
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 5

2

Дотоод хяналт шалгалтаар илэрсэн

зөрчил дутагдлыг арилгахад

чиглэсэн арга хэмжээ авч

хэрэгжүүлдэг

0 5

3

Усан бассейн, чийрэгжүүлэлтийн

усан сан нь зориулалтын барилга

байгууламжид үйл ажиллагаа

явуулдаг

0 5

4

Эрэгтэй, эмэгтэй үйлчлүүлэгчдэд

зориулсан тус тусдаа хувцас солих

өрөөтэй байх ба барилга

байгууламжийн хүчин чадал, нэг дор

үйлчлүүлэх боломжтой хүний

тооноос хамааран тусдаа хувцасны

шүүгээтэй

0 5

№3.13.УСАН БАССЕЙН, ЧИЙРЭГЖҮҮЛЭЛТИЙН 

УСАН САНГИЙН 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

Дотоод хяналт

ТХШТХ-ийн 7.2, Засгийн

газрын 311 тогтоол 

Усан бассейн, чийрэгжүүлэлтийн усан сангийн барилга  байгууламжид тавигдах ерөнхий 

шаардлага

Эрүүл ахуйн тухай хуулийн 7.1

Усан бассейн,

чийрэгжүүлэлтийн усан санд

тавих ерөнхий шаардлага

MNS 6182:2010 стандарт

Хуудас 1



5

Бие засах газар нь 30 эмэгтэй

үйлчлүүлэгчдэд 1 суултуур, 45

эрэгтэй үйлчлүүлэгчдэд 1 суултуур, 1

шээлтүүр, 30 үйлчлүүлэгчдэд 1

угаалтууртай

0 5

6

8 үйлчлүүлэгчдийн дунд 1

шүршүүртэй, шүршүүрийн талбай

1.35-2.15 м.кв 

0 5

7

Усан бассейны урт 12.5 метрээс

илүү, 1.75 метрээс илүү гүнтэй

байхаар төлөвлөгдсөн бол шал нь

гүн тал руугаа хэвгий налуутай

0 5

8

Усны гүн 2 метрээс бага байх

тохиолдолд усны гадаргуу дээрх

гэрэлтүүлгийн хэмжээ 300 люксээс

багагүй / физик хэмжилт хийх/

0 5

9

Усны гүн 2 метрээс дээш байх

тохиолдолд усан доор

гэрэлтүүлэгтэй /Усны гэрэлтүүлгийн

хэмжээг 1 дүгээр хүснэгтэд заасан

үзүүлэлтээр тохируулна / физик

хэмжилт хийх/

0 5

10

Агааржуулалтын энгийн системтэй

байхаас гадна агаар оруулж, гаргах

механик системийг 1 м.кв талбайд

1секундэд 10 литр цэвэр агаар орж

байхаар төлөвлөсөн

0 5

11

Байрны температур 25-27 градус,

агаарын урсгалын хурд 0.01 м/с-ээс

ихгүй, харьцангүй чийглэг 40-60%

байна /физик хэмжилт хийнэ/

0 5

12

Усыг байнга эргэлтэнд байлгах

шахуурга, шүүлтүүр болон

халдваргүйжүүлэлтийн тоног

төхөөрөмж, халилтын сувагтай

0 20

13

Усан бассейн, чийрэгжүүлэлтийн

усан сан нь дотоодын хяналтын

лабораторитай

0 20

14 рН стандартын шаардлага хангасан 0 20

15

