№3.16
_____________________________________________________
МЭРГЭЖЛИЙН ХЯНАЛТЫН ГАЗАР
Утас: ______________;
E-mail: info@inspection.gov.mn;
Факс: ______________;
Web: http://www.inspection.gov.mn;

ГОЁЛЫН ГОО ЗАСЛЫН ГАЗРЫН ЭРҮҮЛ
АХУЙН ШААРДЛАГА, ХАЛДВАР
ХАМГААЛЛЫН ДЭГЛЭМИЙГ ШАЛГАХ
ХЯНАЛТЫН ХУУДАС

А. ЕРӨНХИЙ МЭДЭЭЛЭЛ
Хяналт шалгалт эхэлсэн: 20___он ___ сар ___ өдөр, ___ цаг ___ мин;

Хяналт шалгалтын төрөл

Дууссан: 20___он ___ сар ___ өдөр, ___ цаг ___ мин;

Удирдамж
Дугаар

Хяналт шалгалтын бүрэлдэхүүн

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
Албан тушаал
Овог, нэр

Утас, и-мэйл

Хяналт шалгалтад байлцсан албан тушаалтан
Албан тушаал

Овог, нэр

Тухайн чиглэлээр үйл ажиллагаа эрхэлсэн хугацаа

Утас, и-мэйл

Хүчин чадал
Үндсэн хүчин чадал

Өмнөх хяналт шалгалтын мэдээ

Хяналт шалгалтад сүүлийн 12 сарын
хугацаанд хэдэн удаа хамрагдсан

Өмнөх шалгалтаар орчны эрүүл ахуйн
чиглэлээр илэрч байсан зөрчлүүд

Өмнөх шалгалтаар авч байсан арга
хэмжээ, гүйцэтгэлийн байдал

Хяналтын объект
Хаяг, байршил

Шаардлага
хангасан

Шаардлага
хангаагүй

Хууль тогтоомж,
дүрэм, журам,
No
стандартын нэр, зүйл,
заалт

Б. ХЯНАЛТ ШАЛГАЛТЫН АСУУЛТУУД, ҮНЭЛГЭЭ
Батлагдсан
оноо

Дотоод хяналт шалгалтыг зохион байгуулах журам
батлуулан мөрдөж ажилладаг

0

3

Дотоод хяналт шалгалтаар илэрсэн зөрчил
дутагдлыг арилгахад чиглэсэн арга хэмжээ авч
хэрэгжүүлдэг

0

3

3

Гоо сайхны газрын барилга байгууламж нь "Олон
нийтийн барилга байгууламж, төлөвлөлт"
барилгын норм дүрэмд заасан шаардлагыг
хангахуйц үйлчилгээний өрөөтэй

0

3

4

Мөн хүлээлгийн өрөө болон зэрэглэлээс
шалтгаалан хумс заслын үйлчилгээний өрөөтэй

0

3

Гоѐлын гоо заслын
үйлчилгээнд тавих
5 шаардлага MNS
5567:2006

Орон сууцны нэгдүгээр давхарт гоо сайхны газрыг
ажиллуулах тохиолдолд хаалга нь орон сууцны
орцны хаалганаас тусдаа байхаар төлөвлөсөн

0

3

6

Гоо заслын үйлчилгээ нь хүлээлгийн суудлаас
тусгаарлагдсан, орны хоорондын зай нь 1 метрээс
дээш байрладаг

0

3

7

Гоо сайхны газар нь ариун цэврийн өрөө, гар
угаагуур, гар хатаагчтай, иллэгийн өрөөнд тусдаа
угаагууртай

0

3

Хяналт шалгалтын асуултууд

Гоо сайхны газрын дотоод хяналт
ТХШТХ-ийн 7.2, Аж
ахуйн нэгж байгууллагын
үйл ажиллагаанд дотоод
хяналт шалгалтыг зохион
байгуулах нийтлэг журам
2
Засгийн газрын 311-р
тогтоол
1

Гоо сайхны газрын эрүүл ахуйн нөхцөл

Гоо сайхны газрын агааржуулалт
Гоо сайхны газрын барилга байгууламж нь энгийн
агааржуулалттай байж болно. Харин супер салоны
8
0
хумс засах өрөө нь механик агааржуулалтын
Ажлын байрны орчин,
эрүүл ахуйн шаардлага системтэй
MNS 4990:2000
Гоо сайхны газрын өрөөнүүдийн температур 20-22
9
хэм, чийглэг 40%-60%, агаарын хөдөлгөөний хурд
0
0.1 м/сек-ээс ихгүй /Физик хэмжилт хийнэ/
Гоо сайхны газрын гэрэлтүүлэг
Ажлын байрны
Гоо сайхны газар нь байгалийн болон зохиомол
гэрэлтүүлгийн норм,
гэрэлтүүлэгтэй байх ба ажлын талбарын хэсэгт
10 хэмжих аргад тавигдах
0
гэрэлтүүлгийн хэмжээ 300 люкс, бусад хэсэгт 100
ерөнхий шаардлага MNS люксээс багагүй /Физик хэмжилт хийнэ/
4996:2000
Гоо сайхны газрын ус хангамж, ариутгах татуурга

3

3

3

Авсан оноо

Хяналт
шалгалт

Гүйцэтгэлийн
шалгалт

Гоо сайхны газрын ус нь “Ундны ус. Эрүүл ахуйн
шаардлага, түүнд тавих хяналт” MNS 0900:2010
стандартын шаардлага хангасан

