үйлчлэх хоолны газар 
 
3.7 
баар 
үйлчилгээний онцлогоос хамаарсан зориулалтын тавилга, дуу хөгжим, 
гэрэлтүүлгийн төхөөрөмж, хэрэгсэл бүхий, үйлчилгээний онцлогт тохирсон 
хязгаарлагдмал нэр төрлийн халуун хоол, ундаагаар үйлчлэх хоолны газар 
 
3.8 
буфет 
чанар, стандартын шаардлага хангасан хагас боловсруулсан бүтээгдэхүүнээр 
хязгаарлагдмал нэр төрлийн халуун хоол, ундаа, зуушийг бэлтгэн, худалдаалах 
зориулалтын хөргүүртэй лангуу, босоо ширээ бүхий үйлчилгээний цэг 
 
3.9 
цайны газар 
хэрэглэгчийн эрэлт хэрэгцээ, онцлогт тохируулан, стандарт, чанар, тээвэрлэлт, 
хадгалалтын ариун цэвэр, аюулгүй байдлын шаардлага хангасан түүхий эдээр 
батлагдсан жор, технологийн дагуу, энгийн хялбар ажилбар бүхий хоол, зууш, 
халуун хүйтэн ундааг үйлдвэрлэн,  үйлчилдэг хоолны газар 
 
3.10 
түргэн хоолны газар 
хагас боловсруулсан бэлдцээр хязагаарлагдмал нэр төрлийн халуун хоол, 
ундааны бүтээгдэхүүнийг үйлдвэрлэн, хэрэглэгчдэд шууд халуунаар үйлчилдэг 
хоолны газар 
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3.11 
кулинари 
зориулалтын гал тогоо бүхий газар үйлдвэрлэсэн, хагас боловсруулсан болон 
бэлэн хоол, ундаа, нарийн боовыг зориулалтын хөргөх тоног төхөөрөмжинд 
хадгалан, худалдаалах газар 
 
3.12 
вагон-ресторан (вагон-кафе, вагон-буфет) 
тусгайлан тоноглосон галт тэргэнд хязгаарлагдмал нэр төрлийн хоол, ундаа 
үйлдвэрлэж, зорчигчдод үйлчлэх газар 
 
3.13 
сүлжээ хоолны газар 
нэгдсэн нэг брэнд, барааны таних тэмдэг (лого)-ийн дор шаардлага хангасан, 
өргөн сонголттой хоол, ундаа үйлдвэрлэх, нэгдмэл удирдлага-зохион байгуулалт 
бүхий хоолны газар 
 
3.14 
кофе-шоф 
сонгодог нэрийн халуун, хүйтэн кофе, ундаа, нарийн боов, амтлаг бүтээгдэхүүнээр 
үйлчилгээ үзүүлэх газар 
 
3.15 
лоунж 
зочид буудал, ресторан, баар, кафе болон үзвэр үйлчилгээний газруудад байрлах, 
тухлаг зөөлөн буйдан, сандал, жижиг ширээ бүхий, зууш, ундаагаар үйлчлэх 
тусгайлан тохижуулсан ая тухтай хэсэг 
 
3.16 
хоолны газрын үйлчилгээ 
хэрэглэгчийн эрэлт хэрэгцээг хангах хоол, ундааг үйлчилгээний чанар, соѐл, 
стандарт шаардлагын дагуу үйлчлэх үйл ажиллагаа 
 
3.17 
кейтеринг буюу захиалгат хоол үйлчилгээ 
хэрэглэгчийн захиалгын дагуу зориулалтын  гал тогоо бүхий газарт үйлдвэрлэсэн  
хоол, хүнсний бүтээгдэхүүнийг хадгалалт, тээвэрлэлтийн сав багаж, хэрэгслээр 
үйлчилгээ үзүүлэх үйл ажиллагаа 
 
3.18 
гадна талбайн хоол үйлчилгээ 
зориулалтын гал тогоонд бэлтгэсэн хагас боловсруулсан бүтээгдэхүүн, түүхий эд, 
бэлдцээр хязгаарлагдмал нэр төрлийн хоол, ундаа үйлдвэрлэн, зориулалтын 
тоног төхөөрөмж, хоол олгох лангуу бүхий хоолны үйлчилгээ 
 
3.19 
хээрийн хоол үйлчилгээ 
хээрийн аялал жуулчлал, цэргийн сургуулилт зэрэг хоол хийх суурин 
байгууламжгүй газарт, гал тогооны хэрэгсэл, төхөөрөмжөөр тоноглосон, 
зориулалтын чиргүүл, зөөврийн байгууламж бүхий хоолны үйлчилгээ 
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3.20 
хүргэлтийн хоол үйлчилгээ 
зориулалтын гал тогоо бүхий хоолны газраас зориулалтын тоног төхөөрөмж, 
тээврийн сав баглаа боодол  ашиглан, хоол, ундааг хэрэглэгчийн захиалгаар 
шуурхай хүргэх хоол үйлчилгээ 
 
3.21 
зам тээврээр зорчигчийн  хоол үйлчилгээ 
агаарын тээвэр, төмөр зам, бусад тээврийн хэрэгслээр зорчигчдод зориулж 
төвлөрсөн гал тогоонд үйлдвэрлэн, зориулалтын сав баглаа боодолд савласан 
хоол, ундааг зохих шаардлагын дагуу түгээх үйлчилгээ 
 
3.22 
туузан дамжуургатай түгээх шугам бүхий хоол үйлчилгээ 
хоолны бэлдэц, бүтээгдэхүүнийг гал тогооноос үйлчилгээний танхим дахь 
хэрэглэгч, зөөгчдөд хүргэх зориулалттай туузан дамжуурга бүхий үйлчилгээ 
 
3.23 
үйлчилгээний аюулгүй байдал 
үйлчлүүлэгчийн тав тух, эрүүл мэнд, аюулгүй байдал, эд хөрөнгийг эрсдэлд 
оруулахгүй байх  нөхцөл 
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