
Хяналтын байгууллага:

Шалгуулагч этгээдийн нэр:

Объектын нэр:

Регистрийн дугаар:

Хууль сахин                               

мөрдөлтийн хувь: 

Эрсдэл үүсэх                                       

магадлалын хувь:             
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1 2 3 4 5 6

1

ААҮАТЗТХ-ийн 5.1, 5.4,

15.12.3, ЭМТХ-ийн 19.1,

ЭТҮТХ-ийн 11.1, 14.1, 14.2.5

Эрх бүхий байгууллагаас олгосон

хүчинтэй хугацаа бүхий тусгай

зөвшөөрөлтэй

2

Сувилал нь А хавсралтаар заасан

орон тооны доод хязгаарыг хангасан

хүний нөөцтэй

0 30

3

Сувилал нь эмнэлгийн мэргэжилтэн

болон захиргаа, аж ахуйн

үйлчилгээний ажилтаны харьцаа 4:1

0 10

4

Тогтмол үйл ажиллагаатай сувилалд

нийт эмнэлгийн мэргэжилтэн 100

хувь үндсэн орон тоогоор ажилладаг

0 20

5

Эмчлэх, сувилах, сэргээн засах

мэргэжлийн үйл ажиллагаа эрхлэх

зөвшөөрөл бүхий эмнэлгийн

мэргэжилтэн тусламж үйлчилгээ

үзүүлдэг

0 30

Сувиллын  бүтэц үйл 

ажиллагаа MNS 5232:2019 

стандартын 6.1, 6.2, 6.3, 6.4, 

 Сувиллын үйл ажиллагаанд тавигдах нийтлэг шаардлага

Авсан 

оноо

ХЯНАЛТ ШАЛГАЛТЫН АСУУЛТУУД, ҮНЭЛГЭЭ

№

Хууль тогтоомж, дүрэм, 

журам, стандартын нэр, 

зүйл, заалт

Асуултууд

Батлагдсан 

оноо

Гүйцэтгэл-

ийн 

шалгалт

№3.11.1. СУВИЛЛЫН ОНОШЛОГОО 

ЭМЧИЛГЭЭНИЙ ЧАНАР, АЮУЛГҮЙ БАЙДЛЫГ 

ШАЛГАХ ХЯНАЛТЫН ХУУДАС

Хяналт шалгалт хийсэн огноо: …./../..

Шаардлага  хангасан                                

асуултын тоо:                                        

Шаардлага хангаагүй                               

нийт оноо:                                           

