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САУНЫ ЭРҮҮЛ АХУЙН НӨХЦӨЛ,
ХАЛДВАР ХАМГААЛЛЫН
ДЭГЛЭМИЙГ ШАЛГАХ ХЯНАЛТЫН
ХУУДАС

_____________________________________________________
МЭРГЭЖЛИЙН ХЯНАЛТЫН ГАЗАР
Утас: ______________;

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

Факс: ______________;

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

А. ЕРӨНХИЙ МЭДЭЭЛЭЛ
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
Төрөл
Нэр
Улсын бүртгэлийн гэрчилгээний No
Регистрийн No
ААН
Иргэн
Эрх бүхий удирдах албан тушаалтан
Албан тушаал
Овог, нэр

Утас, и-мэйл

Хяналт шалгалтад байлцсан албан тушаалтан
Албан тушаал
Овог, нэр

Утас, и-мэйл

Үйл ажиллагаа
Чиглэл

Үйл ажиллагаа эрхэлсэн
хугацаа

Хяналтын объект
Хаяг, байршил

Хүчин чадал
Төслийн хүчин чадал

Бодит хүчин чадал
__________________________
__________________________
Ажилтны тоо
Нийт ажилтан

Өмнөх хяналт шалгалтын мэдээ

Хяналт шалгалтад сүүлийн 12 сарын
хугацаанд хэдэн удаа хамрагдсан

Өмнөх шалгалтаар
....................хяналтын чиглэлээр илэрч
байсан томоохон зөрчлүүд

Өмнөх шалгалтаар авсан арга хэмжээ,
гүйцэтгэлийн байдал

Эмнэлгийн ажилтан

Үйлчилгээний ажилтан

Үйлдвэрлэдэг бүтээгдэхүүн
Нэрс
-

Б. ХЯНАЛТ ШАЛГАЛТ ХИЙХ АСУУЛТУУДЫН ЖАГСААЛТ

Шаардлага
хангаагүй

No

Хууль тогтоомж, дүрэм,
журам, стандартын нэр,
зүйл, заалт

Шаардлага
хангасан

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

Хяналт шалгалтын асуултууд

Сауны газрын дотоод хяналт
1

2

3

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

Сауны барилга байгууламжид тавигдах эрүүл ахуйн шаардлага
Эрх бүхий байгууллагаас баталсан зураг
төслийн дагуу баригдсан үйлчилгээний
0
3
шаардлага хангахуйц барилга байгууламжтай
байна

4

Сауны барилгад сайн чанарын гацуур, шинэс,
нарсан материал хэрэглэдэг

0

3

5

Сауны доторлогоонд 16-22 мм зузаан, 60-120
мм өргөнтэй найлзуурхайгүй, сайтар
зүлгүүрдсэн, ямар нэгэн өнгөлөгч болон
хамгаалагч бодис түрхээгүй, туршилт эдэлгээнд
хэрэглээгүй мод хэрэглэдэг

0

3

6

Сауны хана, таазыг модоор хэрж хийх бөгөөд
хана, тааз нь заавал дулаан, уур тусгаарлагчтай

0

3

0

3

0

3

9

Сауны өрөөний суудал нь шаталсан, сауны
хийцэнд хэрэглэгддэг 22 мм зузаан, 80-95 мм
өргөнтэй модоор хийсэн, суудлын өргөн нь 0.40
м, хэвтэх тавцангийн өргөн нь 0.50-0.60 м-ээс
багагүй, суудлын эхний шат нь шалнаас 0.400.50 м, дунд шат нь 0.75-080 м, дээд шат нь 1.01.05 м өндөрт байхаар тооцож хийсэн, хана,
шаланд бэхлэгдсэн, бэхэлгээний хадаас, эрэг,
боолт нь биенд хүрэхээргүй далдлагдсан

0

5

10

Саунд 10 л/мин хүртэл халуун, хүйтэн ус гаргаж
шүрших хурдны тохируулагч бүхий шүршүүртэй

0

3

11

Амралтын өрөөтэй байх ба талбайн хэмжээ 1
цагт үйлчлүүлэгчдийн дундаж тоог 2,0 м.кв-аар
үржүүлээд гарсан хэмжээний талбайтай

0

3

12

Амралт, иллэг, чийрэгжүүлэлт, хүлээн авахын
өрөөнүүдэд агаар оруулж, гаргах механик
төхөөрөмжтэй

7

8

Сауны өрөөний талбайг нэг хүнд 0.8-1.0 м.кв
талбай ноогдохоор өндөр нь 2.0 м хүртэл
байхаар тооцоолж хийсэн
Саун.Ерөнхий шаардлага Сауны өрөөний хаалганы дээд хэсэгт дунджаар
MNS 5164:2002
0.25 х 0.30 м харьцаатай, татаж нээгддэг
салхивчтай

