
Хяналтын байгууллага:

Шалгуулагч этгээдийн нэр:

Объектын нэр:

Регистрийн дугаар:

Хууль сахин                               

мөрдөлтийн хувь: 

Эрсдэл үүсэх                                       

магадлалын хувь:             
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1

ААҮАТЗТХ-ийн 5.1, 5.4, 15.12.3,

ЭМТХ-ийн 19.1, ЭТҮТХ-ийн

13.3.1 

Эрх бүхий байгууллагаас олгосон

хүчинтэй хугацаа бүхий тусгай

зөвшөөрөлтэй

0 185

2

ЭМТХ-ийн 20.2.1, Сэргээн засах

төвийн бүтэц, үйл ажиллагаа

MNS 6801:2019 стандартын 5.1

Төв нь үйл ажиллагаандаа батлагдсан

дотоод дүрмийг мөрдөж  ажилладаг. 

0 20

3

Эрүүл мэндийн тусламж үйлчилгээний

чанар аюулгүй байдал /ЭМТҮЧАБ/-ын

багийг зохион байгуулсан.
0 20

4

Эрүүл мэндийн тусламж үйлчилгээний

чанар аюулгүй байдал /ЭМТҮЧАБ/-ын

баг нь тогтмол хуралдаж, хэлэлцсэн

асуудлаараа шийдвэр гаргаж,

хэрэгжүүлэн ажилладаг. 
0 20

Гүйцэтгэл-

ийн 

шалгалт

ЭМТХ-ийн 20.2.1, Дүрэм батлах

тухай Монгол улсын Шадар

сайд, Эрүүл мэндийн сайдын

хамтарсан 2019 оны 116/А/565

тоот тушаалын хавсралтын 2.5,

2.6

1. Нийтлэг үйл ажиллагаа 

№ 3.35.  СЭРГЭЭН ЗАСАХ  ТӨВИЙН  ТУСЛАМЖ 

ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ЧАНАР, АЮУЛГҮЙ БАЙДЛЫГ 

ШАЛГАХ ХЯНАЛТЫН ХУУДАС

Авсан 

оноо

Хяналт шалгалт хийсэн огноо: …./../..

Шаардлага  хангасан                                

асуултын тоо:                                        

Шаардлага хангаагүй                               

нийт оноо:                                           

Эрсдэл үүсэх               

магадлал

ХЯНАЛТ ШАЛГАЛТЫН АСУУЛТУУД, ҮНЭЛГЭЭ

№

Хууль тогтоомж, дүрэм, журам, 

стандартын нэр, зүйл, заалт
Асуултууд

Батлагдсан 

оноо

Хуудас 1



5

ЭМТХ-ийн 20.2, Сэргээн засах

төвийн бүтэц, үйл ажиллагаа

MNS 6801:2019 стандартын

5.10, Эмнэлгийн тусламж

үйлчилгээний чанарыг

сайжруулах зарим арга

хэмжээний тухай ЭМС-ын 2019

оны А/566 тоот тушаалын 2

дугаар хавсралт

Байгууллагын эрсдэлийн үнэлгээ хийж, 

эрсдэлээс сэргийлэх арга хэмжээг 

төлөвлөн ажилладаг.

0 20

6

ЭМТХ-ийн 20.2.1, Эмнэлгийн

тусламж үйлчилгээний чанарыг

сайжруулах зарим арга

хэмжээний тухай ЭМС-ын 2019

оны А/566 тоот тушаалын 1

дүгээр  хавсралт 

Эрүүл мэндийн тусламж үйлчилгээтэй

холбоотой үүссэн, аюулгүй байдалд

сөргөөр нөлөөлсөн тохиолдлуудыг

бүртгэдэг, мэдээлдэг, хариу арга хэмжээ

авдаг, давтан гарахаас сэргийлэх арга

хэмжээ авч ажилладаг

0 20

7

ЭМТХ-ийн 20.2.1, Эмнэлгийн

тусламж үйлчилгээний чанарыг

сайжруулах зарим арга

хэмжээний тухай ЭМС-ын 2019

оны А/566 тоот тушаалын 4

дүгээр  хавсралт 

Ижил мэргэжилтний үнэлгээг зааврын

дагуу гүйцэтгэж, эмнэлгийн тусламжийн

чанарыг сайжруулж ажилладаг. 

