
Хяналтын байгууллага:

Шалгуулагч этгээдийн нэр:

Объектын нэр:

Регистрийн дугаар:

Хууль сахин                               

мөрдөлтийн хувь: 

Эрсдэл үүсэх                                       

магадлалын хувь:             
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1 2 3 4 5

1

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

3

Эрх бүхий байгууллагаас баталсан

зураг төслийн дагуу баригдсан

зориулалтын буюу үйлчилгээний

шаардлага хангахуйц барилга

байгууламжтай

0 3

4

Хүүхэд, өндөр настан, тахир дутуу

хүмүүсийн үйлчилгээнд зориулан

зам, нэмэлт шүршүүрээр тоноглосон

0 3

5
Усанд орох өрөө нь хувцасны,

шүршүүрийн өрөөтэй
0 3

Халуун усны газрын дотоод хяналт

ТХШТХ-ийн 7.2, Аж ахуйн

нэгж байгууллагын үйл

ажиллагаанд дотоод хяналт

шалгалтыг зохион байгуулах

нийтлэг журам Засгийн газрын

311-р тогтоол

Халуун усны газрын барилга байгууламжид тавигдах эрүүл ахуйн шаардлага

Халуун усны үйлчилгээ.

Ерөнхий шаардлага MNS

5163:2002

№3.14.ХАЛУУН УСНЫ ГАЗРЫН ЭРҮҮЛ АХУЙН 

НӨХЦӨЛ, ХАЛДВАР ХАМГААЛЛЫН ДЭГЛЭМИЙГ 

ШАЛГАХ ХЯНАЛТЫН ХУУДАС

Хяналт шалгалт хийсэн огноо: …./../..

Шаардлага  хангасан                                

асуултын тоо:                                        

Шаардлага хангаагүй                               

нийт оноо:                                           

Эрсдэл үүсэх               

магадлал

ХЯНАЛТ ШАЛГАЛТЫН АСУУЛТУУД, ҮНЭЛГЭЭ

№
Хууль тогтоомж, дүрэм, журам, 

стандартын нэр, зүйл, заалт
Асуултууд

Батлагдсан 

оноо

Авсан 

оноо

Хуудас 1



6

Хувцасны өрөөнд сандал, хувцасны

өлгүүр, толь, хөлийн гишгүүр мод,

резинэн улавчтай

0 3

7

Усанд орох өрөөнд савангийн

тавиур, алчуурын өлгүүр,

хальтиралтаас хамгаалах хөлийн

сараалжин гишгүүр мод, резинэн

дэвсгэртэй

0 3

8

Усанд орох өрөөний хэм 20-22

градус, үйлчилгээний газрын хэм 18-

20 градус, чийглэг 40-60%-иас ихгүй

байна /физик хэмжилт хийнэ/

0 3

9

Халуун усны газар нь энгийн ба

агаар оруулж, гаргах механик

агааржуулалтын төхөөрөмжтэй

0 3

10

Агаар оруулж, гаргах механик

төхөөрөмжийг ажиллуулах цагийн

хуваарийг хүчин чадлаас хамаарч

тухайн байгууллага гарган

мөрдүүлдэг

0 3

11

Халуун усны үйлчилгээ.

Ерөнхий шаардлага MNS

5163:2002

Байгалийн болон зохиомол

гэрэлтүүлэгтэй, зохиомол

гэрэлтүүлгийн хэмжээ 150 люксээс

багагүй  /гэрэлтүүлгийг хэмжих/

0 3

12

Халуун усны газрын ус нь “Ундны ус.

Эрүүл ахуйн шаардлага, түүнд тавих

хяналт” MNS 0900:2005 стандартын

шаардлага хангасан 

0 3

13
Усан хангамж нь төвлөрсөн болон

хэсгийн системд холбогдсон 
0 5

14

Зөөврийн ус хангамжтай нөхцөлд

халдваргүйжүүлж цэвэрлэх

боломжтой зэвэрдэггүй саванд усыг

хадгалж, усны савны

халдваргүйжүүлэлтийг улиралд 1

удаа мэргэжлийн байгууллагаар

хийлгэдэг

0 5

15
Бохир усны төвлөрсөн шугаманд

холбогдсон 
0 5

16

Цэвэрлэх байгууламжтай тохиолдолд 

цэвэршүүлсэн бохир ус нь

стандартын шаардлага хангасан

0 5

Халуун усны үйлчилгээ.

Ерөнхий шаардлага MNS

5163:2002

Халуун усны газрын гэрэлтүүлэг

Халуун усны газрын ус хангамж, ариутгах татуурга

Халуун усны үйлчилгээ.

Ерөнхий шаардлага MNS

5163:2002, Хүрээлэн буй

орчинд нийлүүлэх

цэвэршүүлсэн бохир ус

Ерөнхий шаардлага MNS

4943:2014 стандарт, “Ахуйн

бохир усны цооногыг

доторлох, ашиглах журам”

Лабораторийн шинжилгээтэй хяналт

Халуун усны үйлчилгээ.

Ерөнхий шаардлага MNS

5163:2002

Халуун усны газрын агааржуулалтын систем

Хуудас 2



17

Халуун усны үйлчилгээ.

Ерөнхий шаардлага MNS

5163:2002

Халуун усны 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

0 10

18

Халуун усны үйлчилгээ.

Ерөнхий шаардлага MNS

5163:2002

Үйлчилгээний ажилчид эрүүл

мэндийн үзлэгт хамрагдсан
0 2

0 68 0

Хяналтын чиглэл, албан тушаалын

нэр

/ овог, нэр/

/ гарын үсэг, тэмдэг/

Боловсон хүчний хөгжилд тавих шаардлага

Тайлбар:            

НИЙТ ОНОО

БАТАЛГААЖУУЛАЛТ

Хяналтын чиглэл, албан

тушаалын нэр

/ гарын үсэг, тэмдэг/ / гарын үсэг, тамга/

Хүлээн зөвшөөрсөн: Аж

ахуйн нэгж, байгууллагын

эрх бүхий албан

тушаалтан

/ овог, нэр/ / овог, нэр/

Хуудас 3


