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Хяналт шалгалтын төрөл Удирдамж Хяналт шалгалтын бүрэлдэхүүн

Дугаар

Төлөвлөгөөт

Төлөвлөгөөт бус

Гүйцэтгэлийн

Хяналт шалгалтад хамрагдсан аж ахуйн нэгж, байгууллага

Ангилал: Зуслангийн нэр Ердийн зуслан

Олон улсын  Гүнзгийрүүлсэн сургалттай

Орон нутгийн Регистрийн №

Эрх бүхий удирдах албан тушаалтан Хяналтын объект

Албан тушаал Овог, нэр Утас, и-мэйл Хаяг, байршил

Хяналт шалгалтад байлцсан албан тушаалтан

Албан тушаал Овог, нэр Утас, и-мэйл

Хүчин чадал /1 ээлжийн/

Үндсэн хүчин чадал Багш, сурган хүмүүжүүлэгч

Туслах ажилтны тоо

Нийт хүүхдийн тоо Эмч, эмнэлгийн мэргэжилтний тоо

Бүлгийн тоо

Өмнөх хяналт шалгалтын мэдээ

№3.18   

Хяналт шалгалтад сүүлийн 12 сарын 

хугацаанд хэдэн удаа хамрагдсан

Өмнөх шалгалтаар хүүхэд өсвөр 

үеийн эрүүл ахуйн чиглэлээр илэрч 

байсан зөрчлүүд, голомтлон гарч 

байсан халдварт өвчний байдал

Өмнөх шалгалтаар авч байсан арга 

хэмжээ, гүйцэтгэлийн байдал

Үйл ажиллагаа 

Үйл ажиллагаа эрхэлсэн 

хугацаа:

тогтмол ажиллагаатай

улирлын шинжтэй

Улсын бүртгэлийн гэрчилчилгээ №

Ажиллагсдын тоо

_____________________________________________________

МЭРГЭЖЛИЙН ХЯНАЛТЫН ГАЗАР

Утас:

Факс:

