
Хяналтын байгууллага:

Шалгуулагч этгээдийн нэр:

Объектын нэр:

Регистрийн дугаар:

Хууль сахин                               

мөрдөлтийн хувь: 

Эрсдэл үүсэх                                       

магадлалын хувь:             
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1

Эрүүл ахуйн тухай хуулийн 7.1,

Сургалт хүмүүжлийн

байгууллагад мөрдөх эрүүл

ахуй, халдвар хамгааллын

үлгэрчилсэн дүрмийн 2.1

Барилга байгууламжийн байршил

тогтоох, барилгын зураг зохиох,

шинээр барих, ашиглалтад

оруулах, өргөтгөх, зориулалтыг

өөрчлөн засварлахдаа холбогдох

хяналтын байгууллагаар эрүүл

ахуйн дүгнэлт гаргуулсан

0 15

2

Барилга байгууламж нь хөдөлгөөн,

дуу шуугиан ихтэй гудамж, төмөр

зам, үйлдвэрийн дуу шуугиан,

химийн хорт бодис, хорт хий, утаа,

тортог, цацраг, тоос болон бусад

бохирдуулагч эх үүсвэрээс 500-аас

доошгүй метр, үйлдвэр, ахуйн

хатуу, шингэн хог хаягдлаас 200

метрээс доошгүй зайд, үер, гал

усны аюулд өртөхөөргүй газарт

байрладаг

0 5

 I.Хүүхэд харах үйлчилгээний байрны гадна орчин, барилга 

байгууламж  

Эрүүл ахуйн тухай хуулийн

4.4.1, 4.4.2, 4.4.4, Хүүхэд

харах үйлчилгээний тухай

хуулийн 6.2.1, Сургалт

хүмүүжлийн байгууллагад

мөрдөх эрүүл ахуй, халдвар

хамгааллын үлгэрчилсэн

дүрмийн 2.4, Хүүхэд харах

үйлчилгээнд тавих нийтлэг

шаардлага MNS 6540-2015

стандартын 5.10, 7.1.12, 7.2.1-

7.2.5, Монгол Улсын “Нүхэн

жорлон, угаадасны нүх.

Ерөнхий шаардлага MNS 5924-

2008 стандарт 

ХЯНАЛТ ШАЛГАЛТЫН АСУУЛТУУД, ҮНЭЛГЭЭ

№
Хууль тогтоомж, дүрэм, журам, 

стандартын нэр, зүйл, заалт
Асуултууд

Батлагдсан 

оноо

Гүйцэтгэл-

ийн 

шалгалт

Авсан 

оноо

Хяналт шалгалт хийсэн огноо: …./../..

Шаардлага  хангасан                                

асуултын тоо:                                        

Шаардлага хангаагүй                               

нийт оноо:                                           

