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Хяналт шалгалтын төрөл Удирдамж Хяналт шалгалтын бүрэлдэхүүн

Дугаар

Төлөвлөгөөт

Төлөвлөгөөт бус

Зөвлөн туслах үйлчилгээ

Хяналт шалгалтад хамрагдсан аж ахуйн нэгж, иргэн

Сургуулийн Ердийн Улсын бүртгэлийн гэрчилгээний Регистрийн No

хэв шинж Мэргэжлийн дугаар

Гүнзгийрүүлсэн

Тусгай

Эрх бүхий удирдах албан тушаалтан Хяналтын объект

Албан тушаал Овог, нэр Утас, и-мэйл Сургуулийн 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

Факс:

Хяналт шалгалтад сүүлийн 12 сарын 

хугацаанд хэдэн удаа хамрагдсан

Өмнөх шалгалтаар хүүхэд өсвөр үеийн 

эрүүл ахуйн чиглэлээр илэрч байсан 

зөрчлүүд

Нийт суралцагчдын тоо

Бага ангийн сурагчдын тоо

Дунд ангийн сурагчдын тоо

Ахлах ангийн сурагчдын тоо

Нийт суралцагчдын тоо

№3.7   

ЕРӨНХИЙ БОЛОВСРОЛЫН 

СУРГУУЛИЙН ЭРҮҮЛ АХУЙ, ХАЛДВАР 

ХАМГААЛЛЫН НӨХЦӨЛИЙГ ШАЛГАХ 

ХЯНАЛТЫН ХУУДАС

Өмнөх шалгалтаар авч байсан арга 

хэмжээ, гүйцэтгэлийн байдал

А. ЕРӨНХИЙ МЭДЭЭЛЭЛ

МЭРГЭЖЛИЙН ХЯНАЛТЫН ГАЗАР

_____________________________________________________
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Хяналт 

шалгалт

Гүйцэтгэл-

ийн 

шалгалт

0 15 0 0

1

Дотоод хяналт шалгалтыг зохион

байгуулах журам батлуулан мөрдөж

ажилладаг

0 5

2

Дотоод хяналт шалгалтаар илэрсэн

зөрчил дутагдлыг арилгахад чиглэсэн арга

хэмжээг авч хэрэгжүүлдэг

0 10

0 40 0 0

3

Эрүүл ахуйн тухай хуулийн 

7.1, Хүүхэд өсвөр үеийнхний 

сургалт хүмүүжлийн 

байгууллагын үйл 

ажиллагаанд мөрдөх эрүүл 

ахуйн үлгэрчилсэн дүрмийн 

3.1

Барилга байгууламжийг шинээр барьж,

өргөтгөн шинэчилж ашиглалтад

оруулахдаа мэргэжлийн байгууллагын

зураг төслийн дагуу  барьж байгуулсан

0 10

4

Сургалтын барилга байгууламж нь

үйлдвэрийн дуу шуугиан, химийн хорт

бодис, хорт хий, утаа, тортог, цацраг тоос

болон бусад бохирдуулж болох эх

үүсвэрээс 500 метрээс доошгүй зайд

байрладаг

0 10

5

Үйлдвэр, ахуйн хатуу, шингэн хог

хаягдлаас 200 метрээс доошгүй зайд, үер,

гал усны аюулд өртөхөөргүй газарт

байрласан

0 5

6

Эрүүл ахуйн тухай хуулийн 

4.4.1, 4.4.2, 4.4.4,  “Олон нийт, 

иргэний барилга БНбД 

31.03.03”, Хүүхэд өсвөр 

үеийнхний сургалт 

хүмүүжлийн байгууллагын үйл 

ажиллагаанд мөрдөх эрүүл 

ахуйн үлгэрчилсэн дүрмийн 3, 

Цэцэрлэг, ерөнхий 

боловсролын сургууль, дотуур 

байрны ус, ариун цэвэр, эрүүл 

ахуйд тавигдах норм, 

шаардлагын 7.2, 7.4

Хог хаягдлын зориулалтын цэг, ариун

цэврийн байгууламжийг эрүүл ахуйн

нөхцөл, шаардлагын дагуу байгуулж,

ашигладаг, хогийн цооног, хог цуглуулах

цэг нь сургуулийн болон усны эх үүсвэрээс

100 метр, барилга байгуулам жаас 30

метрээс доошгүй зайд байрла- даг, хана,

хашаагаар тусгаарлагдсан битүүмжлэл

сайтай хаалттай

0 5

7

Эдэлбэр газар нь орон нутагт сургуулийн

