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№3.17 ҮСЧНИЙ ГАЗРЫН ЭРҮҮЛ АХУЙН НӨХЦӨЛ, 

ХАЛДВАР ХАМГААЛЛЫН ДЭГЛЭМИЙГ ШАЛГАХ 

ХЯНАЛТЫН ХУУДАС 

 

 

Хяналтын байгууллага: 

Шалгуулагч этгээдийн нэр: 

Объектын нэр: 

Регистрийн дугаар: 

Хяналт шалгалт хийсэн огноо:…../…./…. 
 
Шаардлага хангасан 
асуултын тоо: 
 

 Хууль сахин 
мөрдөлтийн хувь: 

   

Шаардлага хангаагүй 
нийт оноо:  

 Эрсдэл үүсэх 
магадлалын хувь: 

 Эрсдэл үүсэх 
магадлал 

 

 

ХЯНАЛТ ШАЛГАЛТЫН АСУУЛТУУД, ҮНЭЛГЭЭ 

№ 
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журам, стандартын нэр, 
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Үсчний газрын дотоод хяналт 

1.  Төрийн хяналт 
шалгалтын тухай 
хуулийн 7.2 дахь заалт, 
Аж ахуйн нэгж 
байгууллагын үйл 
ажиллагаанд дотоод 
хяналт шалгалтыг 
зохион байгуулах 
нийтлэг журам Засгийн 
газрын 311 дүгээр 
тогтоол 

Дотоод хяналт шалгалтыг зохион 
байгуулах журам батлуулан 
мөрдөж ажилладаг 

0 3     

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

0 3     

Үсчний газрын эрүүл ахуйн нөхцөл 

3.  Эрүүл ахуйн тухай 
хуулийн 5 дугаар 
зүйлийн 5.1 дэх заалт, Үс 
засах үйлчилгээнд тавих 
шаардлага. MNS 
5160:2020, Үсчин, гоо 
сайхны газарт мөрдөх 
эрүүл ахуй, халдвар 
хамгааллын үлгэрчилсэн 
дүрэм 

Үсчний газар нь барилга 
байгууламжийн төлөвлөлтийн 
норм дүрэмд заасан шаардлага 
хангасан үйлчилгээний барилга 
байгууламжид үйл ажиллагаа 
явуулдаг 

0 10     

4.  Орон сууцны нэгдүгээр давхарт 
үсчний газар ажиллуулах 
тохиолдолд үсчинд орох хаалга нь 
орон сууцны орцны хаалганаас 
тусдаа байрласан 

0 3     
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5.  Орон сууцны байр, амралт, 
сувиллын газар, оюутны болон 
сурагчдын дотуур байр, өндөр 
настны асрамжийн газрын 
байранд үйл ажиллагаа явуулдаг 
үсчний газрын хананд дуу 
тусгаарлагч хийсэн 

0 3     

6.  Орон сууц болон нийтийн 
үйлчилгээний байранд байрласан 
үсчний газрын салхивчийн сувгийг 
ерөнхий агааржуулалтын 
хоолойноос тусад нь хийсэн 

0 3     

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

0 3     

8.  Үсчний газрын үйлчлэх танхимд 
сандлуудыг эгнээгээр 
байрлуулсан ба сандлуудын 
хоорондох зай 1.8 м-ээс багагүй 
зайтай байрлуулсан 

0 3     

Үсчний газрын агааржуулалт 

9.  Үс засах үйлчилгээнд 
тавих шаардлага. MNS 
5160:2020  

Үсчний газарт үс будах, хими хийх 
зэрэг үйл ажиллагааны явцад 
ялгарсан химийн бодисууд, чийг, 
дулааныг бүрэн зайлуулах 
механик төхөөрөмжийг 
суурилуулсан 

0 3     

10.  Үсчний газрын өрөөнүүдийн 
температур 20-22 хэм /физик 
хэмжилт хийнэ/ 

0 3     

11.  Үсчний газрын өрөөнүүдийн 
агаарын хөдөлгөөний хурд 0.1 
м/сек-ээс багагүй 

0 3     

12.  Үсчний газрын өрөөний чийглэг 
40%-60% /Физик хэмжилт хийнэ/  

0 3     

13.  Үсчний ажлын байран дахь дуу 
чимээний түвшин эрүүл ахуйн 
норм дүрмийн шаардлага 
хангасан /Физик хэмжилт хийнэ/ 