0 20

8

ЭМТХ-ийн 20.2.1, Сэргээн засах

төвийн бүтэц, үйл ажиллагаа

MNS 6801:2019 стандартын 8.8

Гамшиг, нийгмийн эрүүл мэндийн ноцтой 

байдлын үеийн бэлэн байдал, хариу арга 

хэмжээ авах чадавхи, гамшгийн үеийн 

нөөцийн сан бүрдүүлж, эмнэлгийн 

яаралтай тусламж үзүүлэх нөхцөлийг 

хангаж ажилладаг. 

0 10

9

ЭМТХ-ийн 20.2.1, Эмнэлгийн

мэргэжилтний ѐс зүйн дүрэм

батлах тухай ЭМС-ын 2019 оны

А/406 тоот тушаал

Эмнэлгийн мэргэжилтний ѐс зүйн

дүрмийг мөрдүүлж, ѐс зүйн болон

харилцаа хандлагын зөрчлөөс сэргийлж

ажилладаг.   

0 20

10

ЭМТХ-ийн 20.2.1, Сэргээн засах

төвийн бүтэц, үйл ажиллагаа

MNS 6801:2019 стандартын 5.7 

Үйл ажиллагааны тайлан мэдээг цаг

хугацаанд нь үнэн зөв гаргаж, бусад

байгууллага, иргэнийг мэдээллээр зөв

хангадаг 

0 10

11

Иргэдээс төрийн байгууллага

албан тушаалтанд өргөдөл

гомдол гаргах тухай хуулийн 7

дугаар зүйл, 15.3 дахь хэсэг, 

Иргэд, байгууллагаас тухайн эмнэлгийн

тусламж үйлчилгээтэй холбоотой

ирүүлсэн гомдол мэдээллийг үнэн зөв

шийдвэрлэдэг. 

0 25

0 100

12

ЭМТХ-ийн 20.2.1, Сэргээн засах

төвийн бүтэц, үйл ажиллагаа

MNS 6801:2019 стандартын А

хавсралтын А1.1

Эмнэлгийн тусламж үйлчилгээг гардан

үзүүлдэг эмнэлгийн мэргэжилтэн,

тусламж үйлчилгээ үзүүлэхэд шууд

оролцдог эмнэлгийн бусад мэргэжилтэн

болон захиргаа, аж ахуйн үйлчилгээний

ажилтны нийлбэртэй харьцах харьцаа

80% : 20%

0 20

2. Хүний нөөц 

Хуудас 2



13

ЭМТХ-ийн 20.2.1, Сэргээн засах

төвийн бүтэц, үйл ажиллагаа

MNS 6801:2019 стандартын А

хавсралтын А1.2, Журам

шинэчлэн батлах тухай ЭМС-ын

2019 оны А/502 тоот тушаалын

1 дүгээр хавсралтын 6.1.5

Тусламж үйлчилгээг гардан үзүүлж

байгаа их эмч болон хөдөлгөөн,

хөдөлмөр засалчийн харьцаа 1:1, их эмч

болон сувилагчийн харьцаа 1:1-ээс

багагүй 

0 20

14

ЭМТХ-ийн 20.2.1, Сэргээн засах

төвийн бүтэц, үйл ажиллагаа

MNS 6801:2019 стандартын А

хавсралтын А. 2, Журам

шинэчлэн батлах тухай ЭМС-ын

2019 оны А/502 тоот тушаалын

1 дүгээр хавсралтын 6.1.5

20 хүртэл ортой сэргээн засах төв хүний

нөөцийг стандартад заасан зохистой

орон тоогоор бүрдүүлж ажилладаг. 

0 30

15

ЭМТХ-ийн 20.2.1, Сэргээн засах

төвийн бүтэц, үйл ажиллагаа

MNS 6801:2019 стандартын А

хавсралтын А .3, Журам

шинэчлэн батлах тухай ЭМС-ын

2019 оны А/502 тоот тушаалын

1 дүгээр хавсралтын 6.1.5

21-ээс дээш ортой сэргээн засах төв

хүний нөөцийг стандартад заасан

зохистой орон тоогоор бүрдүүлж

ажилладаг. 