нэг сурагчид 40 м.кв, хотын сургуулийн нэг

сурагчид 20-25 м.кв талбайтай

0 5

8

Биеийн тамирын задгай талбай нь

гүйлтийн тойрог, гимнастикийн дасгал

хөдөлгөөн хийхэд зориулагдсан турник,

гар бөмбөг, сагсан бөмбөгийн талбайтай

0 5

0 95 0 0

9
Усан хангамжийн систем нь эрүүл ахуйн

шаардлага хангасан    
0 5

10

Бохир ус зайлуулалтын систем нь эрүүл

ахуй, аюулгүй байдлын шаардлага

хангасан   

0 5

lll. Усан хангамж, ариун цэврийн байгууламж

Эрүүл ахуйн тухай хуулийн 

7.3, ТХШТХ-ийн 7.2, ЗГ-ын 

тогтоол 311

Барилгын доторхи усан 

хангамж, ариутгах татуурга 

БНбД 40-05-98/2005, Монгол 

Улсын “Нүхэн жорлон, 

угаадасны нүх. Ерөнхий 

шаардлага MNS 5924-2008 

стандарт

I. Дотоод хяналт шалгалт 

lI. Сургуулийн гадна орчин, барилга байгууламж

No

“Олон нийт, иргэний барилга 

БНбД 31.03.03” стандартын, 

Хүүхэд өсвөр үеийнхний 

сургалт хүмүүжлийн 

байгууллагын үйл 

ажиллагаанд мөрдөх эрүүл 

ахуйн үлгэрчилсэн дүрэм-ийн 

3.4, 3.6, 3.9 

No Хяналт шалгалтын асуултууд

Б. ХЯНАЛТ ШАЛГАЛТЫН АСУУЛТУУД ҮНЭЛГЭЭ

Батлагдсан 

оноо
Авсан оноо

Эрүүл ахуйн тухай хуулийн 

7.3, ТХШТХ-ийн 7.2, ЗГ-ын 

тогтоол 311

Сургалт хүмүүжлийн 

байгууллагын барилга 

байгуууламж” барилгын норм 

ба дүрэм БНбД /66-88 

стандартын  3.40 

Хяналт шалгалтын асуултууд

lI. Сургуулийн гадна орчин, барилга байгууламж

Хууль тогтоомж, дүрэм, 

журам, стандартын нэр, 

зүйл, заалт



11
Ариун цэврийн байгууламж,

хэрэглэгдэхүүн нь шаардлага хангасан 
0 5

12

Усны чанар, аюулгүй байдалд жилд 2-оос

доошгүй удаа шинжилгээ хийлгэж, дүгнэлт

гаргуулдаг

0 15

13

Хэсгийн усан хангамжийн эх үүсвэрт эрүүл

ахуйн хамгаалалтын бүсийг 50 метрээс

доошгүй зайд тогтоосон, дэглэмийг

мөрддөг

0 10

14

Ундны ус зөөх, хадгалах сав нь хүнсний

зориулалтын материалаар хийгдсэн, угааж

цэвэрлэхэд хялбар

0 10

15
Ундны ус хадгалах савыг 7 хоногт 1-2 удаа

бүрэн суллаж, угааж, халдваргүйжүүлдэг
0 15

16
Олон нийт иргэний барилга 

БНбД 31-03-03

Дулаан хангамжийн систем нь аюулгүй

байдлын шаардлага хангасан
0 5

17

30 эмэгтэй хүүхдийн дунд 1 суултууртай,

40 эрэгтэй хүүхдэд 1 суултуур /1 шээлтүүр

байхаар тооцож байгуулсан, хүүхдийн

өндөрт тохирсон

0 5

18
40 сурагчид 1 гар угаах угаагуур ногддог,

хүүхдийн өндөрт тохирсон
0 10

19
Биеийн тамирын танхимын дэргэд хувцас

солих болон ариун цэврийн өрөөтэй
0 5

20

Хог хаягдлын цэг, бохирын цооногийг

стандарт хэм хэмжээний дагуу байгуулан

ашиглах
0 5

0 65 0 0

21
Сургуулийн хичээлийн танхимд нэг

хүүхдэд 2.0 м2 талбай ноогддог
0 5

22
Компьютерийн хичээлийн өрөөнд 1

сурагчид 4-5 м2 талбай ноогддог
0 5

23

Технологийн кабинет нь агааржуулалтын

механик болон автомат тоног

төхөөрөмжтэй, хэвийн ажиллагаатай

/физик хэмжилтээр/ 

0 5

24

Анги, танхимын агаарын хэм 18-20 хэм,

