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Стандартчилал, Хэмжилзүйн Үндэсний  Зөвлөлийн  2009 оны  12 дугаар  сарын  

24- ний     өдрийн  45  дугаар тогтоолоор батлав. 

 

Энэхүү стандарт нь   2010 оны 07 дугаар сарын 01-ний  өдрөөс эхлэн  мөрдөнө. 

 

Энэхүү стандартын   шаардлагыг заавал мөрдөнө. 

 

1 Хамрах хүрээ  

1.1 Энэхүү  стандарт нь Амралтын газар, Жуулчны бааз, Гэр буудалд тавигдах  шаардлагуудыг 

тогтооно.  

1.2. Aмралтын газар, жуулчны бааз, гэр буудлын   үйлчилгээ эрхэлж буй аж ахуй нэгж, иргэн 

энэхүү стандартыг  мөрдөнө.    

 

 2  Норматив ишлэл  

 Энэхүү стандартад иш татаж хэрэглэсэн дараах баримт бичигт өөрчлөлт орсон    тохиолдолд 

хамгийн сүүлчийн албан ёсны эх материалаас иш татаж хэрэглэнэ.  

 MNS 4244:94  Галын аюулгүй байдал 

 MNS 4958: 2000  Амралт сувиллын газрын үйлчилгээ 

 MNS 0900:2005  Ундны усны эрүүл ахуйн шаардлага 

 MNS 4946:2005 Хоолны газрын ангилал зэрэглэл үндсэн шаардлага 

 MNS 5738: 2007 Дэн буудал,Ерөнхий шаардлага  

 MNS 5824-2007 Аялал жуулчлалын байр сууцны төрөл, үндсэн шаардлага 

 MNS 5924: 2008 Нүхэн жорлон угаадасны нүх. Техникийн шаардлага  

 MNS 4588-2008  Зочид буудалд тавих ерөнхий шаардлага 

 

3.Нэр томъёо, тодорхойлолт 

 

3.1.  Амралтын газар 

Тав тухтай амрах, зугаалах нөхцлийг бүрдүүлсэн байр хоолны үйлчилгээ үзүүлэх байгууламж 

 

3.2. Жуулчны бааз  

Байгалийн нөөцөд түшиглэн байгуулсан байнгын болон улирлын үйл ажиллагаатай  хоол, болон 

нэмэлт үйлчилгээ үзүүлэх, байр сууцны төрлүүдийн хосолмол хэлбэр бүхий байгуулмж  

 

 3.3. Гэр буудал 

 Монгол үндэсний хэв шинжийг хадгалсан түүх, соёл нүүдэлчдийн амьдралыг харуулсан 

бүтээгдэхүүнийг үзүүлэх, байр, хоол зэрэг хязгаарлагдмал үйлчилгээ бүхий байгууламжийг  

 

4.  Ерөнхий  шаардлага 

 

       4.1   Байгаль орчинд тавих шаардлага  

4.1.1 Газар эзэмших талаар холбогдох эрх бүхий  байгууллагын шийдвэрийг гаргуулсан байна.  

      4.1.2 Байгаль орчинд нөлөөлөх байдлын Ерөнхий болон нарийвчилсан үнэлгээ хийлгэсэн 

байна. 
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4.1.3  Хүрээлэн буй орчныг хамгаалах, нөхөн сэргээх төлөвлөгөө гаргаж ус агаар, хөрсийг 

бохирдуулахгүйгээр үйл ажиллагаа явуулна. 

4.1.4 Төв замаас тухайн амралтын газар, жуулчны бааз, гэр буудал хүртэл тэмдэг тэмдэглээ 

бүхий нэг замтай байна. 

4.1.5 Байгалийн нөөц, түүх, соёлын дурсгалт газраас 3 км ээс доошгүй зайд байрлана. 

4.1.6 Амралтын газар, жуулчны бааз, гэр буудал  нь байгальд сөрөг нөлөөгүй  үйл ажиллагаа 

явуулна. 

4.1.7 Амралтын газар, жуулчны бааз, гэр буудлын ойр орчимд байгаль орчинтой зөв зохистой 

харьцах тухай санамжуудыг байрлуулна. 

4.1.8  Амралтын  газар,  жуулчны бааз,  гэр буудлуудын    хоорондын  зай  5 км-ээс доошгүй 

байна.     