Эрсдэл үүсэх               

магадлал

№3.19.ХҮҮХЭД ХАРАХ ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ГАЗРЫН 

ЭРҮҮЛ АХУЙ, ХАЛДВАР ХАМГААЛЛЫН НӨХЦӨЛИЙГ 

ШАЛГАХ ХЯНАЛТЫН ХУУДАС

Хуудас 1



3

Байрны гадна орчин нь хүүхэд

аюулгүй зорчих, тоглох боломжтой,

болзошгүй эрсдэлээс сэргийлж,

эрүүл мэнд, амь насанд аюулгүй

хэвийн нөхцөлийг бүрдүүлсэн 

0 5

4

Байранд болон байрны ойролцоо

хүүхдэд тохирсон аюулгүй, ариун

цэвэр, эрүүл ахуйн шаардлагыг

хангасан бие засах газар, хаягдал

зайлуулах цэгтэй

0 5

5

Хүүхэд харах үйлчилгээнд

тавих нийтлэг шаардлага MNS

6540-2015 стандартын 7.2.1,

7.2.2, 7.2.3, Тоглоомын

аюулгүй байдал ISO 8124:4-

2011 стандарт 

Гадна тоглоомын талбай гулсуур,

авирах шат, дүүжин, савлуурт суух,

дугуй унах, гулгах зэргээр тоглох

орчны болон аюулгүй байдлыг

хангасан

0 10

6
Эрүүл ахуйн тухай хуулийн

4.4.3

Байгууллагын гадна орчны 50м

хүртэлх газрын хог хаягдлыг

цэвэрлэж, ногоон байгууламжийн

арчилгааг хийсэн, халтиргаа

гулгаагүй, цэвэрхэн

0 5

0 65 0 0

7

Ундны ус нь стандарт, аюулгүй

байдлын шаардлагыг хангасан,

төвлөрсөн бус усан хангамжтай

тохиолдолд усны рН, булингар,

E.Coli, нянгийн тоог улиралд 1 удаа

итгэмжлэгдсэн лабораторид

шинжлүүлдэг

0 15

8

Хэсгийн усан хангамжийн эх

үүсвэрт эрүүл ахуйн хамгаалалтын

бүсийг 50 метрээс доошгүй зайд

тогтоосон, дэглэмийг мөрддөг

0 10

9

Ундны ус зөөх, хадгалах сав нь

хүнсний зориулалтын материалаар

хийгдсэн, угааж цэвэрлэхэд хялбар

0 10

10

Ундны ус хадгалах савыг 7 хоногт

1-2 удаа бүрэн суллаж, угааж,

халдваргүйжүүлдэг /хөндлөнгийн

арчдас шинжилгээгээр/  

0 15

11
Бохир ус зайлуулалтын систем нь

стандартын шаардлага хангасан
0 5

Эрүүл ахуйн тухай хуулийн

4.4.1, 4.4.2, 4.4.4, Хүүхэд

харах үйлчилгээний тухай

хуулийн 6.2.1, Сургалт

хүмүүжлийн байгууллагад

мөрдөх эрүүл ахуй, халдвар

хамгааллын үлгэрчилсэн

дүрмийн 2.4, Хүүхэд харах

үйлчилгээнд тавих нийтлэг

шаардлага MNS 6540-2015

стандартын 5.10, 7.1.12, 7.2.1-

7.2.5, Монгол Улсын “Нүхэн

жорлон, угаадасны нүх.

Ерөнхий шаардлага MNS 5924-

2008 стандарт 

II. Усан хангамж, ариун цэврийн байгууламж 

Эрүүл ахуйн тухай хуулийн

4.1.1, Хүүхэд харах

үйлчилгээнд тавих нийтлэг

шаардлага MNS 6540-2015

стандартын 7.2.7,

Ундны ус. Эрүүл ахуйн

шаардлага, чанар, аюулгүй

байдлын үнэлгээ MNS

0900:2018/ стандартын 6.3,

7.1, 7.2

Барилгын доторхи усан

хангамж, ариутгах татуурга

БНбД 40-05-98/2005, Монгол

Улсын “Нүхэн жорлон,

угаадасны нүх. Ерөнхий

шаардлага MNS 5924-2008

стандарт, Сургалт хүмүүжлийн

байгууллагад мөрдөх эрүүл

ахуй, халдвар хамгааллын

үлгэрчилсэн дүрмийн 2.32-

2.34, Хүүхэд харах

үйлчилгээнд тавих нийтлэг

шаардлага MNS 6540-2015

стандартын 7.1.12 

Хуудас 2



12

Суултуур, шээлтүүр нь хүүхдийн

нас өндөрт тохирсон хийцтэй,

бүрэн ажиллагаатай

0 5

13
Хүүхдийн ариун цэврийн хэрэглэл

нь тус бүрдээ таних тэмдэгтэй  
0 5

0 140 0 0

14

Хүүхэд харах үйлчилгээний байр

нь зөвхөн хүүхэд харах

үйлчилгээний зориулалтаар

ашиглагддаг

0 10

15

Байранд хүүхэд амрах, тоглох,

унтах, хооллох, гар угаах нөхцөл

бүрдүүлсэн

0 10

16

Хоол унд бэлтгэх хэсэг нь хүүхэд

байх үндсэн орчноос тусгаар ба

гэр бол гал тогооны гэр тусдаа

байдаг 

0 5

17

Нэг хүүхдэд ногдох талбай 2.5

м.кв-аас багагүй, нэг байранд 15-

аас дээшгүй хүүхэд хамрагддаг

0 10

18

Байранд хүүхдийг асран

хамгаалах, хооллох, тоглуулах,

унтах, амраах үйл ажиллагааны

бүх төрлийн тавилга, хэрэгсэл

төхөөрөмжийн хийц нь хүүхэд

бэртэж гэмтэхээргүй, сэргийлсэн  

0 5

19
Байрны агаарын хэм 18-25

0С/физик хэмжилтээр/
0 5

20
Харьцангуй чийг нь 45%(±7%)

