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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

Улсын бүртгэлийн гэрчилгээний Регистрийн No

Хэв шинж дугаар

Эрх бүхий удирдах албан тушаалтан Хяналтын объект

Албан тушаал Овог, нэр Утас, и-мэйл Дотуур байрны хаяг, байршил

Хяналт шалгалтад байлцсан албан тушаалтан Харъяалагадах сургуулийн хаяг байршил

Албан тушаал Овог, нэр Утас, и-мэйл

Тухайн чиглэлээр үйл ажиллагаа эрхэлсэн хугацаа Хүчин чадал /1 ээлжийн/

Үндсэн хүчин чадал

Өмнөх хяналт шалгалтын мэдээ

А. ЕРӨНХИЙ МЭДЭЭЛЭЛ

Өмнөх шалгалтаар хүүхэд өсвөр 

үеийн эрүүл ахуйн чиглэлээр илэрч 

байсан зөрчлүүд

МЭРГЭЖЛИЙН ХЯНАЛТЫН ГАЗАР

_____________________________________________________  ДОТУУР БАЙРНЫ ЭРҮҮЛ АХУЙ,  

ХАЛДВАР ХАМГААЛЛЫН 

НӨХЦӨЛИЙГ ШАЛГАХ ХЯНАЛТЫН 

ХУУДАС

Утас:

Факс:

Хяналт шалгалтад сүүлийн 12 сарын 

хугацаанд хэдэн удаа хамрагдсан

Төслийн хүчин чадал:

Одоо байгаа:

Нийт хүүхдийн тоо

Өмнөх шалгалтаар авч байсан арга 

хэмжээ, гүйцэтгэлийн байдал
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Хяналт 