Хлороор халдваргүйжүүлэлт хийж

буй нөхцөлд үлдэгдэл хлор

стандартын шаардлага хангасан

0 20

16

Бромоор халдваргүйжүүлэлт хийж

буй нөхцөлд үлдэгдэл бром

стандартын шаардлага хангасан 

0 20

Усан бассейн, чийрэгжүүлэлтийн усан сангийн  байгалийн ба зохиомол гээлтүүлэг

Эрүүл ахуйн тухай хуулийн 7.1

Усан бассейн,

чийрэгжүүлэлтийн усан санд

тавих ерөнхий шаардлага

MNS 6182:2010 стандарт

Усан бассейн, чийрэгжүүлэлтийн усан сангийн агааржуулалтын систем

Эрүүл ахуйн тухай хуулийн 7.1

Усан бассейн,

чийрэгжүүлэлтийн усан санд

тавих ерөнхий шаардлага

MNS 6182:2010 стандарт

Усан сангийн усанд тавих эрүүл ахуйн шаардлага

Эрүүл ахуйн тухай хуулийн 7.1

Усан бассейн,

чийрэгжүүлэлтийн усан санд

тавих ерөнхий шаардлага

MNS 6182:2010 стандарт

Эрүүл ахуйн тухай хуулийн 7.1

Усан бассейн,

чийрэгжүүлэлтийн усан санд

тавих ерөнхий шаардлага

MNS 6182:2010 стандарт

Хуудас 2



17

Озоноор халдваргүйжүүлэлт хийж

буй нөхцөлд үлдэгдэл озон

стандартын шаардлага хангасан

0 20

18

Хэт ягаан туяагаар

халдваргүйжүүлэлт хийж буй

нөхцөлд хэт ягаан туяаны хэмжээ

стандартын шаардлага хангасан

0 20

19
Хэт ягаан туяаны төхөөрөмжөөр

өнгөрөх усны урсгалын хурд
0 20

20

Хэт ягаан туяагаар

халдваргүйжүүлэлт хийж буй

нөхцөлд устөрөгчийн хэт ислийн

хэмжээ стандартын шаардлага

хангасан

0 20

21

Усан сангийн ус бүрэн солигдох

хугацаа усны гүн 0.5 м-ээс бага

тохиолдолд эргэлтийн хугацаа 0.5

цаг /0.5-1.0 м бол 1 цаг, 1.0-1.5 м бол

1.5 цаг, 1.5-1.8 м бол 2 цаг, 1.8-2.0 м

бол 2.5 цаг, 2.0-3.3м бол 3.5 цаг, 3.0

м-ээс 5-6 цаг/

0 20

22

Улирал тутам болон усаа сольсоны

дараа хими, нян судлалын

шинжилгээнд хамрагдаж дүгнэлт

гаргуулдаг

0 20

23

Усан бассейн, чийрэгжүүлэлтийн

усан сангийн хөлийн гишгүүр, шал,

үсрэлтийн тавцан, углааш зэрэг эд

зүйлсээс авсан бичил амь судлалын

арчдасны шинжилгээгээр эрүүл ахуй,

аюулгүй байдлыг хангасан

0 20

24
Аврах хантааз, цагираг, заагуур мод,

хөвөгчөөр хангагдсан
0 10

25

Усан бассейны гүнийг хэмжээг

заасан тэмдэг тэмдэглэгээг

байрлуулсан

0 10

26

Эмнэлэгийн анхан шатны тусламж

үзүүлэх багаж, хэрэгсэл, эм

тариагаар хангагдсан 

0 5

27

Бассейны газрын ус нь “Ундны ус.