/физик хэмжилтээр/
0 5

21

Байгалийн гэрэлтүүлгийн

коэффициент 1.5-аас багагүй,

зохиомол гэрэлтүүлэг 150-300

люкс  /хэмжилтээр/

0 5

22

Агааржуулалт хэвийн явагдах

нөхцөл бүрдсэн, өрөөний агаарт

нүүрсхүчлийн хий 0.1%, агаарын

хөдөлгөөний хурд 0.25 м/сек-ээс

ихгүй /физик хэмжилтээр/

0 5

23

Эрүүл ахуйн тухай хуулийн

4.3.1, Сургалт хүмүүжлийн

байгууллагад мөрдөх эрүүл

ахуй, халдвар хамгааллын

үлгэрчилсэн дүрмийн 3.13 

Байрны агаарт байх цус задлагч

кокк, нянгийн тоо зөвшөөрөгдөх

дээд хэмжээнээс хэтрээгүй,

аюулгүй байдлыг хангасан 

0 10

Барилгын доторхи усан

хангамж, ариутгах татуурга

БНбД 40-05-98/2005, Монгол

Улсын “Нүхэн жорлон,

угаадасны нүх. Ерөнхий

шаардлага MNS 5924-2008

стандарт, Сургалт хүмүүжлийн

байгууллагад мөрдөх эрүүл

ахуй, халдвар хамгааллын

үлгэрчилсэн дүрмийн 2.32-

2.34, Хүүхэд харах

үйлчилгээнд тавих нийтлэг

шаардлага MNS 6540-2015

стандартын 7.1.12 

III. Байрны эрүүл ахуйн шаардлага

Хүүхэд харах үйлчилгээний

тухай хуулийн 6.2.2, 6.2.3,

6.2.4, 6.3, Сургалт хүмүүжлийн

байгууллагын барилга

байгууламжийн норм ба дүрэм

БНбД 66-88-ын 5.1 заалт,

Хүүхэд харах үйлчилгээнд

тавих нийтлэг шаардлага MNS

6540-2015 стандартын 6.1.3,

7.1.1, 7.1.2, 7.1.3, 7.1.5, 7.1.6,

7.1.7, 7.1.8, 7.1.15 

Хуудас 3



24

Сургалт хүмүүжлийн

байгууллагад мөрдөх эрүүл

ахуй, халдвар хамгааллын

үлгэрчилсэн дүрмийн 3.22,

Хүүхэд харах үйлчилгээнд

тавих нийтлэг шаардлага MNS

6540-2015 стандартын 7.1.7  

Хүүхдийн нас биений онцлогт

тохирсон, эрүүл ахуйн шаардлага

хангасан ширээ, сандалтай

/хэмжилтээр/

0 5

25

Сургалт хүмүүжлийн

байгууллагад мөрдөх эрүүл

ахуй, халдвар хамгааллын

үлгэрчилсэн дүрмийн 5.9-5.22,

"Тоглоомын аюулгүй байдал

ISO 8124:2011 стандарт,

Хүүхэд харах үйлчилгээнд

тавих нийтлэг шаардлага MNS

6540-2015 стандартын 8.3, 8.4,

8.10 

Тоглоом нь аюулгүй байдлын

шаардлага хангасан,

баталгаажилттай

0 10

26

Хүүхэд харах үйлчилгээнд

тавих нийтлэг шаардлага MNS

6540-2015 стандартын 8.7

Хүүхэд бүр өөрийн аяга, халбага,

угж, цагаан хэрэгсэл, сойз, сам,

хувцасны уут, шүүгээ, бага насных

бол хөтөвчтэй, хэрэглэх бүрт угааж

цэвэрлэн, халдваргүйжүүлдэг  

0 10

27

Хүүхэд харах үйлчилгээнд

тавих нийтлэг шаардлага MNS

6540-2015 стандартын 9.6

Байр, байрны орчинд тэжээвэр

амьтан, нохой, муур бусад амьтан

байхгүй

0 5

28
Угаалга цэвэрлэгээг өдөр бүр

хийж, бүртгэл хөтөлдөг 
0 5

29

Цэвэрлэгээ, 

халдваргүйжүүлэлтийн бодис нь

баталгаажилттай

0 5

30

Цэвэрлэгээ, 

халдваргүйжүүлэлтийн бодисыг

зөв найруулж, хэрэглэдэг,

хүүхдийн гар үл хүрэх түгжээтэй

шүүгээнд хадгалдаг

0 5

31

Шавж, мэрэгчгүйтгэлийг улирал

тутам мэргэжлийн байгууллагаар

хийлгэдэг

0 5

32

Шавж, мэрэгчгүйтгэлийн

үйлчилгээ, хэрэглэсэн бодисын

нэр, тун хэмжээг тусгасан

тэмдэглэлд гарын үсэг зурж,

хадгалдаг

0 5

Сургалт хүмүүжлийн

байгууллагад мөрдөх эрүүл