4.1.9  Эрчим хүчний хэрэглээний тодорхой хувийг нөхөн сэргээгдэх эрчим хүчээр   хангах  

боломжийг  бүрдүүлсэн байна.  

       

4.2  Орчны тохижилтод тавих шаардлага  

4.2.1 Амралтын газар , жуулчны бааз, гэр буудлын  нэр хаяг нь хийц, өнгө үзэмж сайтай, 

шөнийн цагт гэрэлтүүлэгтэй  байна.  

4.2.2 Амралтын газар, жуулчны бааз, гэр буудал нь нэр,  үйлчилгээний  төрөл, байршлыг 

заасан самбарыг төв замаас амралтын газар руу очих чиглэлийн замын уулварт байрлуулна.  

4.2.3   Тэмдэг бүхий  тээврийн хэрэгслийн зогсоолтой байна.  

4.2.4 Зочны  байр, болон гэр бусад байгууламжуудын хоорондох зай 5 метрээс багагүй байна.  

4.2.5 Талбайн гэрэлтүүлгийг зочны байр болон гэр,  бусад байгууламжийг          бүрэн 

гэрэлтүүлэхүйц газар байрлуулна.   

4.2.6  Амралтын газар , жуулчны бааз, гэр буудал нь   хүрээлэн байгаа орчны биологийн 

тэнцвэрт байдлыг хадгалан, нийтийн эзэмшил талбайг  цэцэрлэгжүүлж, цэцгийн мандал, мод, 

бут тарьж, зүлэгжүүлсэн байна. 

4.2.7 Амралтын газар, жуулчны бааз, гэр буудал  нь явган хүний зам, хязгаарлалтын тэмдэг,  

тэмдэглэгээтэй байна.  

4.2.8  Амралтын газар, жуулчны бааз, гэр буудлын нийтийн эзэмшлийн талбай, үйлчилгээний 

орчинд өнгө үзэмжтэй, эрүүл ахуйн шаардлага хангасан хогийн савыг   байрлуулна. 

 

4.3  Барилга байгууламжид тавих шаардлага  
4.3.1 Амралтын газар нь стандартад нийцсэн барилга байгууламж барьж Улсын комисст 

хүлээлгэж өгсөн байна.  

4.3.2  Амралтын газар, жуулчны бааз, гэр буудал нь хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдийг хүлээн 

авах, үйлчлэх нөхцөлийг бүрдүүлсэн байна.  

 

4.4  Аюулгүй байдлын шаардлага 

 

4.4.1 Зочны аюулгүй байдал 

4.4.1.1 Амралтын газар, жуулчны бааз, гэр буудлын  барилга байгууламж, гэр болон бусад 

эзэмшил газарт зочны аюулгүй байдлыг бүрэн хангана. 

4.4.1.2 Зочинд анхны тусламж үзүүлэхэд шаардлагатай эмийн сангийн үйлчилгээтэй байна. 

4.4.1.3 Эмнэлгийн тусламж дуудах боломжийг бүрдүүлсэн байна.  

 

4.4.2 Галын аюулгүй байдал  

4.4.2.1 Амралтын газар, жуулчны бааз, гэр буудлын  барилга байгууламжид галын аюулгүйн 

таних тэмдэг бүхий аваарын гарц, галын гарцын схемтэй байна.  

4.4.2.2 Зочны байр, гэр, гадна  талбайн орчинд галын аюулаас урьдчилан сэргийлэх санамж, 

тавьсан байна.  

4.4.2.3. Гал унтраах хэрэгсэл, элстэй байна.  
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4.4.2.4. Тоног төхөөрөмж, цахилгааны монтажийг галын аюулгүйн болон техникийн 

ашиглалтын дүрмийн дагуу угсарч суурилуулсан байна.  

4.4.2.5. Цахилгаан үүсгүүрийн түлш, шатахууныг техникийн дүрмийн дагуу хадгалах бөгөөд 

байгаль орчныг бохирдуулахгүй байна.  

4.4.2.6. Амралтын газрын барилга байгууламжийн хонгил, шатны эргэх хэсэг, олон нийтийн 

танхим, зочны байрыг галд тэсвэртэй материалаар хийнэ. 