0 3     

Үсчний газрын гэрэлтүүлэг 

14.  Үс засах үйлчилгээнд 
тавих шаардлага. MNS 
5160:2020, Ажлын 
байрны гэрэлтүүлгийн 
норм, хэмжих аргад 
тавигдах ерөнхий 
шаардлага MNS 
4996:2000, Үсчин, гоо 
сайхны газарт мөрдөх 
эрүүл ахуй, халдвар 
хамгааллын үлгэрчилсэн 
дүрэм 

Гоо сайхны газар нь байгалийн 
болон зохиомол гэрэлтүүлэгтэй 
байна. 

0 3     

15.  Байгалийн гэрэлтүүлгийн хэмжээ 
1%-иас багагүй 

0 3     

16.  Гоо сайхны ажлын талбарын 
хэсэгт гэрэлтүүлгийн хэмжээ 400 
люксээс багагүй /Физик хэмжилт 
хийнэ/  

0 3     

Үсчний газрын ус хангамж, ариутгах татуурга 

17.  “Хот суурины ус 
хангамж, ариутгах 
татуурга ашиглалтын 
тухай” хуулийн 17 дугаар 
зүйлийн 17.9, 18 дугаар 
зүйлийн 18.4, Үс засах 
үйлчилгээнд тавих 

Үсчний газрын ус нь “Ундны ус. 
Эрүүл ахуйн шаардлага, чанар 
аюулгүй байдлын үнэлгээ” MNS 
0900:2018 стандартын шаардлага 
хангасан 

0 3     

18.  Усан хангамж нь төвлөрсөн болон 
хэсгийн системд холбогдсон  

0 5     



3 

19.  шаардлага. MNS 
5160:2020, Байгаль 
орчин, аялал 
жуулчлалын сайд, Эрүүл 
мэндийн сайдын 
хамтарсан А/82/128 тоот 
тушаал 

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

0 5     

20.  Төвлөрсөн бохир усны шугамд 
холбогдсон 

0 5     

21.  Цэвэрлэх байгууламжтай 
тохиолдолд цэвэршүүлсэн бохир 
ус нь стандартын шаардлага 
хангасан 

0 5     

22.  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     

23.  Бохир ус зөөвөрлөх гэрээг 
холбогдох байгууллагатай хийсэн 

0 3     

Тоног төхөөрөмжийн хангалт 

24.  Үсчин, гоо сайхны газарт 
мөрдөх эрүүл ахуй, 
халдвар хамгааллын 
үлгэрчилсэн дүрэм, Үс 
засах үйлчилгээнд тавих 
шаардлага. MNS 
5160:2020. 

Үс угаах зориулалтын тоног 
төхөөрөмжөөр хангагдсан  

0 3     

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

0 3     

26.  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     

27.  Үйлчилгээнд хэрэглэгдэх алчуур, 
нөмрөг зэрэг зөөлөн эдлэл 
стандартад заасан тоо 
хэмжээгээр хангагдсан 

0 3     

28.  Үсчний багаж хэрэгслийг угааж, 
халдваргүйжүүлэхэд 
шаардлагатай тоног 
төхөөрөмжөөр хангагдсан 

0 5     

Үсчний багаж хэрэгслийн ариутгал, халдваргүйжүүлэлт, угаалга 

29.  Үсчин, гоо сайхны газарт 
мөрдөх эрүүл ахуй, 
халдвар хамгааллын 
үлгэрчилсэн дүрэм, Үс 
засах үйлчилгээнд тавих 
шаардлага. MNS 
5160:2020  

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

0 10     

30.  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     

31.  Үйлчлүүлэгчийн биеийн 
шингэнээр бохирлогдсон дахин 
ашигладаг хурц ирмэгтэй багаж 
хэрэгслийг /сахлын машин, хайч, 
сам/ угааж цэвэрлээд спиртэн дэн 

0 10     
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болон даралтад уураар 
ариутгадаг 

Өрөө тасалгааны угаалга, цэвэрлэгээ 

32.  Үсчин, гоо сайхны газарт 
мөрдөх эрүүл ахуй, 
халдвар хамгааллын 
үлгэрчилсэн дүрэм 