ахуй, халдвар хамгааллын

үлгэрчилсэн дүрмийн 10,

МХЕГ-ын даргын 2017 оны

А/179 дүгээр тушаалын VII

хавсралтын 3.5

Хуудас 4
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Сургалт хүмүүжлийн

байгууллагад мөрдөх эрүүл

ахуй, халдвар хамгааллын

үлгэрчилсэн дүрмийн 3.13, 10,

Хүүхэд харах үйлчилгээнд

тавих нийтлэг шаардлага MNS

6540-2015 стандартын 8.2    

Хөндлөнгийн хяналт шалгалтын

явцад эрүүл зүйн нян судлалын

арчдасны шинжилгээгээр

шаардлага хангасан

0 15

0 45 0 0

34

Хүүхэд харагч нь бүрэн дундаас

дээш боловсролтой, хүүхэд харах

үйлчилгээний тусгай сургалтад

хамрагдсан, гэрчилгээтэй, бага

насны хүүхэдтэй харилцах арга

туршлага эзэмшсэн, халдварт

болон сэтгэцийн өвчингүй

0 10

35
Нэг хүүхэд харагчид 5-аас дээшгүй

хүүхэд ноогддог
0 10

36

Халдварт өвчин, хоолны хордлогот

халдвар гарсан тохиолдолд эрүүл

мэндийн байгууллага, эцэг эхэд

яаралтай мэдээлж, холбогдох

журам, зааврыг мөрдөж ажилладаг

0 10

37

Анхны тусламжийн цүнхтэй, эм,

эмийн бодис, бэлдмэлийг хүүхдийн

гар хүрэхгүй газар, зориулалтын

саванд хадгалдаг, хэрэглээний

талаар бүртгэл хөтөлдөг

0 5

38

Хүүхэд харах үйлчилгээний

тухай хуулийн 12.1.4, ЭМС-ын

2017 оны А/145 тоот тушаал,

Хүүхэд харах үйлчилгээнд

тавих нийтлэг шаардлага MNS

6540-2015 стандартын 6.1.9   

Хүүхэд харагч, тогооч, бэлтгэгч нь

журамд заасны дагуу эрүүл

мэндийн урьдчилан сэргийлэх

үзлэг, шинжилгээнд хамрагдсан

0 10

0 70 0 0

39

Хүнсний бүтээгдэхүүний

аюулгүй байдлыг хангах тухай

хуулийн 6.5.3, Сургалт

хүмүүжлийн байгууллагад

мөрдөх эрүүл ахуй, халдвар

хамгааллын үлгэрчилсэн

дүрмийн 6.1 

Хүүхдийн хоол үйлдвэрлэлийн үйл

ажиллагаанд харъяалах нутаг

дэвсгэр дэх мэргэжлийн хяналтын

байгууллагын урьдчилсан хяналт

шалгалтад хамрагдаж дүгнэлт

гаргуулсан 

0 15

Хүүхэд харах үйлчилгээний

тухай хуулийн 6.4, 6.5,12.1.8,

Сургалт хүмүүжлийн

байгууллагад мөрдөх эрүүл

ахуй, халдвар хамгааллын

үлгэрчилсэн дүрмийн 8.4, 8.11,

Хүүхэд харах үйлчилгээнд

тавих нийтлэг шаардлага MNS

6540-2015 стандартын 8.8, 8.9

V. Хоол үйлдвэрлэл  

IV. Хүүхдийн эрүүл мэнд, урьдчилан сэргийлэх арга хэмжээ

Хуудас 5



40

Хүүхэд харах үйлчилгээмий

тухай хуулийн 7.4, 7.5, 7.6,

Хүүхэд харах үйлчилгээнд

тавих нийтлэг шаардлага MNS

6540-2015 стандартын 6.2.1,

6.2.3, ЭМС-ын 2017 оны А/74

тушаал

Хүүхдийн хоол, хүнс, унд нь

хүүхдийн эрүүл мэнд, өсөлт

хөгжлийг дэмжих, шим тэжээллэг,

аюулгүй байх ба Эрүүл мэндийн

сайдын тушаалаар батлагдсан

хоногийн хоол хүнсээр авбал зохих

илчлэг, үндсэн шимт бодис,

аминдэм, эрдэс бодисын зөвлөмж

хэмжээний  шаардлагад нийцсэн 

0 10

41

Хүүхэд харах үйлчилгээнд

тавих нийтлэг шаардлага MNS

6540-2015 стандартын 6.2.2,

6.2.4

Хүүхэд харагч нь 7 хоногийн

хоолны цэсийг эцэг эхтэй

зөвшилцөж мөрддөг 

0 5

42

"Нийтээр нь үйлчлэх хоол

үйлдвэрлэл, үйлчилгээнд

мөрдөх эрүүл ахуйн дадал"