0

3

Усан хангамж нь төвлөрсөн болон хэсгийн системд
холбогдсон

0

3

13

Зөөврийн ус хангамжтай нөхцөлд
халдваргүйжүүлж цэвэрлэх боломжтой зэвэрдэггүй
саванд усыг хадгалж, усны савыг тогтмол угааж,
халдваргүйжүүлдэг

0

3

14

Төвлөрсөн бохир усны шугаманд холбогдсон

0

3

15

Цэвэрлэх байгууламжтай тохиололд цэвэршүүлсэн
бохир ус нь стандартын шаардлага хангасан

0

3

11

12 Гоѐлын гоо заслын
үйлчилгээнд тавих
шаардлага MNS
5567:2006

16

17 Гоѐлын гоо заслын
үйлчилгээнд тавих
шаардлага MNS
18 5567:2006

19
Гоѐлын гоо заслын
үйлчилгээнд тавих
20 шаардлага MNS
5567:2006
21

22

23

Гоѐлын гоо заслын
үйлчилгээнд тавих
шаардлага MNS
5567:2006

Бохир усны цооногийг “Ахуйн бохир усны цооногыг
доторлох, ашиглах журам”-ын дагуу хийсэн, бохир
0
ус зөөвөрлөх гэрээг холбогдох байгууллагатай
хийсэн
Тоног төхөөрөмжийн хангалт
Кварц, нийтийн уурын болон ариутгалын аппарат
0
болон бусад багаж, тоног төхөөрөмжөөр
хангагдсан
Үйлчилгээнд хэрэглэгдэх цагаан хэрэглэл, алчуур
0
зэргийг стандартад заасан тоо хэмжээгээр
хангасан
Лабораторийн шинжилгээтэй хяналт шалгалт

3

3

3

Гоо сайхны бүтээгдэхүүнийг лабораторийн
шинжилгээнд хамруулсан шинжилгээний бичигтэй

0

10

Гоо сайхны багаж хэрэгслээс авсан эрүүл зүйн
бичил амь судлалын шинжилгээгээр эрүүл ахуй,
аюулгүй байдлын шаардлага хангасан

0

10

0

20

0

3

0

3

Шивээс болон бусад арьс цоолох зэрэг хориглосон
үйлчилгээ явуулдаггүй
Гоо сайхны газрын хог хаягдал
Хурц үзүүр, ирмэгтэй хог хаягдал, хүний биеийн
шингэн, цусаар бохирлогдсон багаж хэрэгслээс
бусад бүх хог хаягдлыг стандартын шаардлага
хангасан тагтай, цэвэрлэхэд хялбар материалаар
хийсэн хогийн саванд хаядаг
Халдвар дамжуулах эрсдэл өндөр, хүний цус,
биеийн шингэнээр бохирлогдсон багаж хэрэгслийг
халдваргүйжүүлэлт хийсний дараа энгийн хог
хаягдалтай хамт устгадаг
Боловсон хүчний хөгжилд тавих шаардлага

24
Гоѐлын гоо заслын
үйлчилгээнд тавих
25 шаардлага MNS
5567:2006
26

Үйлчилгээний ажилчид тухайн чиглэлээр
сургалтанд хамрагдаж, мэргэшсэн мэргэжлийн
үнэмлэхтэй

0

3

Үйлчилгээний ажилчид жилд нэг удаа эрүүл
мэндийн үзлэг, шинжилгээнд хамрагдсан

0

3

Үйлчилгээний ажилчид үйлчилгээний онцлогт
тохирсон ажлын хувцас, хувийн дугаар бүхий
энгэрийн тэмдэгтэй

0

2

НИЙТ ОНОО
ҮНЭЛГЭЭ

>=50%
[30%-49%]
<=29%

Их эрсдэлтэй
Дунд эрсдэлтэй
Бага эрсдэлтэй

0

108

0

0

...
эрсдэлтэй

...
эрсдэлтэй

В. ХЯНАЛТ ШАЛГАЛТААР АВСАН АРГА ХЭМЖЭЭ, БИЕЛЭЛТ
Оноо

Үнэлгээ

Тухайн аж ахуйн нэгж, байгууллагад авах арга
авах арга хэмжээ
тоон үзүүлэлт

Биелэлт

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

Улсын байцаагчийн албан тушаал

__________________________

__________________________

__________________________

/ овог, нэр/

/ овог, нэр/

/ овог, нэр/

__________________________

__________________________

__________________________

/ гарын үсэг, тэмдэг/

/ гарын үсэг, тэмдэг/

/ гарын үсэг, тамга/

Тайлбар:

Г. ГҮЙЦЭТГЭЛИЙН ШАЛГАЛТААР АВСАН АРГА ХЭМЖЭЭ, БИЕЛЭЛТ
Хяналт шалгалт эхэлсэн: 20___он ___ сар ___ өдөр, ___ цаг ___ мин;

Оноо

Үнэлгээ

Дууссан: 20___он ___ сар ___ өдөр, ___ цаг ___ мин;

Тухайн аж ахуйн нэгж, байгууллагад авах арга

Биелэлт

БАТАЛГААЖУУЛАЛТ
Хүлээн зөвшөөрсөн: Аж ахуйн
нэгж, байгууллагын эрх бүхий албан
тушаалтан

Улсын байцаагчийн албан тушаал

__________________________

__________________________

__________________________

/ овог, нэр/

/ овог, нэр/

/ овог, нэр/

__________________________

__________________________

__________________________

/ гарын үсэг, тэмдэг/

/ гарын үсэг, тэмдэг/

/ гарын үсэг, тамга/

