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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

Гүйцэтгэлийн

Хяналт шалгалтад хамрагдсан аж ахуйн нэгж, иргэн

Нэр Улсын бүртгэлийн гэрчилчилгээний Регистрийн No

дугаар

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

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

Үндсэн хүчин чадал

Өмнөх хяналт шалгалтын мэдээ

№3.26

Өмнөх шалгалтаар авч байсан арга 

хэмжээ, гүйцэтгэлийн байдал

А. ЕРӨНХИЙ МЭДЭЭЛЭЛ

МЭРГЭЖЛИЙН ХЯНАЛТЫН ГАЗАР

_____________________________________________________

Утас:

Факс:

Хяналт шалгалтад сүүлийн 12 сарын 

хугацаанд хэдэн удаа хамрагдсан

Өмнөх шалгалтаар илэрч байсан 

зөрчлүүд

Нийт хүүхдийн тоо

Нийт суралцагчдын тоо

ХҮҮХДИЙН АСРАМЖ, ХАЛАМЖИЙН 

БАЙГУУЛЛАГЫН  ЭРҮҮЛ АХУЙ, 

ХАЛДВАР ХАМГААЛЛЫН 

НӨХЦӨЛИЙГ ШАЛГАХ ХЯНАЛТЫН 

ХУУДАС
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Хяналт 

шалгалт

Гүйцэт-

гэлийн 

шалгалт

0 37 0 0

1
Эрүүл ахуйн тухай хуулийн 

7.1 дэх заалт

Барилга байгууламжийг шинээр барьж,

өргөтгөн шинэчилж ашиглалтанд оруулахдаа

мэргэжлийн байгууллагын зураг төслийн дагуу

барьж байгуулсан

0 5

2

Сургалт-хүмүүжлийн барилга байгууламж нь

хөдөлгөөн дуу шуугиан ихтэй гудамж төмөр

зам, үйлдвэрийн дуу шуугиан, химийн хорт

бодис, хорт хий, утаа, тортог, цацраг тоос

болон бусад бохирдуулж болох эх үүсвэрээс

500-аас доошгүй метр зайд байрласан

0 5

3
Үйлдвэр, ахуйн хатуу, шингэн хог хаягдалаас

200 метрээс доошгүй зайд байрласан
0 5

4
Шатахуун түгээх станцаас 2 км-ээс доошгүй

зайд оршдог
0 5

5

Хүүхэд өсвөр үеийнхний 

сургалт хүмүүжлийн 

байгууллагын үйл 

ажиллагаанд мөрдөх эрүүл 

ахуйн үлгэрчилсэн дүрэм-

ийн 3.8 дахь заалт

Эдэлбэр газрын хөрсний ариун цэврийн

байдал нь шаардлага хангасан, үнэлгээ

хийлгэсэн

0 5

6

Сургалт хүмүүжлийн 

байгууллагын барилга 

байгуууламж” барилгын 

норм ба дүрэм БНбД /66-88-

ын  3.38 дэх заалт

Эдэлбэр газрын 40%-аас багагүй хэсгийг

зүлэгжүүлж, мод тарьж, цэцэрлэгжүүлсэн
0 3

7
Гадаа тоглоомын талбайн хэмжээ 30 м2 -аас

доошгүй,  хөдөлгөөнт тоглоомоор хангагдсан
0 3

8

Зүлэгжүүлээгүй хэсэгт хүүхэд тоглох эрүүл

агаарт зугаалах, амарч суухад зориулан замыг

цементлэсэн замын дагуу 50 м дутамд сандал,

хогийн сав зэргийг байрлуулсан

0 3

9
Хог хаягдалыг түр хадгалах цэг нь ариун

цэврийн шаардлага хангасан
0 3

0 44 0 0

10

Хэсгийн болон зөөврийн усан хангамжтай

тохиолдолд ундны усны шинжилгээ хийлгэсэн,

стандарт аюулгүй байдлын шаардлага

хангасан

0 10

11
Хэсгийн усан хангамж нь эх үүсвэрийн

хамгаалалтын бүстэй
0 5

12
Унд, ахуйн усаар тасралтгүй хангах нөхцөл

бүрдүүлсэн
0 5

13
Бохир ус зайлуулах төвлөрсөн системд

холбогдсон
0 2

14 Бохирын цооногтой 0 5

15 Халаалт  дулааны системд холбогдсон  0 2

16
Хэсгийн халаалттай эрүүл, аюулгүй

ажиллагааг бүрэн хангасан
0 5

17
10 хүүхдэд 1 шүршүүр, 10 эмэгтэй 15 эрэгтэйд

1 суултууртай
0 5

II. Усан хангамж, бохир ус зайлуулалт, халаалт

Б. ХЯНАЛТ ШАЛГАЛТЫН АСУУЛТУУД, ҮНЭЛГЭЭ

Хяналт шалгалтын асуултуудNo

Авсан оноо

Хууль тогтоомж, дүрэм, 

журам, стандартын нэр, 

зүйл, заалт

Батлагдсан 

оноо

Хүүхдийн асрамж, халамж, 

хамгааллын үйлчилгээнд 

тавих нийтлэг шаардлага 

MNS 5852:2008 

I. Байгууллагын гадна орчин, барилга байгууламж

Эрүүл ахуйн тухай хуулийн 

4.1.1, Ундны ус /MNS 

0900:2005/ стандарт

Барилгын доторхи усан 

хангамж, ариутгах татуурга 

БНбД 40-05-98/2005

"Олон нийт иргэний барилга 

БНбД  31.03.03”        