0 30

0 310

16

ЭМТХ-ийн 28.4.3, ЭТҮТХ-ийн 22

дугаар зүйл, Сэргээн засах

төвийн бүтэц, үйл ажиллагаа

MNS 6801:2019 стандартын

7.1.1, Журам шинэчлэн батлах

тухай ЭМС-ын 2019 оны А/502

тоот тушаалын 1 дүгээр

хавсралтын 7.1

Чадвар алдагдлын үнэлгээ /сэргээн

засах оношилгоо, үнэлгээ/-г зааврын

дагуу хийдэг 

0 30

17

ЭМТХ-ийн 28.4.3, ЭТҮТХ-ийн 22

дугаар зүйл, Сэргээн засах

төвийн бүтэц, үйл ажиллагаа

MNS 6801:2019 стандартын 5.2,

Журам шинэчлэн батлах тухай

ЭМС-ын 2019 оны А/502 тоот

тушаалын 1 дүгээр хавсралтын

5.1

Сэргээн засах судлалын эмч 1 удаагийн

үзлэг, зөвлөгөөнд 20 минутаас доошгүй

хугацаа зарцуулдаг. 

0 20

18

ЭМТХ-ийн 28.4.3, Сэргээн засах

төвийн бүтэц, үйл ажиллагаа

MNS 6801:2019 стандартын 5.2,

Журам шинэчлэн батлах тухай

ЭМС-ын 2019 оны А/502 тоот

тушаалын 1 дүгээр хавсралтын

5.4

Хэвтүүлэн эмчлэн сэргээн засах

тусламжийг 5-аас доошгүй хоногоор

үзүүлдэг. 

0 20

3. Тусламж үйлчилгээ 

Хуудас 3



19

ЭМТХ-ийн 28.4.3, ЭТҮТХ-ийн 22

дугаар зүйл, Сэргээн засах

төвийн бүтэц, үйл ажиллагаа

MNS 6801:2019 стандартын 5.2,

Журам шинэчлэн батлах тухай

ЭМС-ын 2019 оны А/502 тоот

тушаалын 1 дүгээр хавсралтын

5.5

Өдрийн сэргээн засах тусламж

үйлчилгээг 5-аас доошгүй хоногоор

үзүүлдэг. 

0 20

20

ЭМТХ-ийн 28.4.3, ЭТҮТХ-ийн 22

дугаар зүйл, Сэргээн засах

төвийн бүтэц, үйл ажиллагаа

MNS 6801:2019 стандартын 5.2,

Журам шинэчлэн батлах тухай

ЭМС-ын 2019 оны А/502 тоот

тушаалын 1 дүгээр хавсралтын

5.6

Амбулаторийн сэргээн засах тусламж

үйлчилгээг 1 удаад 1 хүртэл цагаар

үзүүлдэг. 

0 20

21

ЭМТХ-ийн 28.4.3, ЭТҮТХ-ийн 22

дугаар зүйл, Сэргээн засах

төвийн бүтэц, үйл ажиллагаа

MNS 6801:2019 стандартын 5.2,

Журам шинэчлэн батлах тухай

ЭМС-ын 2019 оны А/502 тоот

тушаалын 1 дүгээр хавсралтын

5.7

Гэрийн сэргээн засах тусламж

үйлчилгээг 1 удаад 2 хүртэл цагаар,

нийтдээ 5-аас доошгүй хоногоор

үзүүлдэг. 

0 20

22

ЭМТХ-ийн 28.4.3, Сэргээн засах

төвийн бүтэц, үйл ажиллагаа

MNS 6801:2019 стандартын

7.1.2, Журам шинэчлэн батлах

тухай ЭМС-ын 2019 оны А/502

тоот тушаалын 1 дүгээр

хавсралтын 7.3

Хөдөлгөөн засалч 1 удаагийн

мэргэжлийн үнэлгээ, эмчилгээнд 20- иос

доошгүй минут зарцуулдаг. 

