
Хяналтын байгууллага:

Шалгуулагч этгээдийн нэр:

Объектын нэр:

Регистрийн дугаар:

Хууль сахин                               

мөрдөлтийн хувь: 

Эрсдэл үүсэх                                       

магадлалын хувь:             
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1 2 3 4 5 6

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

Нийт эзэмшлийн талбайн 10-аас

доошгүй хувьд ногоон

байгууламжтай

0 3

4
Гаднах шат, үүдний хэсгийн талбайг

хальтиргаа гулгаанаас хамгаалсан
0 3

5

Зочид буудалд орох хаалганы

тоогоор зориулалтын хогийн сав

байршуулсан

0 3

ХЯНАЛТ ШАЛГАЛТЫН АСУУЛТУУД, ҮНЭЛГЭЭ

№

Хууль тогтоомж, дүрэм, 

журам, стандартын нэр, 

зүйл, заалт

Асуултууд

Батлагдсан 

оноо

Гүйцэтгэл-

ийн 

шалгалт

Хяналт шалгалт хийсэн огноо: …./../..

Шаардлага  хангасан                                

асуултын тоо:                                        

Шаардлага хангаагүй                               

нийт оноо:                                           

Эрсдэл үүсэх               

магадлал

№3.29.1.ЗОЧИД БУУДЛЫН ЭРҮҮЛ АХУЙН НӨХЦӨЛ, 

ШААРДЛАГЫГ ШАЛГАХ ХЯНАЛТЫН ХУУДАС

Дотоод хяналт

ТХШТХ-ийн 7.2, Засгийн

газрын 311 тогтоол 

Зочид буудлын гадаад орчин

Зочид буудлын барилга байгууламжийн эрүүл ахуйн шаардлага

Авсан 

оноо

Зочид буудалд тавих

ерөнхий шаардлага

MNS 4588:2008

Хуудас 1



6
Эрүүл ахуйн тухай

хуулийн 5.1

Эрх бүхий байгууллагаас баталсан

зураг төслийн дагуу баригдсан,

зориулалтын буюу үйлчилгээний

шаардлага хангахуйц барилга

байгууламжтай

0 3

7
Эрүүл ахуйн тухай

хуулийн 5.4

Зочид буудал нь хөгжлийн

бэрхшээлтэй иргэдийг хүлээн авах,

үйлчлэх нөхцлийг бүрдүүлсэн.