А. ЕРӨНХИЙ МЭДЭЭЛЭЛ

ХҮҮХДИЙН  ЗУСЛАНГИЙН ЭРҮҮЛ 

АХУЙН ХАЛДВАР ХАМГААЛЛЫН 

НӨХЦӨЛИЙГ ШАЛГАХ ХЯНАЛТЫН 

ХУУДАС
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Хяналт 

шалгалт

Гүйцэт-

гэлийн 

шалгалт

0 65 0 0

1
Зуслангийн эдэлбэр газар нь

гэрчилгээтэй
0 5

2
Зуслангийн эзэмшлийн газарт гадны

объект байхгүй, хамгаалалт, хашаатай 
0 5

3
Эдэлбэр газар дахь барилга хооронд

шєнийн гэрэлтүүлэгтэй 
0 5

4

Хүүхдийн зуслангийн үйл 

ажиллагаа ерөнхий шаардлага MNS 

5633:2013 стандартын 10.1.1 

Насанд хүрэгчдийн амралт, болон архи,

согтууруулах ундаагаар үйлчлэх цэг нь

зуслангийн эдэлбэр газраас 500 м-ээс

гадагш зайд байрладаг

0 10

5

Биеийн тамир, спортын арга хэмжээг

шаардлага хангасан талбайд явуулдаг

/осол гэмтлээс сэргийлсэн, зүлэгжүүлж

ногооруулсан, бохирдолгүй гэх мэт/

0 5

6

Биеийн тамир, спортын тоног тєхєєрємж,

хэрэгслийн хэвийн ажиллагаа, стандарт

хэмжээ хангагдсан, осол гэмтлээс

хамгаалагдсан

0 5

7

Соёл хүмүүжлийн ажлыг зориулалтын

эсвэл ариун цэвэр, эрүүл ахуйн

шаардлага хангасан байр, талбайд

явуулдаг. /Агаарын дулаан 18-22 хэм,

чийглэг 40-60%, агаар сэлгэлт хийх

боломжтой/

0 5

8

Хөгжмийн зэмсэг, техник хэрэгсэл, тоног

төхөөрөмжтэй, хэвийн ажиллагаатай,

цахилгааны аюулгүй байдлыг хангасан 

0 5

9

Хүүхдийн зуслангийн үйл 

ажиллагаа ерөнхий шаардлага MNS 

5633:2013 стандартын А 

хавсралтын 4  

Улс, хот сууринтай холбогдох холбоо,

мэдээллийн хэрэгслээр бүрэн хангасан 
0 5

10

Хүүхдийн зуслангийн үйл 

ажиллагаа ерөнхий шаардлага MNS 

5633:2013 стандартын А 

хавсралтын 19 

Бохир усны цооног, бие засах газар,

хогийн цэг нь хүүхдийн байрнаас

зонхилох салхины доор 30-50м зайтай

0 10

11

”Ахуйн болон үйлдвэрлэлийн хог 

хаягдлын тухай” хуулийн 10 дугаар 

зүйлийн 10.1.3,10.2.6 

Хогийн сав нь тагтай, хатууруулсан

талбайд байрлах ба хог хаягдлыг тухай

бүр тээвэрлэдэг

0 5

0 80 0 0

12
Унд, ахуйн усаар тасралтгүй хангах

нєхцєл бүрдүүлсэн
0 10

13

Ус хангамжийн эх үүсвэр нь стандартын

шаардлага хангасан, хамгаалалтын бүс

тогтоосон

0 5

14

Хүүхдийн зуслангийн үйл 

ажиллагаа ерөнхий шаардлага MNS 

5633:2013 стандартын 7.7 

Зөөврийн унд ахуйн усны савыг 3 хоног

тутамд угааж халдваргүйтгэдэг
0 10

15

Хүнсний бүтээгдэхүүний аюулгүй 

байдлыг хангах тухай хуулийн 

11.1.2

Зөөврийн ус хангамжтай тохиолдолд

хүнсний зориулалтын саванд усаа

нөөцөлдөг

0 10

Б. ХЯНАЛТ ШАЛГАЛТЫН АСУУЛТУУД, ҮНЭЛГЭЭ

No
Хууль тогтоомж, дүрэм, журам, 

стандартын нэр, зүйл, заалт
Хяналт шалгалтын асуултууд

Батлагдсан 

оноо
Авсан оноо

I. Гадна орчин, барилга байгууламж  

Хүүхэд өсвөр үеийнхний амралтын 

төв, зуслангийн эрүүл ахуй, ариун 

цэврийн үлгэрчилсэн дүрэм 1 зүйл 

Эрүүл ахуйн тухай хуулийн 6.2, 

Хүүхдийн зуслангийн үйл 

ажиллагаа ерөнхий шаардлага MNS 

5633:2013 стандартын А 

хавсралтын 10, 13 

Усан сан бүхий газрын онцгой 

болон энгийн хамгаалалтын бүс, 

усан хангамжийн эх үүсвэрийн 

эрүүл ахуйн бүсийн дүрмийн 3.15 

II. Усан хангамж, бохир ус зайлуулалт, халаалт 

Хуудас B2



16 Ундны ус MNS 0900:2005 стандарт
Ундны ус нь стандарт, аюулгүй байдлын

шаардлагыг хангасан 
0 10

17

Бохир ус зайлуулах систем нь шаардлага

хангасан, байгальд хор нєлєє

үзүүлдэггүй

0 5

18
Халаалт, дулааны систем нь аюулгүй

байдлын шаардлага хангасан
0 5

19

Энгийн бие засах газрын загвар,

хэмжээс нь стандартын шаардлага

хангасан

0 5

20 Цэвэрлэгээ халдваргүйжүүлэлт сайн 0 5

21
Эрэгтэй, эмэгтэй хүүхдийн бие засах

газар тусдаа, ялгах тэмдэгтэй 
0 5

22

Ариун цэврийн өрөөнд 20 хүүхдийн дунд

нэг гар угаагуур ноогдохоор

суурилуулсан, хүрэлцээтэй

0 5

23
15 хүүхэд тутамд нэг суултуур ноогддог,

хүрэлцээтэй 
0 5

0 55 0 0

24

Амралтын байранд нэг хүүхдэд ногдох

талбай стандартын шаардлага

хангасан./7-11 насанд 2.5-3мкв, 11-16

насанд3-4 мкв/

0 10

25
Эрэгтэй, эмэгтэй сурагчдын амрах байр

тусдаа
0 5

26

Хүүхдийг шаардлага хангасан ор, ширээ,

сандал, хувцасны шүүгээ, єлгүүрээр

бүрэн хангасан

0 10

27

Хєнжил, гудас, цагаан хэрэглэл нь

шаардлага хангасан, хүрэлцээтэй.

