
______________; E-mail: info@inspection.gov.mn; 

______________; Web: http://www.inspection.gov.mn;

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

Хяналт шалгалтад хамрагдсан аж ахуйн нэгж байгууллага

Нэр Улсын бүртгэлийн гэрчилчилгээний No Регистрийн No

төрийн

хувийн

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

Шинжилгээний нэр төрөл  /тохирохыг + тэмдэглэнэ/

ЭМА-ны мэдээлэл

Өмнөх хяналт шалгалтын мэдээ

№3.28.2

Хог хаягдлын ажилтан..........

5. Гистологийн

6.Молекул биологийн

7. Биохимийн

8.Бусад /нэрлэж бичих/

Өмнөх шалгалтаар авч байсан арга 

хэмжээ, гүйцэтгэлийн байдал

А. ЕРӨНХИЙ МЭДЭЭЛЭЛ

МЭРГЭЖЛИЙН ХЯНАЛТЫН ГАЗАР

_____________________________________________________
 ЭМНЭЛ ЗҮЙН ЛАБОРАТОРИЙН 

БИОАЮУЛГҮЙ АЖИЛЛАГААГ 

ШАЛГАХ ХЯНАЛТЫН ХУУДАС
Утас:

Факс:

Халдвар хяналтын ажилтны 

тоо............

Хяналт шалгалтад сүүлийн 12 сарын 

хугацаанд хэдэн удаа хамрагдсан

Өмнөх шалгалтаар илэрч байсан 

зөрчлүүд

1. Бактериологийн 

Нийт ажилтны тоо................

2. Иммунологийн

3. Клиник химийн

4. Серологийн
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Хяналт 

шалгалт

Гүйцэт-

гэлийн 

шалгалт

0 84 0 0

1
Лаборатори нь зориулалтын зураг төслийн дагуу

баригдсан барилгад үйл ажиллагаа явуулдаг. 
0 10

2
Усан хангамж нь төвлөрсөн болон хэсгийн

системд холбогдсон.
0 3

3
Ариун цэврийн байгууламж нь төвлөрсөн

системд холбогдсон. 
0 3

4

Сорьц хүлээн авах, шинжлэх, сорьц хадгалах,

ариун цэврийн, автоклавын, ус нэрэх, тэжээл

бэлтгэх, угаалгын, лаборантын, эмчийн болон

бусад шаардлагатай /амралтын, хувцасны г.м/

өрөө тасалгаагаар бүрэн хангагдсан

0 10

5
Лабораторийн өрөөний хаалганд олон улсын

биоаюулгүйн тэмдэг байрлуулсан.
0 3

6

Лабораторийн өрөө тасалгаа нь хэт

шахцалдсан ба их тоног төхөөрөмж

суурилуулаагүй, хангалттай зай талбайтай

0 5

7

Хана, шалны гадаргуу нь гөлгөр, цэвэрлэхэд

хялбар, халдваргүйжүүлэх бодист тэсвэртэй

материалаар хийгдсэн.
0 5

8

Лабораторийн хаалга битүү, завсар зайгүй

өөрөө хаагддаг нугастай, хаалганд босоо хүний

өндрийн хэмжээнд доторх

зүйлийг бүрэн харахуйц цонхтой.

0 5

9

Лабораторийн ширээний гадаргуу ус

нэвтэрдэггүй,халдваргүйжүүлэх бодис, хүчил,

суурь, органик уусгагч болон халуунд тэсвэртэй.

0 5

10

Лабораторийн ажлын өрөөнүүд цэвэр цэмцгэр,

тухайн өрөөнд хийгдэх ажилд хамааралгүй

/хоол унд, хувцас, аяга, гоо сайхны г.м/ эд

зүйлсгүй. 

0 5

11
Лабораторийн өрөө бүрт гар угаах нөхцөл

бүрдүүлсэн
0 10

12
Нян судлалын лабораторийн гарах хаалганы

дэргэд гар угаах тосгуур байрлуулсан.
5

13

Эрүүл мэндийн 

байгууллагын орчны эрүүл 

ахуйн шаардлага MNS 

6392:2013 стандартын 

4.4.4

Лабораторийн өрөөнүүд нь бохир агаарыг

зайлуулж, гадна агаарыг цэвэрлэж, чийглэдэг

иж бүрэн агааржуулалтын механик болон

автомат системтэй, хэвийн ажилладаг

0 5

14

ДЭМБ-ын зөвлөмж- 

"Лабораторийн 

биоаюулгүй ажиллагааны 

гарын авлага-4",

Биоаюулгүйн кабинетын шүүлтүүрийг

үйлдвэрлэгчээс тогтоосон хугацаанд тогтмол

сольдог

0 10

0 72 0 0

15

ЭМС-ын 2014 оны 186 

дугаар тушаалын 1 дүгээр 

хавсралтын 5.1.5, 5.1.6

Халдвар хяналтын ажилтантай 0 5

Б. ХЯНАЛТ ШАЛГАЛТЫН АСУУЛТУУД, ҮНЭЛГЭЭ

No

Хууль тогтоомж, дүрэм, 

журам, стандартын нэр, 

зүйл, заалт

Хяналт шалгалтын асуултууд

Батлагдсан 

оноо
Авсан оноо

1.Барилга, байгууламжийн орчны эрүүл ахуйн шаардлага 

Эрүүл мэндийн 

байгууллагын орчны эрүүл 

ахуйн шаардлага MNS 

6392:2013 стандартын 4.2, 

5.1, 6.1,  "Эрүүл мэндийн 

лаборатори Чанар ба 

чадавхид тавих 

шаардлага"