4.4.2.7. Амралтын газар, жуулчны бааз, гэр буудал нь  аянга газардуулагчтай байна.  

 

4.5  Эрүүл ахуйн шаардлага 

4.5.1 Амралтын газар, жуулчны бааз, гэр буудал нь хортон шавжийн устгалыг эрүүл ахуй, 

хөдөлмөр хамгааллын зохих норм дүрмийн дагуу хийнэ.  

4.5.2 Ундны усыг хадгалах, нөөцлөх,  хэмнэлттэй  зарцуулах боломжийг бүрдүүлсэн байна. 

4.5.3 Зөөврийн усан хангамжтай тохиолдолд усыг шаардлага хангасан зориулалтын сав 

(ган,пластмасс, паалантай)-д хадгалж, савыг 7 хоногт 3-аас доошгүй удаа   цэвэрлэж 

ариутгана.  

4.5.4. Хоол үйлдвэрлэл, үйлчилгээний үйл ажиллагаанд нийтийн хоолны газрын эрүүл ахуйн 

нийтлэг дүрмийг мөрдөж, хоолноос дээж авч бүртгэл хөтлөнө.  

4.5.5  Эрүүл ахуйн шаардлага хангасан баталгаатай түүхий эд, хүнсний бүтээгдэхүүнээр 

үйлчилнэ.  

4.5.6  Хог  хаягдлын цэгийг  зочны байр  болон  гэр   барилга  байгууламжаас  

60м-ээс багагүй зайд,  зонхилон салхины доод зүгт байрлуулж байгалийн салхинд хийсэхгүй 

байх нөхцлийг  бүрдүүлсэн байна.  

4.5.7  Энгийн бие засах газар болон угаадасны нүхийг  зочны  байр,  гэр,  барилга 

байгууламжаас 50м-ээс багагүй зайд  салхины доод зүгт байрлуулах ба “Нүхэн жорлон 

угаадасны нүх. Техникийн шаардлага”  MNS 5924: 2008 стандартын шаардлагыг хангасан байх 

ба  эко бие засах газрыг аль болох өргөн хэрэглэнэ. 

4.5.8  Хүний эрүүл мэнд, байгаль орчинд халгүй, дэвшилтэт технологиор хийгдсэн био болон 

эко бие засах газрыг  хэрэглэнэ,  

4.5.9  Бохир усны цооногийг гол, нуурын эргээс 500 м-ээс багагүй зайд байрлуулна.  

4.5.10  Бохир усны цооног нь хүний эрүүл мэнд, хүрээлэн буй орчинд сөрөг нөлөө 

үзүүлэхээргүй  зохих журмын дагуу хийгдсэн байвал зохино.    

 

4.6   Хүний нөөцөд тавих шаардлага 

4.6.1  Амралтын газар, жуулчны бааз, гэр буудлын  үйлчилгээний ажилтнууд нь  тухайн 

чиглэлээр мэргэжилтэй буюу мэргэшсэн байна.  

4.6.2 Амралтын газар, гэр буудлын  ажилтнууд нь гадаад хэлний зохих мэдлэгтэй байх ба 

жуулчны баазын ажилтнууд гадаад хэлийг дундаас дээш түвшинд  эзэмшсэн байна.  

4.6.3 Амралтын газар, жуулчны бааз, гэр буудлын  ажилтнууд эрүүл мэндийн үзлэгт  улиралд 

нэг удаа хамрагдаж эрүүл болох нь нотлогдсон байна.  

4.6.4  Хөдөлмөрийн аюулгүй ажиллагааны талаар мэдлэгтэй байна. 

4.6.5. Эмнэлгийн анхны тусламж үзүүлэх сургалтанд жилд нэг удаа  хамрагдсан байна.  

4.6.6 Энгэрийн тэмдэг бүхий дүрэмт хувцастай байна.  

4.6.7 Ажилчдын амралтын болон хоолны өрөөтэй байна. 

 

4.7   Нийгмийн хариуцлага  

4.7.1 Aмралтын газар,жуулчны бааз, гэр буудлын   үйлчилгээ эрхэлж буй аж ахуй нэгж, иргэн 

нь  төрийн  болон, төрийн бус, хувийн хэвшлийн байгууллагын хамтын ажиллагааг бэхжүүлж 

ажиллана. 

