
______________; E-mail: info@inspection.gov.mn; 

______________; Web: http://www.inspection.gov.mn;

Хяналт шалгалт эхэлсэн: 20___он ___ сар ___ өдөр,  ___ цаг ___ мин; Дууссан: 20___он ___ сар ___ өдөр,  ___ цаг ___ мин;

Хяналт шалгалтын төрөл Удирдамж Хяналт шалгалтын бүрэлдэхүүн

Дугаар

Төлөвлөгөөт

Төлөвлөгөөт бус

Зөвлөн туслах үйлчилгээ

Хяналт шалгалтад хамрагдсан аж ахуйн нэгж, иргэн

Нэр Улсын бүртгэлийн гэрчилгээний Регистрийн No

дугаар

Эрх бүхий удирдах албан тушаалтан Хяналтын объект

Албан тушаал Овог, нэр Утас, и-мэйл Хаяг, байршил

Хяналт шалгалтад байлцсан албан тушаалтан

Албан тушаал Овог, нэр Утас, и-мэйл

Тухайн чиглэлээр үйл ажиллагаа эрхэлсэн хугацаа Хүчин чадал 

Үндсэн хүчин чадал

Өмнөх хяналт шалгалтын мэдээ

А. ЕРӨНХИЙ МЭДЭЭЛЭЛ

_____________________________________________________

Өмнөх шалгалтаар авч байсан арга 

хэмжээ, гүйцэтгэлийн байдал

Хяналт шалгалтад сүүлийн 12 сарын 

хугацаанд хэдэн удаа хамрагдсан

Өмнөх шалгалтаар орчны эрүүл ахуйн 

чиглэлээр илэрч байсан зөрчлүүд

МЭРГЭЖЛИЙН ХЯНАЛТЫН ГАЗАР

Утас:

Факс:

ЗОЧИД БУУДАЛ, АМРАЛТЫН 

ГАЗАР, ЖУУЛЧНЫ БААЗЫН ЭРҮҮЛ 

АХУЙН НӨХЦӨЛ, ШААРДЛАГЫГ 

ШАЛГАХ ХЯНАЛТЫН ХУУДАС

№3.29   
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Хяналт 

шалгалт

Гүйцэтгэл-

ийн 

шалгалт

1
Дотоод хяналт шалгалтыг зохион байгуулах

журам батлуулан мөрдөж ажилладаг
0 5

2

Дотоод хяналт шалгалтаар илэрсэн зөрчил

дутагдлыг арилгахад чиглэсэн арга хэмжээ авч

хэрэгжүүлдэг

0 5

3
Эрүүл ахуйн тухай 

хуулийн 5.1

Эрх бүхий байгууллагаас баталсан зураг

төслийн дагуу баригдсан, зориулалтын буюу

үйлчилгээний шаардлага хангахуйц барилга

байгууламжтай

0 3

4
Эрүүл ахуйн тухай 

хуулийн 5.4

Зочид буудал, амралт, жуулчны бааз нь

хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдийг хүлээн авах,

үйлчлэх нөхцлийг бүрдүүлсэн.