шалгалт

Гүйцэтгэл

ийн 

шалгалт

0 25 0 0

1
Эрүүл ахуйн тухай хуулийн 7.1 

дэх заалт

Барилга байгууламжийг шинээр барьж,

өргөтгөн шинэчилж ашиглалтад

оруулахдаа мэргэжлийн байгууллагын

зураг төслийн дагуу  барьж байгуулсан

0 5

2

Эрүүл ахуйн тухай хуулийн 

4.4.1, 4.4.2, Оюутны дотуур 

байрны үйлчилгээ 5869:2008 

стандартын 4.1.6 дахь заалт 

Хатуу хог хаягдлыг ангилж төрөлжүүлсэн,

зориулалтын шаардлага хангасан цэгтэй,

/хог хаягдлын гэрээтэй/  

0 5

3
Дотуур байрны эдэлбэр газар нь нэг

сурагчид 40 м.кв талбайтай
0 5

4
Эдэлбэр газрын 40%-аас багагүй хэсгийг

зүлэгжүүлж, мод тарьж, цэцэрлэгжүүлсэн
0 5

5

Биеийн тамирын задгай талбай нь гүйлтийн

тойрог, гимнастикийн дасгал хөдөлгөөн

хийхэд зориулагдсан турниктэй, гар

бөмбөг, сагсан бөмбөгийн талбайтай 

0 5

0 120 0 0

6

Усны чанар, аюулгүй байдалд жилд 2-оос

доошгүй удаа шинжилгээ хийлгэж, дүгнэлт

гаргуулдаг

0 15

7

Хэсгийн усан хангамжийн эх үүсвэрт эрүүл

ахуйн хамгаалалтын бүсийг 50 метрээс

доошгүй зайд тогтоосон, дэглэмийг

мөрддөг

0 10

8

Ундны ус зөөх, хадгалах сав нь хүнсний

зориулалтын материалаар хийгдсэн, угааж

цэвэрлэхэд хялбар

0 10

9
Ундны ус хадгалах савыг 7 хоногт 1-2 удаа

бүрэн суллаж, угааж, халдваргүйжүүлдэг
0 15

10
Эрүүл ахуйн шаардлага, норм, норматив

хангасан гар угаагууртай 
0 15

11
Эрүүл ахуйн шаардлага, норм, норматив

хангасан ариун цэврийн өрөөтэй  
0 10

12
Эрүүл ахуйн шаардлага, норм, норматив

хангасан усанд орох өрөөтэй
0 15

13 Бохирын цооногтой 0 5

14
Ажилчдын ариун цэврийн өрөө тусдаа байх

ба 1  угаалтуур 1 суултууртай 
0 5

15
Бохир усыг цэвэрлэх бага оврын цэвэрлэх

байгууламжтай 
0 5

16
Ариун цэврийн байгууламж нь стандартын

шаардлага хангасан
0 10

17
Олон нийт иргэний барилга 

БНбД 31-03-03 

Төвийн дулаан хангамжийн систем эсвэл

шаардлага хангасан хэсгийн халаалтанд

холбогдсон

0 5

0 115 0 0

18
Оюутан, сурагчдын байрлах өрөө нь эрүүл

ахуйн шаардлага, норм, норматив хангасан
0 10

Б. ХЯНАЛТ ШАЛГАЛТЫН АСУУЛТУУД, ҮНЭЛГЭЭ

Сургалт хүмүүжлийн 

байгууллагын барилга 

байгуууламж” барилгын норм 

ба дүрэм БНбД /66-88, Оюутны 

дотуур байрны үйлчилгээ 

ерөнхий шаардлага 5869:2008 

стандартын-4.2.5, 4.2.6

Сургалт хүмүүжлийн 

байгууллагын барилга 

байгуууламж” барилгын норм 

ба дүрэм БНбД /66-88-ын  3.38 

дэх заалт

No

Хууль тогтоомж, дүрэм, 

журам, стандартын нэр, 

зүйл, заалт

Авсан оноо

Эрүүл ахуйн тухай хуулийн 

4.1.1, 4.4.1, Цэцэрлэг, ерөнхий 

боловсролын сургууль, дотуур 

байрны ус, ариун цэвэр, эрүүл 

ахуйд тавигдах норм, 

шаардлагын 1.1.2, 1.1.3, 1.1.5, 

1.1.6 дах заалтууд

/БСШУ-ны сайд, ЭМС-ын сайд, 

Сангийн сайдын 2015 оны 

A/253, 251,173/            "Сургалт 

хүмүүжлийн байгууллагын 

барилга байгууламж" БНбД/66-

88 

Эрүүл ахуйн тухай хуулийн 

4.4.1, 4.4.4, Барилгын доторхи 

усан хангамж, ариутгах 

татуурга БНбД 40-05-98/2005

Хяналт шалгалтын асуултууд

Батлагдсан 

оноо

I.Сургуулийн дотуур байрны гадна орчин, барилга байгууламж

II.Усан хангамж, ариун цэврийн байгууламж 

III.Дотуур байрны эрүүл ахуйн шаардлага 

Хуудас B2



19
Угаалга, хатаалгын өрөөтэй, 50 хүүхэд

тутам 1 угаалгын машинтай
0 10

20

Сургалт хүмүүжлийн 

байгууллагын үйл 