0 5

8

Барилгын суурин давхарт 5-аас дээш

автомашины зогсоолтой тохиолдолд

дээд давхарт буудлын өрөөгүй

0 5

9
Автомашины зогсоол механик

агааржуулалтын төхөөрөмжтэй
0 3

10

Агааржуулалтын хоолой буудлын

өрөөний агааржуулалтын сувгаас

тусдаа хийгдсэн

0 3

11
Зочид буудлын барилга байгууламж

дуу чимээний хамгаалалттай 
0 3

12

Зочин хүлээн авах өрөөнд дуу чимээ

35 дб-ээс бага /физик хэмжилт

хийнэ/

0 3

13
Зочин хүлээн авах өрөөний таазны

өндөр 2.5 м-ээс багагүй
0 3

14 Хонгилын өргөн 1.4 м-ээс багагүй 0 3

15

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

16
Зочин хүлээн авах өрөө ердийн

агааржуулалтын системтэй
0 3

17

Нийтийн үйлчилгээний өрөө, танхим,

ариун цэврийн өрөө нь ердийн ба

механик агааржуулалтын

төхөөрөмжтэй 

0 3

18

Зочин хүлээн авах өрөө,

үйлчилгээний өрөө, хурлын

танхимын дулаан 20-22 хэм /физик

хэмжилт хийнэ/

0 3

19

Зочин хүлээн авах өрөө,

үйлчилгээний өрөө, хурлын

танхимын чийглэг 40-60% /физик

хэмжилт хийнэ/

0 3

20

Зочин хүлээн авах өрөө,

үйлчилгээний өрөө, хурлын

танхимын агаарын хөдөлгөөний хурд

0.1 м/сек-ээс багагүй /физик хэмжилт

хийнэ/

0 3

Эрүүл ахуйн тухай

хуулийн 5 дугаар

зүйлийн 5.1 дүгээр

заалт, Зочид буудалд

тавих ерөнхий

шаардлага MNS

4588:2008, Зочид

буудал, жуулчны бааз,

амралтын газрын эрүүл

ахуй, халдвар

хамгааллын 

үлгэрчилсэн дүрэм

Хуудас 2



21

Зочин хүлээн авах өрөө,

үйлчилгээний өрөө, хурлын танхим

байгалийн гэрэлтүүлэгтэй, БГК 0.9%-

иас багагүй

0 3

22

Хатаалгын болон цэвэр, бохир

хэрэглэлийг тусдаа хадгалах тусгай

тавиур бүхий өрөөтэй, зөв урсгалтай,

эрүүл ахуйн шаардлага хангасан

угаалгын газартай 

0 3

23

Зочны өрөөнүүдэд ариун цэврийн

өрөө байхгүй нөхцөлд нийтийн бие

засах газрыг 10 хүнд нэг суултуур

байхаар давхар бүрт төлөвлөсөн

0 3

24

Зочны өрөөнүүдэд шүршүүр, банн

байхгүй тохиолдолд 10 хүнд нэг

шүршүүр байхаар төлөвлөсөн

0 3

25
Бие засах газрын гар угаах хэсэгт

шингэн саван, гар хатаагууртай
0 3

26

Зочид буудлын нийтийн үйлчилгээ

үзүүлэх зориулалтын танхим /хоолны

газар, уулзалт, хурлын танхим/-тай

давхарт багтаамжийн 4%-иас

доошгүйд ноогдох угаалтуур,

суултууртай 

0 3

27

Шүршүүрийн өрөөнд халтиралтаас

хамгаалсан хөлийн сараалжин

гишгүүр мод, резинэн дэвсгэртэй

0 3

28

Зочинд олгох нэг удаагийн ариун

цэвэр гоо сайхны бүтээгдэхүүн

баталгаажилт хийгдсэн, эрүүл ахуйн

шаардлага хангасан

0 5

29
Нэг удаагийн улавч, угааж

халдваргүйжүүлсэн улавч тавьсан
0 5

30
Нэг оронд цагаан хэрэглэл 3-аас

цөөнгүй иж бүрдэлтэй
0 5

31
Цагаан хэрэглэлийн угаалга

халдваргүйжүүлэлт хийдэг
0 5

32

Өрөөнүүдийг өдөр бүр цэвэрлэж,

ариун цэврийн өрөөг цэвэрлэж

халдваргүйжүүлдэг

0 5

33
Их цэвэрлэгээг сард 1-ээс доошгүй

удаа хийдэг
0 5

34

Хортон шавж мэрэгчдээс урьдчилан

сэргийлж, мэрэгчгүйтгэл,

шавьжгүйтгэлийг тусгай

зөвшөөрөлтэй байгууллагаар

гэрээний үндсэн дээр хийлгэдэг

0 3

Эрүүл ахуйн тухай

хуулийн 5 дугаар

зүйлийн 5.1 дүгээр

заалт, Зочид буудалд

тавих ерөнхий

шаардлага MNS

4588:2008, Зочид

буудал, жуулчны бааз,

амралтын газрын эрүүл

ахуй, халдвар

хамгааллын 

үлгэрчилсэн дүрэм

Зочид буудлын өрөөнүүдийн цэвэрлэгээ, халдваргүйжүүлэлт

Зочид буудал, жуулчны

бааз, амралтын газрын

эрүүл ахуй, халдвар

хамгааллын 

үлгэрчилсэн дүрэм

Хуудас 3



35

Угаалгын болон

халдваргүйжүүлэлтийн бодис, гоо

сайхны бараа бүтээгдэхүүн нь эрүүл

ахуйн шаардлага хангасан

баталгаажилттай

0 5

36

Угаалгын болон

халдваргүйжүүлэлтийн бодисыг

тусдаа өрөөнд тавиур дээр хадгалдаг

0 3

37

Бие засах газарт хэрэглэдэг

цэвэрлэгээний материалыг бусад

өрөө тасалгаа цэвэрлэдэг

цэвэрлэгээний материалаас тусад нь

хадгалдаг

0 3

38

Үсчний газрын ус нь “Ундны ус.