агаарт нүүрсхүчлийн хий 0.1%, агаарын

хөдөлгөөний хурд 0.25 м/сек-ээс ихгүй

/физик хэмжилтээр/

0 5

25
Харьцангуй чийг нь 40-60 хувь /физик

хэмжилтээр/ 
0 5

26
Байгалийн гэрэлтүүлгийн коэффициент 1.5-

аас багагүй /физик хэмжилтээр/ 
0 5

27
Зохиомол гэрэлтүүлэг 150-300 люксээс

багагүй /физик хэмжилт/ 
0 5

28
Сурах бичиг нь эрүүл ахуйн болон

стандартын шаардлага хангасан
0 10

29

Хичээлд хэрэглэж байгаа химийн бодисын

хадгалалт, хамгаалалт шаардлага

хангасан

0 10

30

Сурагчийн ширээ ба сандал 

Техникийн шаардлага MNS 

6582:2016 стандарт

Ширээ сандал нь стандартын шаардлага

хангасан, хүрэлцээтэй  /хэмжилтээр/
0 10

0 90 0 0V.Үдийн цай хөтөлбөрийн хэрэгжилтэнд тавих шаардлага

Эрүүл ахуйн тухай хуулийн 

4.1.1, 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 

байгуууламж”барилгын норм 

ба дүрэм БНбД /66-88 

стандарт, Хүүхэд өсвөр 

үеийнхний сургалт 

хүмүүжлийн байгууллагын үйл 

ажиллагаанд мөрдөх эрүүл 

ахуйн үлгэрчилсэн дүрмийн 

4.4, 4.17, 4.18, 

Эрүүл ахуйн тухай хуулийн 

4.4.1, 4.4.2, 4.4.4,                             

Цэцэрлэг, ерөнхий 

боловсролын сургууль, дотуур 

байрны ус, ариун цэвэр, эрүүл 

ахуйд тавигдах норм, 

шаардлагын 2.1.1, 2.1.13, 3.1.1 

дах  заалтууд/                      

/БСШУ-ны сайд, ЭМС-ын 

сайд, Сангийн сайдын 2015 

оны 06 сарын 29-ны өдрийн 

A/253, 251,173 дугаар тушаал/   

IV. Сургуулийн  анги танхимын эрүүл ахуйн шаардлага

Барилгын доторхи усан 

хангамж, ариутгах татуурга 

БНбД 40-05-98/2005, Монгол 

Улсын “Нүхэн жорлон, 

угаадасны нүх. Ерөнхий 

шаардлага MNS 5924-2008 

стандарт



31

Хүнсний бүтээгдэхүүний 

аюулгүй байдлыг хангах тухай 

хуулийн 6.5.3

Хоол үйлдвэрлэлийн ажлын байранд

хяналтын байгууллагаар дүгнэлт

гаргуулсан

0 10

32

Хүнсний тухай хуулийн 10.1.1, 

"Үдийн цай" хөтөлбөрийн 

хэрэгжүүлэхэд мөрдөх журмын 

5.2 дахь заалт 

Хүнсний түүхий эд бүтээгдэхүүн нь

дагалдах баримт бичиг, чанар, аюулгүй

байдлын баталгаажилттай

0 10

33

Гэрээт бэлтгэн нийлүүлэгчээс нийлүүлж

буй бүтээгдэхүүний хадгалалт, тээвэрлэлт

шаардлага хангасан 

0 10

34 Үдийн цайны батлагдсан цэстэй 0 5

35

Цэсний нийц зохицол, цэсэнд чихэрлэг,

давсалсан самар, мөхөөлдөс, түргэн хоол,

хийжүүлсэн ундаа оруулаагүй

0 10

36

"Үдийн цай" хөтөлбөрийн 

хэрэгжүүлэхэд мөрдөх журмын 

2.7 дахь заалт 

Өдөр бүр олгосон бүтээгдэхүүнээс дээж

авч, бүртгэл хөтөлдөг, дээжийг хадгалах

хөргөгчтэй, хөргөгчний температурыг

тогтмол хэмжиж хянадаг

0 5

37
Олон нийт иргэний барилга 

БНбД 31-03-03

Үдийн цай хөтөлбөрт хамрагдаж байгаа

сурагчид гар угаах, халдваргүйжүүлэх

нөхцөл боломж бүрдүүлсэн

0 10

38

БСШУ, ЭМийн сайдын 2006 

оны 379/341 дүгээр тушаалын 

2 дугаар хавсралт

Үдийн цай нь бага үдийн цайгаар авбал

зохих хүнсний бүтээгдэхүүн, үндсэн шимт