ажиллагаанд мөрдөх эрүүл 

ахуйн үлгэрчилсэн дүрмийн 

4.10 дахь заалт 

Агаар, эрүүл зүйн нян судлалын арчдасын

шинжилгээгээр гэдэсний савханцар

стандарт, аюулгүй байдлыг хангасан /усанд

орох өрөө, гал тогоо/

0 20

21

Байрны дотоод болон гаднах орчинд утаат

тамхи татахгүй байх талаарх

зохицуулалтыг дотоод журамд тусгасан,

хэрэгжилтэнд нь хяналт тавьдаг

0 5

22

Орох хаалга, хонгил, бие засах газар болон

бусад шаардлагатай газарт тамхи татахыг

хориглосон анхааруулах тэмдэг

байршуулсан

0 5

23

Өрөө бүр цонхтой байх ба байгалийн

гэрэлтүүлгийн коэффициент 1.5-аас

багагүй 

0 5

24
Өрөөний дулаан 18-20С, харьцангуй чийг

40-60 хувь 
0 10

25

Дотуур байрны өрөө тасалгаанууд амьдрах

хүний тоогоор сандал, ор, гудас, хувцасны

шүүгээтэй, өрөө бүрт ширээ, ширээний

гэрэл, хогийн савтай 

0 5

26

Оюутны дотуур  байрны 

үйлчилгээ MNS5869:2008 

стандартын 5.4 

Дотуур байрны үүдний хэсэгт хальтиргаа,

гулгаанаас хамгаалсан шалавчтай,

тэргэнцэрийн зориулалтын замтай 

0 5

27

Сургалт хүмүүжлийн 

байгууллагын үйл 

ажиллагаанд мөрдөх эрүүл 

ахуйн үлгэрчилсэн дүрмийн 

8.10 дахь заалт 

Хүүхдийн хоолны илчлэг, үндсэн шимт

бодис, ислэгийн хоногийн хэрэгцээ

хангалттай 

0 10

28

Ариутгал цэвэрлэгээ,

халдваргүйжүүлэлтийг хийх журамтай

графикийн дагуу хийж, бүртгэл хөтөлж

хэвшсэн

0 10

29

Цэвэрлэгээний материал,

халдваргүйжүүлэлтийн бодис

шинжилгээний бичигтэй, хэв нйаруулж

хэрэглэдэг

0 10

30

Хортон шавьж, мэрэгчдээс урьдчилан

сэргийлэх, халдваргүйтгэлийг тогтмол

хийлгэдэг

0 10

0 25 0 0

31 Байрны давхар бүр гал тогооны өрөөтэй 0 10

32 25-аас доошгүй хүүхдийн дунд 1 зуухтай 0 5

33
Бүрэн ажиллагаа бүхий хөргөгч,

хөлдөөгчтэй
0 10

0 0

........... 

эрсдэлтэй

........... 

эрсдэлтэй

>=60% Их эрсдэлтэй

[30%-59%] Дунд эрсдэлтэй

<=29% Бага эрсдэлтэй

Сургалт хүмүүжлийн 

байгууллагын барилга 

байгуууламж” барилгын норм 

ба дүрэм БНбД /66-88, Оюутны 

дотуур байрны үйлчилгээ 

ерөнхий шаардлага 5869:2008 

стандартын-4.2.5, 4.2.6

Тамхины хяналтын тухай 

хуулийн 9 дүгээр зүйлийн 

9.1.6, 9.1.8, 9.3

Сургалт хүмүүжлийн 

байгууллагын үйл 

ажиллагаанд мөрдөх эрүүл 

ахуйн үлгэрчилсэн дүрмийн 

14.1, 10.8  дахь заалт

НИЙТ ОНОО 

Оюутны дотуур  байрны 

үйлчилгээ MNS5869:2008 

стандартын 4.2.2

IV. Хүнсний аюулгүй байдлыг хангах үйл ажиллагаа. /Ерөнхий боловсролын 

Олон нийт иргэний барилга 

БНбД 31-03-03-ын 2.8 дахь 

заалт,   Оюутны дотуур байрны 

үйлчилгээ ерөнхий шаардлага 

5869:2008 стандартын-4.3

ҮНЭЛГЭЭ
0 285

Хуудас B3



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, 

__________________________ __________________________

/ 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/

В. ХЯНАЛТ ШАЛГАЛТААР АВСАН АРГА ХЭМЖЭЭ, БИЕЛЭЛТ

Оноо Үнэлгээ
Тухайн аж ахуйн нэгж, байгууллагад авах арга хэмжээ

Биелэлт

/ гарын үсэг, тэмдэг/

Тайлбар:

Г. ГҮЙЦЭТГЭЛИЙН ШАЛГАЛТААР АВСАН АРГА ХЭМЖЭЭ, БИЕЛЭЛТ

Тухайн аж ахуйн нэгж, байгууллагад авах арга хэмжээ

Улсын байцаагчийн албан тушаал

Улсын байцаагчийн албан тушаал

__________________________

/ овог, нэр/

__________________________

Тайлбар:

__________________________

/ овог, нэр/

__________________________

/ гарын үсэг, тэмдэг/