MNS ISO 15189:2015 

стандартын 5.2, ДЭМБ-ын 

зөвлөмж "Лабораторийн 

биоаюулгүй ажиллагааны 

гарын авлага-4", ЭМС-ын 

2014 оны 187 дугаар 

тушаалын 12 дугаар 

хавсралтын 1.2, 1.3

2. Халдварын сэргийлэлт, хяналтын үйл ажиллагаа

Хуудас B2



16

ЭМС-ын 2014 оны 186 

дугаар тушаалын 1 дүгээр 

хавсралтын 5.1.2

Үйл ажиллагааны онцлогт тохирсон ХСХ-ын

хөтөлбөр, төлөвлөгөөтэй, хэрэгжүүлж

ажилладаг

0 5

17

ЭМС-ын 2014 оны 187-р 

тушаалын 6 дугаар 

хавсралт 

Нэг удаагийн зориулалтаар хэрэглэх багаж,

материалыг давтан хэрэглэдэггүй.
0 20

18

ЭМС-ын 2014 оны 187 

дугаар тушаалын 2-р 

хавсралтын 3.1

Ариутгалын хэсэгтэй 0 5

19

ЭМС-ын 2014 оны 187 

дугаар тушаалын 2-р 

хавсралтын 4.2

Багаж хэрэгслийн угаах, халдваргүйжүүлэх,

ариутгахад зайлшгүй шаардлагатай багаж,

тоног төхөөрөмжөөр бүрэн хангагдсан, тэдгээр

нь хэвийн ажиллагаатай

0 5

20

ЭМС-ын 2014 оны 187 

дугаар тушаалын 2-р 

хавсралтын 3.12

Автоклавын даралт, хэмийн хэмжүүрийг

баталгаажуулсан./Автомат программтай

автоклавт хамаарахгүй/

0 3

21

ЭМС-ын 2014 оны 187 

дугаар тушаалын 2 дугаар 

хавсралтын 7.1, 7.2

Улсын бүртгэлд бүртгэгдсэн, тухайн онд

хэрэглэх химийн бодисын жагсаалтад орсон

химийн бодисыг ариутгал, халдваргүйтгэлд

хэрэглэдэг, нөөцтэй

0 3

22
Мэргэжлийн байгууллагаар шавжгүйтгэл,

мэрэгчгүйтгэлийг хийлгэх гэрээтэй. 
0 3

23
Шавжгүйтгэл, мэрэгчгүйтгэлийг жилд 2-оос

доошгүй  удаа хийлгэсэн.
0 3

24

Тусгай хог хаягдлыг зориулалтын, таних

тэмдэгтэй, шаардлага хангасан уут, саванд

ангилан ялгадаг

0 5

25
Хог хаягдлыг түр хадгалах байр нь эрүүл ахуй,

халдвар хамгааллын шаардлага  хангасан. 
0 5

26

ЭМС-ын 2011 оны 158-р 

тушаалын 1-р хавсралтын 

4.3.10

Шингэн хог хаягдлыг урьдчилан хоргүйжүүлж,

саармагжуулж халдваргүйтгэсний дараа

төвлөрсөн бохирын шугам /орон нутагт бие

засах газар, бохирын цооног/-д нийлүүлдэг.

0 5

27

ЭМС-ын 2011 оны 158-р 

тушаалын 1-р хавсралтын 

4.3.2

Лабораториос гарч буй халдварын зэрэг

өндөртэй хог хаягдлыг халдваргүйжүүлдэг.

/Устгалын автоклав тусдаа/

0 5

0 30 0 0

28

Зөвхөн нэг өдрийн хэрэглээнд шаардагдах

хэмжээний химийн бодисыг лабораторид

хадгалдаг. /Бусад нөөцийг тусгай зориулалтын

өрөө буюу байранд хадгалдаг/

0 5

29

Химийн бодисыг хадгалахдаа бодисуудын

нийцэх ба үл нийцэх, урвалд орох болон

тогтвортой байх чанаруудыг харгалздаг.
0 5

30
Уусмалуудыг босоо хүний толгойноос дээш

өндөрт хадгалаагүй
0 5

31
Химийн бодисыг хэт халуун эсвэл нарны гэрэл

шууд тусахааргүй газар хадгалсан.
0 5

32
Ууршилтаас урьдчилан сэргийлж, химийн

бодисыг найдвартай тагладаг.
0 5

33

БОАЖС, ЭМС, ОБЕГ-ын 

даргын хамтарсан 

28/40/29 дүгээр тушаалын 

3.1.1.1

Химийн хорт болон аюултай бодис нь

зориулалтын сав, баглаа боодол, стандартын

шаардлага хангасан хаяг, шошготой. 