Үйлчилгээний газрын өрөө 
тасалгаануудад өдөрт 2-оос 
доошгүй удаа чийгтэй цэвэрлэгээ 
хийдэг. Цэвэрлэгээнд ашиглах 
халдваргүйжүүлэлтийн бодистой 

0 3     

33.  Долоо хоногт 1-ээс доошгүй удаа 
бүх өрөө, тасалгаануудад их 
цэвэрлэгээ хийдэг. Цэвэрлэгээнд 
халдваргүйжүүлэлтийн бодис 
ашигладаг 

0 3     

Лабораторийн шинжилгээтэй хяналт шалгалт 

34.  Эрүүл ахуйн тухай 
хуулийн 8.1, 8.2, Үс засах 
үйлчилгээнд тавих 
шаардлага. MNS 
5160:2020 

Үс арчилгааны бүх 
бүтээгдэхүүнийг лабораторийн 
шинжилгээнд хамруулсан 
шинжилгээний бичигтэй  

0 10     

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

0 10     

Химийн бодистой харьцах аюулгүй ажиллагаа 

36.  Үс засах үйлчилгээнд 
тавих шаардлага. MNS 
5160:2020 

Үс засах өдөр тутмын үйл 
ажиллагаанд хэрэглэдэг химийн 
бодистой /үсний будаг, хими, 
химийн хор зэрэг/ харьцах 
аюулгүй ажиллагааны журам 
гаргаж мөрдөж ажилладаг 

0 3     

Үсчний газрын хог хаягдал 

37.  Хог хаягдлын тухай 
хуулийн 15.1.1 дэх заалт 

Хогийн сав хог хаягдлыг ангилах, 
ачих, цуглуулах технологид 
нийцсэн 

0 3     

38.  Хог хаягдлын тухай 
хуулийн 15.1.2 дахь 
заалт 

Хогийн сав нь галд тэсвэртэй 
материалаар хийгдсэн 

0 3     

39.  Хог хаягдлын тухай 
хуулийн 15.1.3 дахь 
заалт 

Хогийн сав нь хог хаягдал салхиар 
тархах, хур тунадасны ус 
хуримтлагдах, шүүрэл ялгарахаас 
сэргийлсэн 

0 3     

40.  Хог хаягдлын тухай 
хуулийн 10.2.3 дахь 
заалт 

Хог хаягдал цуглуулах, тээвэрлэх 
эрх бүхий иргэн, аж ахуйн нэгж, 
байгууллагатай хог тээврийн 
үйлчилгээний гэрээ байгуулсан 

0 3     

41.  Үсчин, гоо сайхны газарт 
мөрдөх эрүүл ахуй, 
халдвар хамгааллын 
үлгэрчилсэн дүрэм 

Халдвар дамжуулах эрсдэл 
өндөр, хурц үзүүртэй, биологийн 
шингэнээр бохирлогдсон багаж 
хэрэгслийг халдваргүйжүүлэлт 
хийсний дараа энгийн хог 
хаягдалтай хамт устгадаг 

0 3     

Боловсон хүчний хөгжилд тавих шаардлага 

42.  Үс засах үйлчилгээнд 
тавих шаардлага. MNS 
5160:2020 

Үйлчилгээний ажилчид тухайн 
чиглэлээр сургалтад хамрагдаж, 
мэргэшсэн мэргэжлийн 
үнэмлэхтэй 

0 3     

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

0 3     

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

0 2     
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45.  Эрүүл ахуйн тухай 
хуулийн 13.1.9, Эрүүл 
мэндийн сайдын 2018 
оны А/142 тоот 
тушаалын 2.1 дэх заалт 

Үйлдвэр, үйлчилгээний 
байгууллага, аж ахуйн нэгж нь 50 
ба түүнээс дээш ажиллагсадтай 
бол эрүүл ахуйн асуудал 
хариуцсан мэргэжлийн 
ажилтантай 

0 2     

46.  Эрүүл ахуйн тухай 
хуулийн 4.4.3 дахь заалт 

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     

НИЙТ ОНОО 0 187   

 

БАТАЛГААЖУУЛАЛТ 

Хяналтын чиглэл, албан 
тушаалын нэр 

Хяналтын чиглэл, албан тушаалын 
нэр 

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/ 

 Тайлбар:         
 