Хүүхдийн асрамж, халамж, 

хамгааллын үйлчилгээнд 

тавих нийтлэг шаардлага 

MNS 5852:2008 

Хүүхдийн асрамж, халамж, 

хамгааллын үйлчилгээнд 

тавих нийтлэг шаардлага 

MNS 5852:2008 Хуудас B2



18
Ажилтнуудад зориулсан ариун цэврийн болон

шүршүүрийн өрөөтэй 
0 5

0 130 0 0

19
Унтлагын өрөөний 1 хүүхдэд ноогдох талбай 5

м2-аас доошгүй 
0 3

20
Хүүхдийн тоглоомын өрөөний талбай 20 м2-

аас багагүй 
0 3

21
Номын сан, уншлагын танхим, биеийн 

тамирын танхимтай 
0 3

22

Хүүхэд бүрийн насны онцлогт тохирсон ор,

ширээ сандал, эд зүйлсээ хадгалах шүүгээ

болон ахуйн, ариун цэврийн хэрэглэл

хүрэлцээтэй, эрүүл ахуйн шаардлага хангасан

0 10

23
Тоглоом нь хүүхдэд бэртэл, гэмтэл учруулах

хурц өнцөг, ирмэг хэсэггүй 
0 5

24

Хүүхдийн тоглоомын физик болон хими

үзүүлэлт нь аюулгүй байдлын шаардлага

хангасан

0 5

25
Анги, танхим үндсэн өрөөнүүдийн агаарын хэм

18-20, харьцангүй чийг 40-60 хувь
0 5

26

Байгалийн гэрэлтүүлгийн коэф нь 1.5-аас

багагүй, / цонхны талбайг шалны талбайд

харьцуулсан харьцаа 1:4-1:6/ 

0 2

27
Хүүхдийн өсөлт хөгжил, эрүүл ахуйн

шаардлагад нийцсэн хувцсаар хангасан
0 5

28

Шинээр ирж байгаа хүүхэд бүрийг төрөлжсөн

мэргэжлийн эмчийн урьдчилан сэргийлэх

үзлэгт хамруулж, эмчлэн эрүүлжүүлэх арга

хэмжээ авдаг 

0 5

29
Шаардлагатай тоног төхөөрөмж бүхий эмчийн

болон тусгаарлах өрөөтэй 
0 5

30

Эрүүл мэндийн асуудал эрхэлсэн төрийн

захиргааны байгууллагаас мэргэжлийн үйл

ажиллагаа эрхлэх зөвшөөрөлтэй эмчтэй. /3

хүртэл насны 10 ба түүнээс дээш, 4-өөс дээш

насны 30 ба түүнээс дээш хүүхэдтэй бол эмч

орон тоогоор ажиллана / 

0 5

31
Хүүхэд бүрийг товлолын дархлаажуулалтанд

бүрэн хамруулсан
0 5

32

Эмнэлгийн анхны тусламж, үйлчилгээнд

шаардагдах эм тариа, боолтын материалтай,

эмийг шаардлага хангасан нөхцөлд хадгалдаг

0 3

33 СӨБТХ-ийн 11.2.10  

Ажиллагсад болон хүүхдүүдийг эрүүл мэндийн

үзлэгт жил бүр оруулж, эрүүлжүүлэх арга

хэмжээ авдаг 

0 3

34

Эрүүл ахуйн тухай хуулийн 

7.3, Төрийн хяналт 

шалгалтын тухай хуулийн 

13.1 дэх заалт 

Байгууллагын эрүүл ахуй халдвар хамгаалал,

ариун цэврийн дүрмийн мөрдөлт хангалттай,

дотоодын хяналтын үйл ажиллагаа

тогтмолжсон

0 20

35

Агаар, эрүүл зүйн нян судлалын арчдасын

шинжилгээгээр гэдэсний савханцар

стандартад заасан хэмжээнээс хэтрээгүй  

0 10

36

Цэвэрлэгээний материал, ариутгал,

халдваргүйжүүлэлтийн бодис нь

шинжилгээний бичигтэй, хүрэлцээтэй

0 5

37
Шавьж, мэрэгчгүйтгэлийг тогтмол хугацаанд

хийлгэсэн, бүртгэлтэй 
0 5

38
Цэвэрлэгээ халдваргүйжүүлэлтийг хийх