Эрүүл ахуйн шаардлага, түүнд тавих

хяналт” MNS 0900:2005 стандартын

шаардлага хангасан

0 5

28

Хэсгийн ус хангамжтай нөхцөлд эх

үүсвэрт эрүүл ахуйн болон энгийн

хамгаалалтын бүс тогтоосон

0 5

29

Ундны усны эх үүсвэрийн худаг

эрүүл ахуйн шаардлага хангасан

барилга байгууламжтай

0 5

Эрүүл ахуйн тухай хуулийн 7.1

Усан бассейн,

чийрэгжүүлэлтийн усан санд

тавих ерөнхий шаардлага

MNS 6182:2010 стандарт

Усан бассейны аюулгүй байдалд тавих шаардлага 

Эрүүл ахуйн тухай хуулийн 7.1

Усан бассейн,

чийрэгжүүлэлтийн усан санд

тавих ерөнхий шаардлага

MNS 6182:2010 стандарт

Эрүүл ахуйн тухай хуулийн

4.1.1 Усан бассейн,

чийрэгжүүлэлтийн усан санд

тавих ерөнхий шаардлага

MNS 6182:2010 стандарт

“Ундны ус. Эрүүл ахуйн

шаардлага, түүнд тавих

хяналт” MNS 0900:2005

стандарт

Хуудас 3



30

Бохир ус зайлуулах бага оврын

цэвэрлэх байгууламжтай тохиолдолд

зураг төслийн дагуу технологи үйл

ажиллагаа бүрэн хийгдсэн

0 5

31

Бага оврын цэвэрлэх байгууламжийн

эрүүл ахуйн хамгаалалтын бүсийг

хүчин чадлаас хамааруулан

стандартын дагуу тогтоосон

0 5

32

Бага оврын цэвэрлэх байгууламжийн

цэвэрлэсэн бохир усыг хаях талбайн

хөрсийг бохирдлоос хамгаалах арга

хэмжээ авсан

0 5

33

Бохирын цооногтой тохиолдолд

цооногийг бетон, төмөр бетон,

геомембран болон бусад ус үл

нэвчих материалаар доторлосон

0 5

34

Хоногт 5 шоометрээс их бохир ус

хуримтлагдах цэгийн доторлогоог

батлагдсан зураг төслийн дагуу

хийсэн

0 5

35

Цэвэрлэх байгууламжтай тохиолдолд 

цэвэршүүлсэн бохир ус нь

стандартын шаардлага хангасан

0 5

36
Хог хаягдлын тухай хуулийн 15

дугаар зүйлийн 15.1.2

Хогийн савыг галд тэсвэртэй

материалаар хийсэн
0 5

37
Хог хаягдлын тухай хуулийн 15

дугаар зүйлийн 15.1.3

Хогийн сав нь хог хаягдал салхиар

тархах, хур тунадасны ус

хуримтлагдах, шүүрэл ялгарахаас

сэргийлсэн

0 5

38
Эрүүл ахуйн тухай хуулийн

4.4.1, 4.4.2

Хатуу хог хаягдлыг зайлуулах

байгууламж нь /цэг/ гэр, байшин,

хүнс боловсруулах, хадгалах газар,

хүүхдийн тоглоомын талбайгаас 20-

30 метрт, тээврийн хэрэгсэл

чөлөөтэй нэвтрэх зайтай

0 5

39
Эрүүл ахуйн тухай хуулийн

4.4.3 

Өөрийн эзэмшил, ашиглалтад байгаа

газар болон орчны 50 метр хүртэлх

газрын хог хаягдлыг цэвэрлэх,

зайлуулах, ногоон байгууламжийн

арчилгааг хийдэг

0 5

Хатуу хог хаягдлын зайлуулалт

Ажилтанд тавих эрүүл ахуйн шаардлага

Эрүүл ахуйн тухай хуулийн

4.4.1 Усан бассейн,

чийрэгжүүлэлтийн усан санд

тавих ерөнхий шаардлага

MNS 6182:2010 стандарт

Хүрээлэн байгаа орчин. Усны

чанар.Хаягдал ус.Ерөнхий

шаардлага MNS 4943:2015 

Хуудас 4



40

Спорт сургалтын усан бассейнд

мэргэжлийн гэрчилгээтэй сургагч-

багш, дасгалжуулагч, аврагч, эмч

болон бусад ажилтан албан хаагчид

ажилладаг, чийрэгжүүлэлтийн усан

санд мэргэшсэн ажилтантай

0 5

41
Бассейны ажилчид эрүүл мэндийн

үзлэгт орсон 
0 5

42

Бассейнаар үйлчлүүлэгчдийн

урьдчилан сэргийлэх үзлэгт

хамрагдсан эсэхэд хяналт тавьдаг

0 5

43
Усан бассейнд орохдоо зориулалтын

усны хувцас, малгай өмсүүлдэг
0 5

0 405 0

Хяналтын чиглэл, албан тушаалын

нэр

/ овог, нэр/

/ гарын үсэг, тэмдэг/

Усан бассейн,

чийрэгжүүлэлтийн усан санд

тавих ерөнхий шаардлага

MNS 6182:2010 стандарт

Үйлчлүүлэгчдэд тавих шаардлага

НИЙТ ОНОО

БАТАЛГААЖУУЛАЛТ

Усан бассейн,

чийрэгжүүлэлтийн усан санд

тавих ерөнхий шаардлага

MNS 6182:2010 стандарт

Хяналтын чиглэл, албан

тушаалын нэр

Хүлээн зөвшөөрсөн: Аж

ахуйн нэгж, байгууллагын

эрх бүхий албан

тушаалтан

/ овог, нэр/ / овог, нэр/

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

Тайлбар:            

Хуудас 5