Эрсдэл үүсэх               

магадлал

Хуудас 1



6

Эрүүл мэндийн тухай

хуулийн 21 дүгээр зүйл,

Сувиллын бүтэц үйл

ажиллагаа MNS 5232:2019

стандартын 5.1

Сувилал нь холбогдох хууль

тогтоомжид нийцүүлэн батлагдсан

дүрэм, бүтэцтэй ба түүнийгээ

хэрэгжүүлж ажилладаг

0 10

7

Сувиллын бүтэц үйл

ажиллагаа MNS 5232:2019

стандартын 5. 4

Хүний нөөцийн хөгжил, нийгмийн

баталгааг ханган ажиллаж хүний

нөөцийг хөгжүүлэх, сургах, ѐс зүй

харилцаа хандлага, үйлчилгээний

соѐлыг нэвтрүүлэх хүний нөөцийн

хөгжлийн төлөвлөгөөг баталж,

хэрэгжүүлсэн

0 10

8

Тусламж үйлчилгээндээ сэргээн

засах, уламжлалт эмчилгээний

стандарт журам, удирдамж,

эмнэлзүйн зааврыг мөрддөг

0 10

9

Эмчилгээ сувилгаандаа ашиглаж буй

байгалийн хүчин зүйлийн физик,

химийн шинж чанарыг тогтоолгосон

0 10

10

Сувилал нь ашиглаж буй байгалийн

хүчин зүйлийн физик химийн шинж

чанарт үндэслэсэн эмчилгээний

зааврын арга аргачлалыг

боловсруулан баталж мөрдсөн

0 10

11

Эмнэлгийн тусламж үйлчилгээний

чанар, аюулгүй байдлын баг зохион

байгуулсан

0 30

12

ЭТҮЧАБ-ын баг нь тогтмол хуралдаж

хэлэлцсэн асуудлаар шийдвэр

гаргаж хэрэгжүүлэн ажилладаг 

0 20

13

Үйлчлүүлэгч ба эмнэлгийн ажилтны

сэтгэл ханамжийн судалгаа явуулж

үр дүнг тооцдог

0 20

14

Эрүүл мэндийн тусламж

үйлчилгээний стандарт, эмнэлзүйн

удирдамж зааврыг мөрдүүлэн

хэрэгжилтэд хяналт тавьж, үр дүнг

тооцдог

0 20

15

Эрүүл мэндийн тусламж

үйлчилгээтэй холбоотой үүссэн

аюулгүй байдалд сөргөөр нөлөөлсөн

тохиолдлыг бүртгэдэг, мэдээлдэг,

хариу арга хэмжээ авдаг, давтан

гарахаас сэргийлдэг

0 30

Сувиллын  бүтэц үйл 

ажиллагаа MNS 5232:2019 

стандартын 5.6-5.8

Эрүүл мэндийн тухай

хуулийн 20 дугаар зүйлийн

20.2.1, 28 дугаар зүйлийн

28.4.3, Монгол Улсын

шадар сайд, Эрүүл мэндийн

сайдын хамтарсан 2019 оны

"Дүрэм батлах тухай"

166/А565 дугаар тушаалын

2.5, 2.6, 3.4, 3.6, 3.8, 3.10,

3.12, 3.14, Эрүүл мэндийн

сайдын 2019 оны "Эрүүл

мэндийн тусламж

үйлчилгээний чанарыг

сайжруулах зарим арга

хэмжээний тухай" А566

дугаар тушаалын

хоѐрдугаар хавсралтын 1.1,

дөрөвдүгээр хавсралт

Хуудас 2



16

Эрүүл мэндийн байгууллагад

ажиллаж буй мэргэжлийн зөвлөл,

хороо, алба /халдварын сэргийлэлт,

хяналтын, эмчилгээний, ѐс зүйн,

эмийн болон бусад хороо/ гм уялдаа

холбоог хангах, үйл ажиллагаанд

хяналт тавих, чанар сайжруулах үйл

ажиллагаанд татан оролцуулдаг

0 10

17

Байгууллагын эрсдэлийн үнэлгээ

хийж, эрсдэлээс сэргийлэх арга

хэмжээг төлөвлөн ажилладаг

0 20

18

Тусламж үйлчилгээний чанарыг

сайжруулах чиглэлээр ижил

мэргэжилтний үнэлгээг зааврын

дагуу зохион байгуулдаг, үр дүнг

тооцдог

0 20

19

Тухайн байгууллагад иргэд

байгууллагаас эмнэлгийн тусламж

үйлчилгээ, эмч, мэргэжилтний ѐс зүй

харилцаа хандлагатай холбоотой

гомдлыг үнэн зөв шийдвэрлэдэг

0 10

20

Хууль хяналтын болон төрийн

захиргааны байгууллагад эмнэлгийн

тусламж үйлчилгээ болон эмч

мэргэжилтний ѐс зүй харьцаа

хандлагатай холбоотой асуудлаар

гомдол санал гарч нотлогдсон 

0 30

21

"Дүрэм шинэчлэн батлах

тухай" Эрүүл мэндийн

сайдын 2017 оны 256

дугаар тушаалын нэгдүгээр

хавсралт 1.2, хоѐрдугаар

хавсралтын 1.1, гуравдугаар

хавсралтын 1.1. 

Ёс зүйн баг, хэсгийн болон салбар

хорооноос эмнэлгийн мэргэжилтний

ѐс зүйн дүрмийг мөрдүүлж, ѐс зүйн

болон харьцаа хандлагын зөрчлөөс

урьдчилан сэргийлэх ажлуудыг

зохион байгуулдаг

0 20

22
Үйлчлүүлэгчид стандартын дагуу

үзлэг бүрэн хийдэг 
0 10

Эрүүл мэндийн тухай

хуулийн 20 дугаар зүйлийн

20.2.1, 28 дугаар зүйлийн

28.4.3, Монгол Улсын

шадар сайд, Эрүүл мэндийн

сайдын хамтарсан 2019 оны

"Дүрэм батлах тухай"