/цэвэр, угааж цэвэрлэхэд хялбар,

харшлын нөлөөгүй/

0 10

28
Өрєєний дулаан 18-20C, харьцангуй

чийглэг нь 40-60 хувь
0 10

29

Байгалийн гэрэлтүүлгийн коэффициент

нь 1:5-аас багагүй, шалны 1м2 талбайд

тусах зохиомол гэрэлтүүлэг нь ердийн

гэрэл 5 ватт, єдрийн гэрэл 16 люксээс

багагүй 

0 5

30

Эрэгтэй, эмэгтэй хүүхдүүд тусдаа усанд

орох эрүүл ахуйн шаардлага хангасан

халуун усны газартай

0 5

0 65 0 0

31
Эрүүл мэндийн тухай хуулийн 25 

дугаар зүйлийн 25.1 

Мэргэжлийн үйл ажиллагаа эрхлэх

зөвшөөрөл бүхий  эмчтэй
0 5

32

Хүүхдийн зуслангийн үйл 

ажиллагаа ерөнхий шаардлага MNS 

5633:2013 стандартын 9.5 

Шаардлагатай тохиолдолд анхны болон

яаралтай тусламж үзүүлдэг
0 5

33
Шаардлагатай тоног төхөөрөмж бүхий

эмчийн үзлэгийн єрєєтэй
0 5

34

Хүүхэд хүлээн авах хүчин чадалд

суурилсан, хүрэлцээтэй ор, тоног

тєхєєрємж бүхий тусгаарлах өрөөтэй  

0 5

35

Эмнэлгийн анхны тусламж, үйлчилгээнд

шаардагдах, чанарын баталгаатай эм

тариа, боолтын материал, эмнэлгийн

хэрэгсэлтэй

0 5

36

Эрүүл мэндийн урьдчилан сэргийлэх

үзлэг шинжилгээг бүрэн хийлгэж, эрүүл

болох нь батлагдсан хүүхдийг хүлээн авч

хэвшсэн./ шээс буюу цөсний пигмент,

цагаан хорхой, сүрьеэ/

0 5
Хүүхдийн зуслангийн үйл 

ажиллагаа ерөнхий шаардлага MNS 

5633:2013 стандартын 9.4.1, 9.4.2 

ЭМГ-ын даргын 297 тоот тушаал, 

СӨБТХ-ийн 15.1,  Хүүхдийн 

зуслангийн үйл ажиллагаа ерөнхий 

шаардлага MNS 5633:2013 

стандартын 9.2.3 

Хүүхдийн зуслангийн үйл 

ажиллагаа ерөнхий шаардлага MNS 

5633:2013 стандартын А 

хавсралтын 8

Сургалт хүмүүжлийн байгууллагын 

барилга байгууламжийн норм ба 

дүрэм 31-03-03 стандарт 

Монгол Улсын “Нүхэн жорлон, 

угаадасны нүх. Ерөнхий шаардлага 

MNS 5924-2008 стандарт

Барилгын доторх усан хангамж, 

ариутгах татуурга БНбД 40-05-

98/2005

"Хүүхэд өсвөр үеийнхний амралтын 

төв, зуслангийн эрүүл ахуй, ариун 

цэврийн үлгэрчилсэн дүрэм" -ийн 

3.4, 3.5 

III. Амрах байрны эрүүл ахуйн шаардлага

IV. Эрүүл мэндийн үйлчилгээ

Хуудас B3



37

Ажиллагсад нь эрүүл мэндийн

урьдчилан сэргийлэх үзлэг шинжилгээ

хийлгэсэн

0 5

38

Хүүхдүүдийн дунд эрүүл мэндийн талаар

сургалт, сурталчилгаа хийж хэвшсэн,

үзүүлэн таниулах материал хүрэлцээтэй

0 5

39
Амрагч хүүхдийн эрүүл мэндийн байдалд

үзлэг хийж үнэлгээ єгдєг
0 5

40

Байгууллагын дотоод дүрэмтэй,

дотоодын хяналтын ажилтан буюу нэгж

нь  үр дүнтэй ажилладаг

0 5

41

Хүнсний гаралтай халдвар хордлого

гарах эрсдэлийг дотооддоо хянаж

бүртгэн залруулах арга хэмжээ авдаг,

тогтмолжсон

0 5

42

Цэвэрлэгээний материал, ариутгал,

халдваргүйжүүлэлтийн бодис нь