Эрүүл ахуйн шаардлага, чанар

аюулгүй байдлын үнэлгээ” MNS

0900:2018 стандартын шаардлага

хангасан

0 10

39
Усан хангамж нь төвлөрсөн болон

хэсгийн системд холбогдсон 
0 3

40
Төвлөрсөн бохир усны шугаманд

холбогдсон
0 3

41

Цэвэрлэх байгууламжтай тохиолдолд 

цэвэрлэсэн бохир ус нь стандартын

шаардлага хангасан

0 3

42

Бохир усны цооногтой тохиолдолд

цооногийг “Ус ашиглагч иргэн, аж

ахуйн нэгж байгууллага нь ахуйн

бохир ус зайлуулах цэгээ ус

тусгаарлагчаар тусгаарлаж,

тохижуулах журам”-ын дагуу хийсэн

0 3

43
Бохир ус зөөвөрлөх гэрээг холбогдох

байгууллагатай хийсэн
0 3

44
Хог хаягдлын тухай

хуулийн 15.1.1

Хогийн сав хог хаягдлыг ангилах,

ачих, цуглуулах технологид нийцсэн
0 3

45
Хог хаягдлын тухай

хуулийн 15.1.2

Хогийн сав нь галд тэсвэртэй

материалаар хийгдсэн
0 3

46
Хог хаягдлын тухай

хуулийн 15.1.3

Хогийн сав нь хог хаягдал салхиар

тархах, хур тунадасны ус

хуримтлагдах, шүүрэл ялгарахаас

сэргийлсэн

0 3

47
Хог хаягдлын тухай

хуулийн 10.2.3

Хог хаягдал цуглуулах, тээвэрлэх эрх

бүхий иргэн, аж ахуйн нэгж,

байгууллагатай хог тээврийн

үйлчилгээний гэрээ байгуулсан

0 3

Зочид буудлын ус хангамж, ариутгах татуурга

Хатуу хог хаягдлын зайлуулалт 

Зочид буудал, жуулчны

бааз, амралтын газрын

эрүүл ахуй, халдвар

хамгааллын 

үлгэрчилсэн дүрэм

“Хот суурины ус

хангамж, ариутгах

татуурга ашиглалтын

тухай” хуулийн 17

дугаар зүйлийн 17.9, 18

дугаар зүйлийн 18.4,

Зочид буудалд тавих

ерөнхий шаардлага

MNS 4588:2008, Зочид

буудал, жуулчны бааз,

амралтын газрын эрүүл

ахуй, халдвар

хамгааллын 

үлгэрчилсэн дүрэм,

Байгаль орчин, аялал

жуулчлалын сайд,

Эрүүл мэндийн сайдын

хамтарсан А/82/128

тоот тушаал

Хуудас 4



48
Эрүүл ахуйн тухай

хуулийн 4.4.3

Иргэн, аж ахуйн нэгж, байгууллага нь

өөрийн өмч, эзэмшил, ашиглалтад

байгаа газар болон орчны 50 метр

хүртэлх газрын хог хаягдлыг

цэвэрлэх, зайлуулах, ногоон

байгууламжийн арчилгааг хийдэг

0 2

49

Ажилчид эрүүл мэндийн үзлэг

шинжилгээнд жилд 2 удаа

хамрагддаг

0 2

50

Ажилчид нь мэргэжлийн сургалтанд

хамрагдаж мэргэшсэн, үйлчилгээний

үед ажлын хувцас, хэрэгслээр

хангагдсан.

0 2

51

Эрүүл ахуйн тухай

хуулийн 13.1.9, ЭМС-ын

2018 оны А/142 тоот

тушаалын 2.1

Үйлдвэр, үйлчилгээний байгууллага,

аж ахуйн нэгж нь 50 ба түүнээс дээш

ажиллагсадтай бол эрүүл ахуйн

асуудал хариуцсан мэргэжлийн

ажилтантай

0 2

0 178 0 0

Хяналтын чиглэл, албан тушаалын

нэр

/ овог, нэр/

/ гарын үсэг, тэмдэг/

НИЙТ ОНОО

БАТАЛГААЖУУЛАЛТ

Хяналтын чиглэл, албан

тушаалын нэр

Хүлээн зөвшөөрсөн: Аж ахуйн

нэгж, байгууллагын эрх бүхий

албан тушаалтан

Тайлбар:            

/ овог, нэр/ / овог, нэр/

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

Хүний нөөцөд тавих шаардлага

Зочид буудалд тавих

ерөнхий шаардлага

MNS 4588:2008

Хуудас 5