0 5

5

Амралтын газар, 

жуулчны бааз, гэр 

буудалд тавих 

ерөнхий шаардлага 

MNS 6034:2009

24 цагийн турш халуун, хүйтэн ус хангамжтай, ус

нөөцлөх савтай.
0 3

6

Зочин хүлээн авах өрөөний 1 оронд ноогдох

талбайн хэмжээ хүрэлцээтэй /1 ортой өрөө 18

м², 3 ортой өрөө 20 м², 4 ортой өрөө 24 м²-аас

багагүй байна/

0 3

7

Шүршүүрийн өрөөтэй, агааржуулалт хангалттай

эсэх, халтиралтаас хамгаалах хөлийн

сараалжин гишгүүр мод, резинэн дэвсгэртэй

0 3

8

Зочны өрөөний агааржуулалт хангалттай,

байгалийн болон зохиомол гэрэлтүүлэг

хүрэлцээтэй /агаарын температур 20-22 хэм,

чийглэг 40%-60%, агаарын хөдөлгөөний хурд 0.1

м/сек-ээс ихгүй/

0 3

9

Хатаалгын болон цэвэр, бохир хэрэглэлийг

тусдаа хадгалах тусгай тавиур бүхий өрөөтэй,

зөв урсгалтай, эрүүл ахуйн шаардлага хангасан

угаалгын газартай 

0 5

10

Зочинд олгох нэг удаагийн ариун цэвэр гоо

сайхны бүтээгдэхүүн баталгаажилт хийгдсэн,

эрүүл ахуйн шаардлага хангасан

0 3

11 Нэг удаагийн улавч хэрэглэдэг 0 3

12

Нэг оронд цагаан хэрэглэл 3-аас цөөнгүй иж

бүрдэл байх ба угаалга халдваргүйжүүлэлт

хангалттай хийгддэг

0 3

13
Цэвэрлэгээ үйлчилгээнд халдваргүйтгэлийн

бодисыг зөв тогтмол хэрэглэж хэвшсэн
0 3

14 Төвлөрсөн ус хангамжийн системд холбогдсон 0 3

15

Хэсгийн ус хангамжтай тохиолдолд ундны ус

хангамжийн эх үүсвэрт эрүүл ахуйн

хамгаалалтын бүс тогтоож, хашаажуулсан

0 3

Дотоод хяналт

Зочид буудал, амралт, жуулчны баазын ус хангамж, ариутгах татуурга

Зочид буудал, амралт, жуулчны баазын эрүүл ахуйн шаардлага

ТХШТХ-ийн 7.2, 

Засгийн газрын 311 

тогтоол 

Гадаад орчин барилга байгууламж

Зочид буудалд тавих 

ерөнхий шаардлага 

MNS 4588:2008 

Амралтын газар, 

жуулчны бааз, гэр 

буудалд тавих 

ерөнхий шаардлага 

MNS 6034:2009 

Амралтын газрын 

үйлчилгээний чанар, 

үндсэн шаардлага 

MNS 5374:2004

Б. ХЯНАЛТ ШАЛГАЛТ ХИЙХ АСУУЛТУУДЫН ЖАГСААЛТ

No

Хууль тогтоомж, 

дүрэм, журам, 

стандартын нэр, 

зүйл, заалт

Хяналт шалгалтын асуултууд

Батлагдсан 

оноо
Авсан оноо

Усны сан бүхий 

газар усны эх 

үүсвэрийн онцгой 

болон энгийн 

хамгаалалтын, эрүүл 

ахуйн бүсийн 

дэглэмийг мөрдөх 

журам 

Хуудас B2



16

Эх үүсвэрийн худгийн эргэн тойрны хөрсний

бүрэн бүтэн байдал алдагдаагүй, ан цав цууралт

үүсээгүй

0 3

17
Эх үүсвэрийн худгуудын барилга байгууламж

шаардлага хангасан
0 3

18

Худгийн амсрын хийц нь яндан хоорондын

болон яндангийн араар ус нэвтрэхгүй байхаар

битүүмжлэгдсэн 

0 5

19

Ус нөөцлөх савны хийцийн материал усны

чанар, аюулгүй байдалд нөлөө үүсгэхгүй, эрүүл

ахуйн шаардлага хангасан

0 5

20
Ус нөөцлөх савны тагийг таглаж лацдан усыг

бохирдохоос хамгаалах нөхцөлийг бүрдүүлсэн
0 5

21

Ундны ус. Эрүүл 

ахуйн шаардлага, 

түүнд тавих хяналт 

MNS 0900:2005

Ус нөөцлөх санд халдваргүйжүүлэлт хийж,

үлдэгдэл бодисын хэмжээг лабораториар хянан

баталгаажуулсан

0 5

22 Төвлөрсөн бохир усны системд холбогдсон 0 3

23

Хэсгийн цэвэрлэх байгууламжтай нөхцөлд

цэвэрлэсэн бохир ус стандартын шаардлага

хангасан

0 5

24

Бохирын цооног, энгийн бие засах газар Нүхэн

жорлон, угаадасны нүх Техникийн шаардлага

MNS 5924:2015 стандартын шаардлага хангасан

0 5

25

Бохирын цооногонд хуримтлагдсан бохир усыг

зөвшөөрөгдсөн цэгт зайлуулах зориулалтын

тээврийн хэрэгсэлтэй болон эрх бүхий

байгууллагатай гэрээ хийсэн

0 5

26

Нүхэн жорлон, угаадасны нүхийг зочны байр

болон гэр, барилга байгууламжаас 50 метр,

худгаас 500 метр, голын эргээс 200-250 метр

зайд ноёлох салхины доод талд байрлуулсан

0 3

27

Өндөр настан болон хөгжлийн бэрхшээлтэй

иргэдэд зориулсан жорлон стандартад заасан

шаардлага хангасан

0 3

28

Нийтийн эзэмшлийн талбай, үйлчилгээний

орчинд өнгө үзэмжтэй, эрүүл ахуйн шаардлага

хангасан хогийн савыг байрлуулсан

0 3

29

Хог хаягдлын цэгийг зочны байр болон гэр,

барилга байгууламжаас 60 м-ээс багагүй зайд,

зонхилох салхины доод зүгт байрлуулж, салхинд

хийсэхгүй байх нөхцөлийг бүрдүүлсэн.