бодис ба илчлэгийн хэмжээг хангасан

0 10

39
ЭМС-ын 2013 оны 207 тоот 

тушаалын 4.4, 4.15 

Сургуулийн дотоод орчин, гал тогоо болон

сургуулийн орчимд хоол үйлчилгээнд

хориглосон хүнсний бүтээгдэхүүн

худалдаалдаггүй

0 10

40

Үдийн цай хөтөлбөрийн 

хэрэгжүүлэхэд мөрдөх журмын 

2.3 

Үдийн цайны үргэлжлэх хугацаа 20

минутаас багагүй
0 10

0 75 0 0

41
Мэргэжлийн үйл ажиллагаа эрхлэх

зөвшөөрөлтэй эмчтэй
0 10

42
Шаардлагатай тоног төхөөрөмж бүхий

эмчийн өрөөтэй
0 5

43
Халдвар хамгааллын дэглэмийн

шаардлага хангасан тусгаарлах өрөөтэй
0 5    

44

Эмнэлгийн анхны тусламж, үйлчилгээнд

шаардагдах эм тариа, боолтын

материалтай

0 5

45
ЭМС-ын 2013 оны 212  тоот 

тушаалын 2.2.3, 3.1 дэх заалт 

1-5 дугаар ангийн багш нар журамд

заасны дагуу эрүүл мэндийн урьдчилан

сэргийлэх үзлэг, шинжилгээнд хамрагдсан

0 15

46
ЭМС-ын 2012 оны 216 тоот 

тушаалын 6.1-6.2 

Хүүхэд багш, ажиллагсдын цочмог

халдварт өвчнөөр өвчилсөн байдлын

судалгааг гаргаж, холбогдох арга хэмжээг

авдаг

0 5

47
ЭМС-ын 2002 оны 232, 2012 

оны 216 тоот тушаал

Сурагчдад эрүүл ахуй, ариун цэврийн зөв

дадал хэвшил олгох талаар сургалт,

сурталчилгаа хийдэг

0 5

48

Хүүхдийн бие бялдрын өсөлт хөгжилтийн

байдалд антропометрийн үзүүлэлтээр

судалгаа хийж үнэлгээ өгдөг

0 5

49

Шавж, мэрэгчгүйтгэлийг мэргэжлийн

байгууллагаар хийлгэж, бүртгэл хөтөлж

хяналт тавьдаг

0 10

VI. Хүүхдийн эрүүл мэнд, урьдчилан сэргийлэх арга хэмжээ

"Үдийн цай" хөтөлбөрийн 

хэрэгжүүлэхэд мөрдөх журмын 

2.1, 3.2, 4.7 дахь заалт 

Эрүүл мэндийн тухай хуулийн 

25 дугаар зүйлийн 25.1, 

Хүүхэд өсвөр үеийнхний 

сургалт хүмүүжлийн 

байгууллагын үйл 

ажиллагаанд мөрдөх эрүүл 

ахуйн үлгэрчилсэн дүрмийн 

10.9 дэх заалт 

Хүүхэд өсвөр үеийнхний 

сургалт хүмүүжлийн 

байгууллагын үйл 

ажиллагаанд мөрдөх эрүүл 

ахуйн үлгэрчилсэн дүрмийн 14 

дүгээр зүйл 



50

Цэвэрлэгээ, халдваргүйжүүлэлтийн бодис

нь баталгаажилттай, зөв найруулж,

хэрэглэдэг

0 10

0 0

........... 

эрсдэлтэй

........... 

эрсдэлтэй

>=50% Их эрсдэлтэй

[30%-49%] Дунд эрсдэлтэй

<=29% Бага эрсдэлтэй

ҮНЭЛГЭЭ

НИЙТ ОНОО

Хүүхэд өсвөр үеийнхний 

сургалт хүмүүжлийн 

байгууллагын үйл 

ажиллагаанд мөрдөх эрүүл 

ахуйн үлгэрчилсэн дүрмийн 14 

дүгээр зүйл 

3800



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:

Тухайн аж ахуйн нэгж, байгууллагад авах арга хэмжээ

Улсын байцаагчийн албан тушаал

__________________________

/ овог, нэр/

/ овог, нэр/

__________________________

/ гарын үсэг, тэмдэг/

Тайлбар:

Г. ГҮЙЦЭТГЭЛИЙН ШАЛГАЛТААР АВСАН АРГА ХЭМЖЭЭ, БИЕЛЭЛТ

__________________________

Улсын байцаагчийн албан тушаал

__________________________

В. ХЯНАЛТ ШАЛГАЛТААР АВСАН АРГА ХЭМЖЭЭ, БИЕЛЭЛТ

Оноо Үнэлгээ
Тухайн аж ахуйн нэгж, байгууллагад авах арга хэмжээ

Биелэлт