4.7.2  Холбогдох тайлан мэдээллийг   тогтмол гаргаж мэдээлдэг байна. 

4.7.3 Орон нутгийн иргэдтэй  хамтран ажиллаж, нутгийн иргэдийг ажлын байраар хангахад  

дэмжлэг үзүүлнэ.  
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 4.7.4 Амралтын газар, жуулчны бааз, гэр буудал нь ёс зүйн хэм хэмжээг тогтоосон дотоод 

журамтай байх ба үйл ажиллагааны дотоод хяналтын тогтолцоог бүрдүүлж ажиллана.  

          

  4.8   Амралтын  газар, жуулчны бааз, гэр буудлын үйлчилгээнд           тавих    шаардлага  

       4.8.1 Амралтын газар, жуулчны бааз, гэр буудлын үйлчилгээнд тавих   шаардлагыг   А 

хавсралтад  тодорхойлов.  

 

А хавсралт 

/Норматив/ 

Үйлчилгээнд тавих шаардлага 

 

 

 

 
ҮЗҮҮЛЭЛТ 

Амр

ал-

тын 

газар 

Жуу

лч-

ны 

бааз 

Гэр буу-

дал 

1. Зочин хүлээн авах үйлчилгээнд тавих шаардлага  

1 Зочин угтах, хүлээн авах, үдэх үйлчилгээ үзүүлнэ  + + + 

2  Мэдээлэл өгөх үйлчилгээ үзүүлнэ  + + + 

3 Зочдын тав тухыг хангасан хүлээлгийн хэсэгтэй байна  + + 
 

4 Зочдын бүртгэл, захиалгын тогтолцоотой байна + + 
 

5 
Зочны хүлээн авах хэсэгт танхимд зочдын тээш хадгалах 

үйлчилгээ үзүүлнэ  
+  

 

6 
Зочны хүлээн авах хэсэгт харилцаа холбооны хэрэгсэлтэй 

байна. 
+ + 

 

7 Зочны хүлээн авах хэсэгт  ус ундааны үйлчилгээ үзүүлнэ  + + 
 

2. Нийтийн ариун цэврийн газарт тавих шаардлага 

8 Ариун цэврийн болон ОО-ын өрөөтэй байна.   + + 
 

9 
ОО-ын өрөө нь ялгах, таних тэмдэгтэй байна, 

 
+ + + 

10 Агааржуулалтын системтэй байна + + + 

11 Гаднаа хаяг, гэрэлтүүлэгтэй байна + + + 

12 Тааз, ханын гэрэлтүүлэгтэй байна + + + 

13 Угаалтуур, суултуур, хөтөвчтэй байна. + + 
 

14 
6  ор тутамд тус бүр нэг суултуур, нэг угаалтуур, нэг 

шүршүүртэй байна 
+ + + 

15 Угаалтуурын дэргэд шингэн саван байна + +         + 

16 Угаалтуурын  дэргэд хогийн сав байна + +  + 

17 Угаалтуурын дэргэд гар хатаагч байна + + 
 

18 Угаалтуурын дэргэд цахилгаан хэрэгслийн залгууртай байна + + 
 

19 Угаалтуурын дэргэд толь байна. + +        + 

20 Угаалтуурын дэргэд дэгээ өлгүүр байна + +        + 

21 
Ариун цэврийн өрөө бүрт ариун цэврийн цаас, цаас тогтоогч, 

хогийн сав, дэгээ өлгүүр байрлуулна 
+ + + 

22 
Ариун цэврийн өрөөний хэмжээ 0.90 м-ээс багагүй өргөн, 1.2 

м-ээс  багагүй урттай, 1.08 м2-аас багагүй талбайтай байна. 
+ +        + 

23 
Эмэгтэйчүүдийн ариун цэврийн өрөөнд ариун цэврийн 

хэрэглэлийн зориулалтын  уутыг байрлуулна.  
+ +        + 

24 
Хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдэд зориулсан суултуур эрэгтэй, 

эмэгтэй ариун цэврийн өрөөнд тус бүр 1-ээс доошгүй байна. 
+ + 

 

25 Шүршүүрийн кабин бүрт шалавч эсвэл хөлийн гишгүүртэй + + 
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байна. 