журамтай, бүртгэл хөтөлж хэвшсэн
0 2

39

Хүүхдүүдэд болон багш, туслах багш,

үйлчилгээний ажиллагсадад эрүүл ахуй, ариун

цэврийн зөв дадал хэвшил олгох сургалт

сурталчилгаа хийдэг 

0 2

Хүүхдийн асрамж, халамж, 

хамгааллын үйлчилгээнд 

тавих нийтлэг шаардлага 

MNS 5852:2008 

Хүүхдийн асрамж, халамж, 

хамгааллын үйлчилгээнд 

тавих нийтлэг шаардлага 

MNS 5852:2008 

ЭМС-ын 2012 оны 216 тоот 

тушаал "Сургууль, хүүхдийн 

байгууллагад цочмог 

халдварт өвчнөөс сэргийлэх 

арга хэмжээний удирдамж" 

Хүүхдийн асрамж, халамж, 

хамгааллын үйлчилгээнд 

тавих нийтлэг шаардлага 

MNS 5852:2008 

Хүүхэд өсвөр үеийнхний 

сургалт хүмүүжлийн 

байгууллагын үйл 

ажиллагаанд мөрдөх эрүүл 

ахуйн үлгэрчилсэн дүрмийн 

14.1, 10.8    

Хүүхдийн асрамж, халамж, 

хамгааллын үйлчилгээнд 

тавих нийтлэг шаардлага 

MNS 5852:2008 

III. Сургалт хүмүүжлийн эрүүл ахуйн шаардлага  

Хүүхдийн асрамж, халамж, 

хамгааллын үйлчилгээнд 

тавих нийтлэг шаардлага 

MNS 5852:2008 

Хуудас B3



40

Барилгын хүчин чадал нь 50 хүүхдийн

багтаамжтай бол угаалгын 1 өрөө, 50-150 бол

угаалга, индүүдлэгийн гэсэн 2 өрөөтэй

0 5

41

Угаалгын өрөөний талбайн хэмжээ нь 1

ээлжинд угаах 1 кг цагаан хэрэглэлд 0.8м2 -иас

багагүй 

0 5

42
НХХЯ-ын сайдын 2001 оны 

03 тоот тушаал

Байгууллагын хэмжээнд үйлчлэгч нарын тоо

хангалттай, ажиллагсадын хөдөлмөр

хамгааллын хувцас, хувцас солих өрөөтэй  

0 3

43

Байгууллагын дотоод болон гаднах орчинд

утаат тамхи татахгүй байх талаарх

зохицуулалтыг дотоод журамд тусгасан,

хэрэгжилтэнд нь хяналт тавьдаг

0 3

44

Байгууллагын орох хаалга, хонгил, бие засах

газар болон бусад шаардлагатай газарт тамхи

татахыг хориглосон анхааруулах тэмдэг

байршуулсан

0 3

0 0
........... 

эрсдэлтэй

........... 

эрсдэлтэй

>=50% Их эрсдэлтэй

[30%-49%] Дунд эрсдэлтэй

<=29% Бага эрсдэлтэй

ҮНЭЛГЭЭ

НХХЯ-ын сайдын 2001 оны 

03 тоот тушаал

Сургалт хүмүүжлийн 

байгууллагын барилга 

байгуууламж” барилгын 

норм ба дүрэм БНбД /66-88-

ын  5.98, 5.100 дэх заалт

НИЙТ ОНОО 
2110

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, 

__________________________ __________________________

/ 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/

Тайлбар:

__________________________

/ овог, нэр/

__________________________

/ гарын үсэг, тэмдэг/

/ 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/

__________________________

В. ХЯНАЛТ ШАЛГАЛТААР АВСАН АРГА ХЭМЖЭЭ, БИЕЛЭЛТ

Оноо Үнэлгээ
Тухайн аж ахуйн нэгж, байгууллагад авах арга хэмжээ

Биелэлт


