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№3.17
ҮСЧНИЙ ГАЗРЫН ЭРҮҮЛ АХУЙН
НӨХЦӨЛ, ХАЛДВАР ХАМГААЛЛЫН
ДЭГЛЭМИЙГ ШАЛГАХ ХЯНАЛТЫН
ХУУДАС

А. ЕРӨНХИЙ МЭДЭЭЛЭЛ

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

Хяналт шалгалтын төрөл

Удирдамж

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

Хяналт шалгалтын бүрэлдэхүүн

Дугаар
Төлөвлөгөөт
Төлөвлөгөөт бус
Зөвлөн туслах үйлчилгээ
Хяналт шалгалтад хамрагдсан аж ахуйн нэгж, иргэн
Нэр

Улсын бүртгэлийн гэрчилгээний
дугаар

Эрх бүхий удирдах албан тушаалтан
Албан тушаал
Овог, нэр

Утас, и-мэйл

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

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

Регистрийн No

Хяналтын объект
Хаяг, байршил

Б. ХЯНАЛТ ШАЛГАЛТЫН АСУУЛТУУД, ҮНЭЛГЭЭ
Батлагдсан
оноо
Шаардлага
хангасан

Шаардлага
хангаагүй

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

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

Үсчний газрын барилга байгууламж нь "Олон
нийтийн барилга байгууламж, төлөвлөлт"
барилгын норм дүрэмд заасан шаардлагыг
хангахуйц үйлчилгээний танхим, хүлээлгийн
өрөө, ажилчдын ахуй хангамжийн, үс угаах
өрөө тасалгаатай

0

10

4

Орон сууцны нэгдүгээр давхарт үсчний газар
ажиллуулах тохиолдолд үсчинд орох хаалга
нь орон сууцны орцны хаалганаас тусдаа
байхаас гадна барилгын хананд дуу
тусгаарлагч хийж, салхивчийн сувгийг тусгайд
нь барилгын дээвэрт гарахаар төлөвлөсөн

0

3

Үсчний газрын өрөөнүүдийн хана, тааз, шал
нь тэгш гадаргуутай, бат бэх, ус
нэвтрүүлдэггүй, цэвэрлэхэд хялбар,
зориулалтын материалаар хийсэн

0

3

0

3

0

3

0

3

Хяналт шалгалтын асуултууд

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

Үсчний газрын эрүүл ахуйн нөхцөл

Үс засах үйлчилгээ. MNS
5160:2002

5

6

7
Үс засах үйлчилгээ. MNS
5160:2002
8

Үсчний газрын үйлчлэх танхимд сандлуудыг
эгнээгээр байрлуулах ба сандлуудын
хоорондох зай 1.8 м, байшингийн хананаас
үйлчлэх сандал хүртэлх зай 0.7 метрээс
багагүй
Үсчний газрын агааржуулалт
Үсчний газарт үс будах, хими хийх зэрэг үйл
ажиллагааны явцад ялгарсан химийн
бодисууд, чийг, дулааныг бүрэн зайлуулах
оруулж, гаргах механик төхөөрөмжийг
суурилуулсан
Үсчний газрын өрөөнүүдийн температур 20-22
хэм, чийглэг 40%-60%, агаарын хөдөлгөөний
хурд 0.1 м/сек-ээс ихгүй /Физик хэмжилт
хийнэ/
Үсчний газрын гэрэлтүүлэг

Авсан оноо

Хяналт
шалгалт

Гүйцэтгэл
ийн
шалгалт

Үс засах үйлчилгээ. MNS
5160:2002, Ажлын байрны
гэрэлтүүлгийн норм,
9
хэмжих аргад тавигдах
ерөнхий шаардлага MNS
4996:2000

Үсчний газар нь байгалийн болон зохиомол
гэрэлтүүлэгтэй байх ба үс засах үйлчилгээ
явуулах хэсэгт гэрэлтүүлгийн хэмжээ 300
люкс, бусад хэсэгт 100 люксээс багагүй
/Физик хэмжилт хийнэ/

0

Үсчний газрын ус хангамж, ариутгах татуурга
Үсчний газрын ус нь “Ундны ус. Эрүүл ахуйн
шаардлага, түүнд тавих хяналт” MNS
0
0900:2010 стандартын шаардлага хангасан

10

3

3

Усан хангамж нь төвлөрсөн болон хэсгийн
системд холбогдсон

0

5

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

0

5

Төвлөрсөн бохир усны шугаманд холбогдсон

0

5

13

Цэвэрлэх байгууламжтай тохиолдолд
цэвэршүүлсэн бохир ус нь стандартын
шаардлага хангасан