26 Шүршүүрийн кабин бүрт гарын (аваарын) бариул байна. + + 
 

27 
Шүршүүрийн кабин бүрт ариун цэврийн хэрэгслийн тавиур, 

дэгээ өлгүүр байна. 
+ + 

 

28 Шүршүүрийн кабин хувцас солих тасалгаатай байна. + + 
 

29 
Хувцас солих тасалгаа бүрт сандал, хогийн сав, өлгүүр, усны 

шаахай байна. 
+ + 

 

30 Усны шаахайг ариутгаж, ууталсан байна +   

3. Зочны үрүү, гэрт тавих шаардлага  

31 Зочны өрөө, гэр нь 2-оос доошгүй ангилалтай байна. + +  

32 
1-2 ортой зочны өрөө, гэрийн тоо нийт зочны өрөөний 50-иас 

багагүй хувийг эзэлнэ. 
+ + 

 

33 1 ортой өрөө 15м2 –аас багагүй + +  

34 2 ортой өрөө 18м2 –аас багагүй + +  

35 3 ортой өрөө 20м2 –аас багагүй + +  

36 4 ортой өрөө 24 м²-аас багагүй + +  

37 Нэг гэр 3 –аас илүүгүй ортой байна + + + 

38 
Нэг хүний  орны хэмжээ нь 2100мм х 1100 мм, хоёр хүнийх нь 

2100мм х1500-1600 мм-ээс багагүй байна 
+ + + 

39 
Зочны байр, өрөө, гэр нь дугаарласан буюу тэмдэглэж ялгасан 

байна  
+ + + 

40 Зочны байр, өрөө, гэр нь дотор, гадна түгжээтэй байна. + + + 

 
41 Гэр нь мод, паркетан шалтай байна  + + + 

42 Өрөө, гэр бүрт мэдээллийн хавтас, бичгийн хэрэгсэлтэй байна + +  

43 
Өрөө, гэрийн дугаар харагдахуйц, шөнийн цагаар тод харагддаг 

байна. 
+ + 

+ 

44 
Галын гарцын схем зураглалыг ойлгомжтой зурж, харагдахуйц, 

ил байрлуулсан байна. 
+ + 

+ 

45 Олон төрлийн оролт бүхий залгууртай байна + + + 

46 Цонх нь байгалийн гэрэл тусах боломжтой байна.  + +  

47 
Цонх дуу чимээ тусгаарлагч, нарны туяа сааруулагч 

материалаар хийгдсэн хөшигтэй байна.  
+ + 

 

48 
Цонх болон тооно нь шавьж дайжуулагчтай автомат хэрэгсэл 

байна. 
+ + + 

49 Ердийн болон механик  агааржуулалтын системтэй байна + + + 

50 Өрөө ерөнхий болон хэсгийн гэрэлтүүлэгтэй байна + +  

51 
Зочны ор нь чанартай материалаар өнгөлөгдсөн, хат сайтай 

пүрштэй, хэлбэр нь алдагдаагүй матраастай байна. 
+ + 

+ 

52 
2-оос цөөнгүй 50х66 см хэмжээтэй стандартын шаардлага 

хангасан дэртэй байна. 
+ + 

+ 

 

53 
Цэвэр үзэмжтэй, стандартын шаардлага хангасан орны цайвар 

өнгийн цулгуй цагаан хэрэглэлтэй байна. 
+ + 

+ 

54 
Ор бүрт иж бүрдэл бүхий 3-с цөөнгүй ээлжийн цагаан хэрэглэл 

байна.  
+ + + 

55 Ширээ, орны тооноос цөөнгүй сандалтай байна. + + + 

56 Толинд тусгалтай гэрэл болон  тольтой байна. + + + 

57 Дохиолол болон дуудлагын үйлчилгээтэй байна + +  

58 Цайны  ундааны хэрэгслэлтэй байна.  + + + 
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59 
Ачаа тээш тавихад хангалттай хэмжээний зай бүхий тавиурыг 