Үйлчилгээний газрын агааржуулалтын систем
0

5

Авсан оноо

Хяналт
шалгалт

Гүйцэтгэлийн
шалгалт

Агаар оруулж, гаргах механик төхөөрөмжийг
13 Саун.Ерөнхий шаардлага ажиллуулах цагийн хуваарийг хүчин чадлаас
MNS 5164:2002
хамаарч тухайн байгууллага гарган мөрдүүлдэг

0

3

Амралт, иллэг, чийрэгжүүлэлт, хүлээн авахын
өрөөнүүдийн хэм 18-22 градус, чийглэг 40-60%иас ихгүй /физик хэмжилт хийнэ/

0

5

Сауны газрын ус нь “Ундны ус. Эрүүл ахуйн
шаардлага, түүнд тавих хяналт” MNS 0900:2005
стандартын шаардлага хангасан

0

3

Усан хангамж нь төвлөрсөн болон хэсгийн
системд холбогдсон

0

5

Зөөврийн ус хангамжтай нөхцөлд
халдваргүйжүүлж цэвэрлэх боломжтой
зэвэрдэггүй саванд усыг хадгалж, усны савны
халдваргүйжүүлэлтийг улиралд 1 удаа
мэргэжлийн байгууллагаар хийлгэдэг

0

5

Төвлөрсөн бохир усны шугаманд холбогдсон

0

5

Цэвэрлэх байгууламжтай тохиолдолд
цэвэршүүлсэн бохир ус нь стандартын
шаардлага хангасан

0

5

14

Сауны газрын ус хангамж, ариутгах татуурга
15
16 Саун.Ерөнхий шаардлага
MNS 5164:2002, Хүрээлэн
буй орчинд нийлүүлэх
цэвэршүүлсэн бохир ус
17 Ерөнхий шаардлага MNS
4943:2011 стандарт,
“Ахуйн бохир усны
цооногыг доторлох,
18 ашиглах журам”
19

Үйлчлүүлэгчдийн аюулгүй байдлын шаардлага хангагдсан байдал

20

Үйлчлүүлэгчийн эрүүл мэнд, аюулгүй байдлын
талаар мэдээлэл, лавлагааны зориулалтаар
сауны өрөө нь дотоод холбоогоор холбогдсон

0

5

0

3

0

3

0

3

Цахилгаан самбарыг сауны гадна талд угсарна.
Халаагч нэгж нь сауны өрөөний эзэлхүүний 1
24
м.куб бүрт 0.6-0.9 KW хүчин чадалтай, хамгийн
удаан нь 40 минутанд температурыг 75 градус
Саун.Ерөнхий шаардлага хүртэл өсгөх шаардлагыг хангасан
MNS 5164:2002

0

3

25

70 хувь хүртэл чийглэг заадаг чийг хэмжигч, 120
градус хүртэл хэмжих термометртэй

0

3

26

Автоматаар дохио өгөх цагтай

0

3

0

10

Үйлчлүүлэгчдийн артерийн даралтыг хэмжих
21 Саун.Ерөнхий шаардлага зориулалтаар цусны даралтын аппарат,
MNS 5164:2002
чагнууртай
Эмнэлэгийн анхны тусламж үзүүлэх боломж
22
бүхий эмийн сантай
23

Саунд орж болохгүй өвчнүүдийн заалтыг тодоор
бичиж нийтэд харагдахуйц газар байрлуулсан
Сауны тоноглол

Лабораторийн шинжилгээтэй хяналт

27

Сауны газрын шүршүүр, хувцасны өрөөнүүдэд
байгаа хөлийн гишгүүр мод, резинэн улавч
зэрэг эд зүйлсээс авсан эрүүл зүйн бичил амь
судлалын арчдасны шинжилгээгээр эрүүл ахуй,
аюулгүй байдлын шаардлага хангасан
Боловсон хүчний хөгжилд тавих шаардлага

Үйлчилгээний газрын ажиллагсад нь тухайн
чиглэлээр сургалтанд хамрагдаж мэргэшсэн

28

Саун.Ерөнхий шаардлага
MNS 5164:2002
Үйлчилгээний ажилчид тогтоосон хугацаанд
29
эрүүл мэндийн үзлэг, шинжилгээнд хамрагдсан

0

2

0

5

НИЙТ ОНОО
ҮНЭЛГЭЭ

>=50%

Их эрсдэлтэй

[30%-49%]

Дунд эрсдэлтэй

<=29%

Бага эрсдэлтэй

0

111

0

0

...........
эрсдэлтэй

...........
эрсдэлтэй

В. ХЯНАЛТ ШАЛГАЛТААР АВСАН АРГА ХЭМЖЭЭ, БИЕЛЭЛТ
Оноо

Үнэлгээ

Тухайн аж ахуйн нэгж, байгууллагад авах арга хэмжээ
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 хэмжээ

Биелэлт

БАТАЛГААЖУУЛАЛТ
Улсын байцаагчийн албан тушаал

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

__________________________

__________________________

__________________________

/ овог, нэр/

/ овог, нэр/

/ овог, нэр/

__________________________

__________________________

__________________________

/ гарын үсэг, тэмдэг/

/ гарын үсэг, тэмдэг/

/ гарын үсэг, тамга/