0 5

0 34 0 0

34
Ажилтныг ажилд авахдаа эрүүл мэндийн цогц

үзлэг, шинжилгээнд хамруулдаг. 
0 5

4. ЭМА-г халдвараас сэргийлэх, аюулгүй байдлыг хангах үйл ажиллагаа

ЭМС-ын 2014 оны 187 

дугаар тушаалын 4 дүгээр 

хавсралтын 2.3

3. Химийн бодис, урвалжийн хадгалалт, хэрэглээ

Химийн хорт болон 

аюултай бодисын тухай 

хуулийн 10 дугаар зүйл,  

"Эрүүл мэндийн 

лаборатори Чанар ба 

чадавхид тавих 

шаардлага"

MNS ISO 15189:2015 

стандартын 5.2.3,  ДЭМБ-

ын зөвлөмж 

"Лабораторийн 

биоаюулгүй ажиллагааны 

гарын авлага-4",

ЭМС-ын 2011 оны 158-р 

тушаалын 1-р хавсралт

Эрүүл мэндийн 

байгууллагын орчны эрүүл 

ахуйн шаардлага. MNS 

6392 : 2013 стандартын 

Хуудас B3
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Ажилтныг ажилд авахдаа В вируст гепатит

сүрьеэ, халдварт саа, сахуу, хөхүүл ханиад,

татран зэрэг өвчний дархлаажуулалтад

хамрагдсан эсэхийг баталгаажуулдаг. 

0 5

36

Эрүүл мэндийн сайдын 

2014 оны 187 дугаар 

тушаалын 4 дүгээр 

хавсралтын 2.1

Ажилтнуудыг хуваарийн дагуу урьдчилан

сэргийлэх үзлэг, дархлаажуулалтад хамруулдаг.
0 5

37

Эрүүл мэндийн сайдын 

2014 оны 187 дугаар 

тушаалын 4 дүгээр 

хавсралтын 2.6

Өртөлтийн дараах сэргийлэлтийн анхны

тусламж үзүүлэхэд шаардлагатай эм,

хэрэгслээр /цомог/ хангагдсан. 

0 5

38

Зориулалтын хувийн хамгаалах хувцас /халад,

бээлий, маск, гутал, нүдний шил, нүүрний

хамгаалалт г.м/, хэрэглэлээр хангагдсан, ажлын

байранд хэрэглэж хэвшсэн. 

0 5

39
Нян судлалын лабораторид ажиллаж байх

үедээ гар утас ашигладаггүй
0 3

40

Лабораторийн биоаюулгүйн чиглэлээр ажлын

байранд хийх тасралтгүй сургалтын хөтөлбөр

боловсруулж түүний дагуу сургалт хийдэг. 

0 3

41

Аюулгүй ажиллагааны удирдамж, биоаюулгүй

ажиллагааны дүрэмтэй танилцаж, сургалтад

хамрагдсанаа тусгай маягт бүхий хуудаст гарын

үсэг зуран баталгаажуулж, ажилтны хувийн

бүртгэлд (CV) хавсаргасан

0 3

0 0

........... 

эрсдэлтэй

........... 

эрсдэлтэй

>=50% Их эрсдэлтэй

[30%-49%]

<=29% Бага эрсдэлтэй

Дунд эрсдэлтэй

ҮНЭЛГЭЭ

НИЙТ ОНОО

ДЭМБ-ын зөвлөмж 

"Лабораторийн 

биоаюулгүй ажиллагааны 

гарын авлага-4"

2200

ЭМС-ын 2014 оны 187 

дугаар тушаалын 4 дүгээр 

хавсралтын 2.3

ДЭМБ-ын зөвлөмж 

"Лабораторийн 

биоаюулгүй ажиллагаа"-3

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/

__________________________

__________________________

Улсын байцаагчийн албан тушаал

/ овог, нэр/

В. ХЯНАЛТ ШАЛГАЛТААР АВСАН АРГА ХЭМЖЭЭ, БИЕЛЭЛТ

Оноо Үнэлгээ
Тухайн аж ахуйн нэгж, байгууллагад авах арга 

Биелэлт

/ гарын үсэг, тэмдэг/

Тайлбар:

Г. ГҮЙЦЭТГЭЛИЙН ШАЛГАЛТААР АВСАН АРГА ХЭМЖЭЭ, БИЕЛЭЛТ

Тухайн аж ахуйн нэгж, байгууллагад авах арга 

Улсын байцаагчийн албан тушаал

Тайлбар:

__________________________

/ овог, нэр/

__________________________

/ гарын үсэг, тэмдэг/