0 20

23

ЭМТХ-ийн 28.4.3, Сэргээн засах

төвийн бүтэц, үйл ажиллагаа

MNS 6801:2019 стандартын

7.1.4, Журам шинэчлэн батлах

тухай ЭМС-ын 2019 оны А/502

тоот тушаалын 1 дүгээр

хавсралтын 7.7

Хэл засалч 1 удаагийн мэргэжлийн

үнэлгээ, эмчилгээнд 20- иос доошгүй

минут зарцуулдаг.

0 20

24

ЭМТХ-ийн 28.4.3, Сэргээн засах

төвийн бүтэц, үйл ажиллагаа

MNS 6801:2019 стандартын

7.1.5, Журам шинэчлэн батлах

тухай ЭМС-ын 2019 оны А/502

тоот тушаалын 1 дүгээр

хавсралтын 7.5

Физик эмчилгээг зааврын дагуу хийдэг. 0 20

Хуудас 4



25

ЭМТХ-ийн 28.4.3, Сэргээн засах

төвийн бүтэц, үйл ажиллагаа

MNS 6801:2019 стандартын

7.1.6, Журам шинэчлэн батлах

тухай ЭМС-ын 2019 оны А/502

тоот тушаалын 1 дүгээр

хавсралтын 7.11

Туслах хэрэгслийн зөвлөгөө туслалцаа 

үзүүлдэг. 
0 20

26

ЭМТХ-ийн 28.4.3, Сэргээн засах

төвийн бүтэц, үйл ажиллагаа

MNS 6801:2019 стандартын

7.1.7, Журам шинэчлэн батлах

тухай ЭМС-ын 2019 оны А/502

тоот тушаалын 1 дүгээр

хавсралтын 7.12

Хамт олонд түшиглэн хамруулан 

хөгжүүлэх үйлчилгээ  явуулдаг. 
0 20

27

Үйлчлүүлэгч төвтэй, үр дүнтэй, цогц 

сэргээн засах тусламж үйлчилгээний 

талаар мэдээлэл сургалт сурталчилгаа 

явуулж, нийгмийн эрүүл мэндийн 

тусламж үзүүлдэг. 

0 20

28

Хүн амын эрүүл мэнд, чадварт алдалтын 

байдлын статистик мэдээлэлд дүн 

шинжилгээ, тандалт судалгаа хийж, 

сэргийлэх чиглэлээр ажилладаг. 

0 30

0 40

30

ЭМТХ-ийн 20.2.1, Сэргээн засах

төвийн бүтэц, үйл ажиллагаа

MNS 6801:2019 стандартын В

хавсралт 

Сэргээн засах тусламж үйлчилгээнд

шаардлагатай тоног, төхөөрөмж, багаж

хэрэгслээр хангагдсан. 

0 20

31

ЭМТХ-ийн 20.2.1, Сэргээн засах

төвийн бүтэц, үйл ажиллагаа

MNS 6801:2019 стандартын

10.3.3 

Сэргээн засах тусламж үйлчилгээний

тоног төхөөрөмж бүр газардуулгатай,

цахилгаан холболттой. 

0 20

0 635

Хяналтын чиглэл, албан тушаалын

нэр

/ овог, нэр/

0 30

Хүлээн зөвшөөрсөн: Аж

ахуйн нэгж, байгууллагын

эрх бүхий албан тушаалтан

НИЙТ ОНОО

БАТАЛГААЖУУЛАЛТ

/ овог, нэр/ / овог, нэр/

Хяналтын чиглэл, албан

тушаалын нэр

ЭМТХ-ийн 28.4.3, Сэргээн засах  

төвийн бүтэц, үйл ажиллагаа 

MNS 6801:2019 стандартын  7.2,   

Журам шинэчлэн батлах тухай 

ЭМС-ын 2019 оны А/502 тоот 

тушаалын 1 дүгээр хавсралтын 

7.8

ЭМТХ-ийн 28.4.3,   Журам 

шинэчлэн батлах тухай ЭМС-ын 

2019 оны А/502 тоот тушаалын 

1 дүгээр хавсралтын 7.8

Сэргээн засах тусламж үйлчилгээний үр 

дүн / 9/-г  тооцдог. 
29

4. Тоног төхөөрөмж 

Хуудас 5



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

Хуудас 6