MNS CAC/RCP39:2011

стандартын 4.4.1

Хоол үйлдвэрлэлийн тоног

төхөөрөмж, сав баглаа боодол нь

зориулалтын бөгөөд ус чийгэнд

тэсвэртэй материалаар хийгдсэн,

гадаргуу тэгш, ан, цавгүй

0 10

43

"Нийтээр нь үйлчлэх хоол

үйлдвэрлэл, үйлчилгээнд

мөрдөх эрүүл ахуйн дадал"

MNS CAC/RCP39:2011

стандартын 7.1.2

Түүхий эд, хүнсний бүтээгдэхүүн

нь эрүүл ахуй, аюулгүй байдлын

үзүүлэлтийг тодорхойлуулсан

шинжилгээний дүнтэй, шаардлага

хангасан

0 5

44

Хүүхэд харах үйлчилгээний

тухай хуулийн 12.1.3, 12.1.8,

Хүүхэд харах үйлчилгээнд

тавих нийтлэг шаардлага MNS

6540-2015 стандартын 6.2.5,

Нийтээр нь үйлчлэх хоол

үйлдвэрлэл, үйлчилгээнд

мөрдөх эрүүл ахуйн дадал

MNS CAC RCP 39:2011

стандарт, Сургалт хүмүүжлийн

байгууллагад мөрдөх эрүүл

ахуй, халдвар хамгааллын

үлгэрчилсэн дүрмийн 6.5, 6.6,

6.7, 6.18, 6.19 

Хүнсний түүхий эд, бүтээгдэхүүн,

хоол, хүнсийг тээвэрлэх, хадгалах,

бэлтгэх, боловсруулах, олгохдоо

ариун цэвэр, эрүүл ахуйн

шаардлагыг хангаж, холбогдох

хууль тогтоомжийг мөрдөж

ажилладаг

0 15

45

Нийтээр нь үйлчлэх хоол

үйлдвэрлэл, үйлчилгээнд

мөрдөх эрүүл ахуйн дадал

MNS CAC RCP 39:2011

стандартын 7.11.3

Нэг ээлжинд бэлтгэсэн бүх

төрлийн хоол хүнснээс 150 гр-аас

багагүй дээжийг авч, ариутгасан

саванд хийж битүүмжлэн +4 хэмд 3-

аас доошгүй хоног хадгалж,

бүртгэлийг тогтмол хөтөлдөг

0 10

0 15 0 0VI. Дотоод хяналтын үйл ажиллагаа 

Хуудас 6



46

Сургалт хүмүүжлийн байгууллагад

мөрдөх эрүүл ахуй, халдвар

хамгааллын үлгэрчилсэн дүрэмд

нийцүүлэн дотоод хяналтын

журмыг боловсруулж батлан

мөрдөж ажилладаг

0 5

47

Дотоод хяналт шалгалтаар

илэрсэн зөрчил дутагдлыг

арилгахад чиглэсэн арга хэмжээг

авч хэрэгжүүлдэг

0 10

0 380 0

Хяналтын чиглэл, албан

тушаалын нэр

/ овог, нэр/

/ гарын үсэг, тэмдэг/

Тайлбар:            

/ овог, нэр/ / овог, нэр/

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

БАТАЛГААЖУУЛАЛТ

Хяналтын чиглэл, албан

тушаалын нэр

Хүлээн зөвшөөрсөн: Аж

ахуйн нэгж, байгууллагын

эрх бүхий албан тушаалтан

НИЙТ ОНОО

Эрүүл ахуйн тухай хуулийн 7.3,

ТХШТХ-ийн 7.2, ЗГ-ын тогтоол

311, Сургалт хүмүүжлийн

байгууллагад мөрдөх эрүүл

ахуй, халдвар хамгааллын

үлгэрчилсэн дүрмийн 6.4,

Хүүхэд харах үйлчилгээнд

тавих нийтлэг шаардлага MNS

6540-2015 стандартын 5.8-5.9 

Хуудас 7