байрлуулсан байна. 
+ + 

+ 

60 Хувцасны шүүгээ болон түүнийг орлох өлгүүртэй байна. + + + 

61 Галд тэсвэртэй материалаар хийсэн хогийн сав байрлуулна . + + + 

62 Орны цагаан хэрэгслийг зочны хүсэлтээр солино. + + + 

63 
Зочны тоогоор ариун цэврийн нэг удаагийн хэрэгсэлээр 

хангана.   
+ + + 

64 Гэрт  ердийн болон инженерийн халаалтын систем байна. + + + 

65 
Хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдэд зориулан тоноглож, 

тохижуулсан нэгээс доошгүй өрөөтэй байна. 
+  

 

66 
Зочны ариун цэврийн өрөө нь ванн болон  шүршүүр, суултуур, 

угаалтууртай байна. 
+ + 

 

67 
Угаалтуурын дэргэд толь, тавиур, нүүр гар, толгой, биеийн 

алчуур шилэн аяга  тавьсан байна. + + 
 

4.Зоог ундааны үйлчилгээ 

68 

Зоогийн газрын үйлчилгээтэй байна.  

Цайн

ы 

газар 

Зоогийн 

газрын 

1-р 

зэрэг-

лэлээс 

доош-

гүй 

Зоогийн 

газрын  

1-р 

зэрэг-

лэлээс 

доошгү

й 

69 
Зочны захиалгаар зоог ундааны үйлчилгээ үзүүлэх ба 

зориулалтын сав хэрэглэнэ. 
+ + + 

70 
Зөөврийн болон хээрийн хоолны үйлчилгээ үзүүлэх сав 

хэрэглэлтэй байна 
+ + + 

71 Хүүхдийн болон цагаан хоолны сонголттой байна.  + +        + 

72 Өглөөний хоолны үйлчилгээ байна  + + + 

5. Угаалга, цэвэрлэгээний үйлчилгээ 

73 Цагаан хэрэглэл, хувцасны угаалгын үйлчилгээ үзүүлнэ + + + 

74 
Угаалгын үйлчилгээ нь технологийн дагуу 24 цагийн дотор 

угааж гүйцэтгэнэ 
+ + 

 

75 
Зочны хувцас угаалга, цагаан хэрэглэлийн угаалгын ажлын 

байрыг тусд нь зохион байгуулна 
+ + 

 

76 

Бохир зөөлөн эдлэл хийх бараан өнгийн тусгай тэмдэг 

бүхий (▼), цэвэр эдлэл хийх цайвар өнгийн тусгай тэмдэг 

(□) бүхий ууттай байна.  

+ + + 

77 

Угаалгыг өөрөө угаах хэлбэрээр хэрэгжүүлэх тохиолдолд 

угаалгын машин, угаалгын бодис хатаагч зэрэг 

шаардлагтай хэрэгслээр хангасан байна 

+ + + 

78 
Өдөр тутмын ариутгал, их цэвэрлэгээг хуваарийн дагуу 

хийж гүйцэтгэнэ.  
+ + + 

79 Зориулалтын цэвэрлэгээний бодис, материалыг ашиглана. + + + 

80 

Тоосны болон чийгтэй цэвэрлэгээний алчуурын хэмжээ 

50х50 см, шалны алчуурын хэмжээ 80х100 см-с багагүй 

байна. 

+ + + 

81 
Угаалга цэвэрлэгээний тоног төрөөхөмж, багаж хэрэгсэлээр 

бүрэн хангагдсан байна.  
+ + 

 

82 
Угаалгын хэсэгт цагаан хэрэглэл хадгалах агуулахтай 

байна. 
+ + 
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83 Зориулалтын вандан, индүүтэй байна. + +  

84 
Цэвэрлэгээ үйлчилгээний тоног төхөөрөмж, багаж 

хэрэгсэлийг хадгалах өрөөтэй байна. 
       + + 

 

6.Нэмэлт үйлчилгээ 

85 Саун, гоо сайхны үйлчилгээ + +  

86 Бага насны хүүхдэд зориулсан үйлчилгээ + +  

87 Өсвөр насныханд зориулсан үйлчилгээ +   

88 Интертет, мэдээлийн үйлчилгээ  + +  

89 Аялал зохион байгуулах үйлчилгээ + +  

90 
Үйл ажиллагааны чиглэлд нийцсэн бусад нэмэлт ажил, 

үйлчилгээ  
+ + 

+ 

Үзүүлэлтийн тоо 90 86 61 

 