шинжилгээний бичигтэй, хүрэлцээтэй,

тогтмол хэрэглэдэг

0 5

43

Шавьж, мэрэгчгүйтгэлийг тогтмол

хугацаанд хийлгэдэг, ахуйн хортон

шавьж мэрэгчгүй, дотоодын хяналт

бүртгэлтэй 

0 5

0 15 0 0

44

Хүүхдийн зуслангийн үйл 

ажиллагаа ерөнхий шаардлага MNS 

5633:2013 стандартын 10.1.3, 10.1.7

Гал түймэр, гэмт халдлага, гамшгийн үед

ажиллах шуурхай ажлын төлөвлөгөө,

авралтын зам гарцын зургийг ил

байрлуулсан, аврах хаалга, шатны

хонгилыг чөлөөтэй байлгадаг

0 10

45

Хүүхдийн зуслангийн үйл 

ажиллагаа ерөнхий шаардлага MNS 

5633:2013 стандартын 10.2.7, 10.2.8 

дахь заалт 

Хүүхдийг бие махбодь, сэтгэл санааны

шийтгэл, хүчирхийлэл, гэмт хэрэг эрх

зүйн зөрчилд холбогдох, архи, тамхи,

мансууруулах бодист донтохоос

урьдчилан сэргийлэх төлөвлөгөө

боловсруулан, хэрэгжүүлдэг

0 5

0 0

.... 

эрсдэлтэй

.... 

эрсдэлтэй

>=50% Их эрсдэлтэй

[30%-49%]

<=29%

2800

Y. Хүүхэд хамгаалал 

Хүүхдийн зуслангийн үйл 

ажиллагаа ерөнхий шаардлага MNS 

5633:2013 стандартын 9.4.1, 9.4.2 

Хүүхдийн зуслангийн үйл 

ажиллагаа ерөнхий шаардлага MNS 

5633:2013 стандартын  9.2.4, 9.3 

Хүүхдийн зуслангийн үйл 

ажиллагаа ерөнхий шаардлага MNS 

5633:2013 стандартын 20, Хүүхэд 

өсвөр үеийнхний сургалт 

хүмүүжлийн байгууллагын үйл 

ажиллагаанд мөрдөх эрүүл ахуйн 

үлгэрчилсэн дүрмийн 14.1, 10.8  

Дунд эрсдэлтэй

Бага эрсдэлтэй

Эрүүл ахуйн тухай хуулийн 7.3, 7.4, 

ТХШТХ-ийн 7.2 ЗГ-ын тогтоол 311

ҮНЭЛГЭЭ

НИЙТ ОНОО 

Хуудас B4



авах арга хэмжээ тоон үзүүлэлт

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

__________________________ __________________________

/ овог, нэр/ / овог, нэр/

__________________________ __________________________

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

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

Оноо Үнэлгээ Биелэлт

БАТАЛГААЖУУЛАЛТ

Хүлээн зөвшөөрсөн: Аж ахуйн нэгж, 

байгууллагын эрх бүхий албан 

тушаалтан

__________________________ __________________________

/ овог, нэр/ / овог, нэр/

__________________________ __________________________

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

__________________________

/ гарын үсэг, тэмдэг/

Тайлбар:

Г. ГҮЙЦЭТГЭЛИЙН ШАЛГАЛТААР АВСАН АРГА ХЭМЖЭЭ, БИЕЛЭЛТ

Тухайн аж ахуйн нэгж, байгууллагад авах арга хэмжээ

Улсын байцаагчийн албан тушаал

__________________________

/ овог, нэр/

Тайлбар:

В. ХЯНАЛТ ШАЛГАЛТААР АВСАН АРГА ХЭМЖЭЭ, БИЕЛЭЛТ

Оноо Үнэлгээ
Тухайн аж ахуйн нэгж, байгууллагад авах арга хэмжээ

Биелэлт

Улсын байцаагчийн албан тушаал

__________________________

/ овог, нэр/

__________________________

/ гарын үсэг, тэмдэг/