0

5

14

Бохир усны цооногийг “Ахуйн бохир усны
цооногийг доторлох, ашиглах журам”-ын
дагуу хийсэн, бохир ус зөөвөрлөх гэрээг
холбогдох байгууллагатай хийсэн

0

3

11

12

Үс засах үйлчилгээ. MNS
5160:2002

Тоног төхөөрөмжийн хангалт
15

Үс угаах зориулалтын тоног төхөөрөмжөөр
хангагдсан

0

3

16

Үсчний газрын 10 суудал тутамд 1 гар
угаалтуур байхаар тооцож, үйлчилгээний
сандал бүрээс 6 метрээс доошгүй зайд
байрлуулсан

0

3

Үс засах багаж хэрэгсэл, тоног төхөөрөмж
/хайч, сам, бритва, сэнс, индүү, багс, нөмрөг,
хавчаар, малгай, будгийн аяга, бигуди г.м/
стандартад заасан тоо хэмжээгээр
хангагдсан

0

3

Үсний багаж хэрэгслийг ариутгаж,
халдваргүйжүүлэхэд шаардлагатай тоног
төхөөрөмж, угаалгын болон
халдваргүйжүүлэх бодисоор хангагдсан

0

5

17

18

Үс засах үйлчилгээ. MNS
5160:2002

Үсчний багаж хэрэгслийн ариутгал, халдваргүйжүүлэлт, угаалга

19

Үсчний багаж хэрэгслийг ариутгаж
халдваргүйжүүлэхийн өмнө 15-30 хэмийн
бүлээн усаар сул шүлтлэг угаалгын бодис
ашиглан булхуулж угаадаг

0

10

Үсчний багаж хэрэгслийг угаасны дараа
халдваргүйжүүлэх уусмалаар
халдваргүйжүүлэлт хийдэг /этилийн 70 хувь
спирт, изопропилийн 70 хувийн спирт болон
хлор агуулсан нэгдлийн 1 хувийн уусмал гм/

0

10

Үс засах үйлчилгээ. MNS
5160:2002

20

21

22
Үс засах үйлчилгээ. MNS
5160:2002

үйлчилүүлэгчдийн цус биеийн шингэнээр
бохирлогдсон дахин ашигладаг хурц ирмэгтэй
багаж хэрэгслийг /сахлын машин, хайч, сам/
0
угааж цэвэрлээд спиртэн дэн болон даралтад
уураар ариутгадаг
Лабораторийн шинжилгээтэй хяналт шалгалт
Үс арчилгааны бүх бүтээгдэхүүнийг
0
лабораторийн шинжилгээнд хамруулсан
шинжилгээний бичигтэй

10

10

23

Шаардлагатай үед үсчний багаж хэрэгслээс
эрүүл зүйн бичил амь судлалын шинжилгээ
авч, дүгнэлт гаргуулдаг

0

10

24

Химийн бодистой харьцах аюулгүй ажиллагаа
Үс засах өдөр тутмын үйл ажиллагаанд
хэрэглэдэг химийн бодистой /үсний будаг,
0
хими, химийн хор зэрэг/ харьцах аюулгүй
ажиллагааны журам гаргаж мөрдөж
ажилладаг Үсчний газрын хог хаягдал

3

Үс засах үйлчилгээ. MNS
5160:2002

25
Үс засах үйлчилгээ. MNS
5160:2002
26

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
цуглуулдаг
Халдвар
дамжуулах
эрсдэл өндөр, хүний цус,

0

биеийн шингэнээр бохирлогдсон багаж
0
хэрэгслийг халдваргүйжүүлэлт хийсний дараа
энгийн хог хаягдалтай хамт устгадаг
Боловсон хүчний хөгжилд тавих шаардлага

3

3

27
28
29

Үс засах үйлчилгээ. MNS
5160:2002

Үйлчилгээний ажилчид тухайн чиглэлээр
сургалтанд хамрагдаж, мэргэшсэн
мэргэжлийн үнэмлэхтэй

0

3

Үйлчилгээний ажилчид жилд нэг удаа эрүүл
мэндийн үзлэг, шинжилгээнд хамрагдсан.

0

3

0

5

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

0

144

0

0

......
эрсдэлтэй

......
эрсдэлтэй

В. ХЯНАЛТ ШАЛГАЛТААР АВСАН АРГА ХЭМЖЭЭ, БИЕЛЭЛТ
Тухайн аж ахуйн нэгж, байгууллагад авах арга
Үнэлгээ
авах арга хэмжээ
тоон үзүүлэлт

Оноо

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/