0 3

30

Хог хаягдлыг төвлөрсөн хогийн цэгт тээвэрлэн

зайлуулдаг, хог хаягдлыг тээвэрлэн зайлуулах

эрх бүхий газартай гэрээ хийсэн

0 3

31
Ундны ус химийн шинжилгээгээр стандартын

шаардлага хангасан
0 20

32
Ундны ус нян судлалын шинжилгээгээр

стандартын шаардлага хангасан
0 20

33
Ажилчид эрүүл мэндийн үзлэг шинжилгээнд

жилд 2 удаа хамрагддаг
0 3

Хатуу шингэн хог хаягдлын менежментэд тавих шаардлага

Лабораторийн шинжилгээ

Ус хангамж , гадна 

сүлжээ ба 

байгууламж БНбД 40-

02-06

Эрүүл ахуйн тухай 

хуулийн 5.6 Нүхэн 

жорлон, угаадасны 

нүх Техникийн 

шаардлага MNS 

5924:2015 стандарт

Хүрээлэн байгаа 

орчин. Усны чанар. 

Хаягдал ус.Ерөнхий 

шаардлага MNS 

4943:2015   

Хүний нөөцөд тавих шаардлага

Амралтын газар, 

жуулчны бааз, гэр 

буудалд тавих 

ерөнхий шаардлага 

MNS 6034:2009

Ундны ус. Эрүүл 

ахуйн шаардлага, 

түүнд тавих хяналт 

MNS 0900:2005

Амралтын газар, 

жуулчны бааз, гэр 

буудалд тавих 

ерөнхий шаардлага 

MNS 6034:2009

Хуудас B3



34
Ажилчид нь мэргэжлийн сургалтанд хамрагдаж

мэргэшсэн, үйлчилгээний үед ажлын хувцас,

хэрэгслээр хангагдсан.

0 3

0 0

...... 

эрсдэлтэй

...... 

эрсдэлтэй

>=50% Өндөр эрсдэлтэй

[30%-49%] Дунд эрсдэлтэй

<=29% Бага эрсдэлтэй

НИЙТ ОНОО

0 158
ҮНЭЛГЭЭ

Амралтын газар, 

жуулчны бааз, гэр 

буудалд тавих 

ерөнхий шаардлага 

MNS 6034:2009

Хуудас B4



авах арга хэмжээ тоон үзүүлэлт

а/ Акт                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

     •Үйл ажиллагааг бүр зогсоосон  

     •Түр зогсоосон

     •Сэргээсэн      

     •Нөхөн төлбөр тогтоосон 

     •Шинжилгээний дээж авсан

     •Устгасан        

     •Хураасан  

б/ Албан шаардлага          

     •Заалтын тоо       

в/ Дүгнэлт   

     •Үйл ажиллагааны

     •Ажлын байрны 

     •Бүтээгдэхүүний 

г/Улсын орлого болгосон эд зүйлс 
/төгрөг, ш, л, кг.../

д/Нөхөн төлбөр   

е/Торгууль, шийтгэвэр  
     •Албан тушаалтанд тоо/мөнгөн                                   

дүн

     •Иргэнд   тоо/мөнгөн дүн     

     •Байгууллагад тоо/мөнгөн дүн                                                   

БАТАЛГААЖУУЛАЛТ

Хүлээн зөвшөөрсөн: Аж ахуйн 

нэгж, байгууллагын эрх бүхий албан 

тушаалтан

__________________________ __________________________

/ овог, нэр/ / овог, нэр/

__________________________ __________________________

/ гарын үсэг, тэмдэг/ / гарын үсэг, тамга/

Хяналт шалгалт эхэлсэн: 20___он ___ сар ___ өдөр,  ___ цаг ___ мин; Дууссан: 20___он ___ сар ___ өдөр,  ___ цаг ___ мин;

Оноо Үнэлгээ Биелэлт

БАТАЛГААЖУУЛАЛТ

Хүлээн зөвшөөрсөн: Аж ахуйн 

нэгж, байгууллагын эрх бүхий албан 

тушаалтан

__________________________ __________________________

/ овог, нэр/ / овог, нэр/

__________________________ __________________________

/ гарын үсэг, тэмдэг/ / гарын үсэг, тамга/

__________________________

/ гарын үсэг, тэмдэг/

Тайлбар:

Тухайн аж ахуйн нэгж, байгууллагад авах арга 

Улсын байцаагчийн албан тушаал

__________________________

/ овог, нэр/

Улсын байцаагчийн албан тушаал

__________________________

В. ХЯНАЛТ ШАЛГАЛТААР АВСАН АРГА ХЭМЖЭЭ, БИЕЛЭЛТ

Оноо Үнэлгээ
Тухайн аж ахуйн нэгж, байгууллагад авах арга 

Биелэлт

Тайлбар:

Г. ГҮЙЦЭТГЭЛИЙН ШАЛГАЛТААР АВСАН АРГА ХЭМЖЭЭ, БИЕЛЭЛТ

__________________________

/ овог, нэр/

/ гарын үсэг, тэмдэг/