166/А565 дугаар тушаалын

2.5, 2.6, 3.4, 3.6, 3.8, 3.10,

3.12, 3.14, Эрүүл мэндийн

сайдын 2019 оны "Эрүүл

мэндийн тусламж

үйлчилгээний чанарыг

сайжруулах зарим арга

хэмжээний тухай" А566

дугаар тушаалын

хоѐрдугаар хавсралтын 1.1,

дөрөвдүгээр хавсралт

"Дүрэм шинэчлэн батлах

тухай" Эрүүл мэндийн

сайдын 2017 оны 256

дугаар тушаалын

зургаадугаар хавсралт 1.3,

1.4, Эрүүл мэндийн сайдын

2019 оны "Эмнэлгийн

мэргэжилтний ѐс зүйн

дүрэм батлах тухай" А/406

тушаал, Иргэдээс төрийн

байгууллага албан

тушаалтанд гаргасан

өргөдөл гомдлыг

шийдвэрлэх тухай хуулийн 7

дугаар зүйл, 

Эрүүл мэндийн тухай 

хуулийн 28.4.3 дах заалт, 

Эрүүл мэндийг хамгаалах 

технологи, эмчилгээ 

оношилгооны түгээмэл 

үйлдлүүд MNS4621-2008   

стандартын  Уламжлалт 

эмчилгээний түгээмэл 

үйлдлүүдийн хэсэг, "Эрүүл 

мэндийн статистик 

мэдээллийн талаар авах 

арга хэмжээний тухай

Хуудас 3



23

Эмч, сувилагч дунд мэргэжилтэн нар

анхан шатны бүртгэлийн маягтыг

зааврын дагуу цаг хугацаанд нь үнэн,

зөв хөтөлдөг

0 10

24
Байгалийн хүчин зүйл эмчилгээ

үзүүлдэг
0 5

25
Багажийн тусламжтай хийх физик

эмчилгээ хийдэг
0 5

26 Хөдөлгөөн засал хийдэг 0 5

27 Бариа засал 0 5

28 Зүү, төөнө эмчилгээ 0 5

29 Жин засал 0 5

30 Дэвтээлэг засал 0 5

31 Соруул засал 0 5

32

Сувилал нь Зонхилон тохиолдох

өвчний хоол эмчилгээ MNS 5991

стандарт, эмчилгээний хоолны

удирдамжийг мөрдөж ажилладаг

0 5

33

Хоол, шим тэжээлийн үйлчилгээнд

MNS CAC/RCP 39 стандарт, эрүүл

ахуйн дадлыг мөрдөн ажилладаг

0 5

34

Сувилал нь хоол үйлдвэрлэл,

үйлчилгээний мэргэшсэн хүний

нөөцтэй

0 5

35

Сувилал нь амь тэнссэн иргэнд

яаралтай тусламж үзүүлж, дараагийн

шатны эрүүл мэндийн байгууллагад

шилжүүлж асуудлыг шийдвэрлэдэг

0 10

36

Яаралтай тусламж үзүүлэхэд

зайлшгүй шаардлагатай эм,

эмнэлгийн хэрэгслийн нөөцийг

бүрдүүлж, байнгын бэлэн байдлыг

хангаж ажилладаг

0 10

Инженер, техник, тоног төхөөрөмж, мэдэээллийн технологийн үйлчилгээ

Сувиллын  бүтэц үйл 

ажиллагаа MNS 5232:2019 

стандартын   8.1.1-8.1.3

Сувиллын  бүтэц үйл 

ажиллагаа MNS 5232:2019 

стандартын   8.2.1-8.2.5

Сувиллын  бүтэц үйл 

ажиллагаа MNS 5232:2019 

стандартын   8.3.1-8.3.3

Сувиллын  бүтэц үйл 

ажиллагаа MNS 5232:2019 

стандартын   8.4.1-8.4.2

Эрүүл мэндийн тухай 

хуулийн 28.4.3 дах заалт, 

Эрүүл мэндийг хамгаалах 

технологи, эмчилгээ 

оношилгооны түгээмэл 

үйлдлүүд MNS4621-2008   

стандартын  Уламжлалт 

эмчилгээний түгээмэл 

үйлдлүүдийн хэсэг, "Эрүүл 

мэндийн статистик 

мэдээллийн талаар авах 

арга хэмжээний тухай

Яаралтай тусламж үйлчилгээ

Хоол, шим тэжээлийн эмчилгээ, үйлчилгээ

Уламжлалт анагаах ухааны засал эмчилгээний төрөл

Сэргээн засах тусламж үйлчилгээний төрөл

Хуудас 4



37

Сувилал нь эмчилгээний багаж,

тоног төхөөрөмжийн засвар

үйлчилгээг мэргэжлийн инженер,

техникийн ажилтанаар гүйцэтгүүлдэг

0 10

38

Инженер, техникч нь багаж, тоног

төхөөрөмжийн үзлэг, үйлчилгээ,

тохируулга, засварыг хийж, хэвийн

үйл ажиллагааг ханган, аюулгүй

ажиллагааны зааврыг мөрдөж

ажилладаг

0 5

39

Тоног төхөөрөмж нь үзлэг, засвар

үйлчилгээ, тохируулгахийсэн тухай

тэмдэглэл бүхий техник ашиглалтын

паспорт хөтөлдөг

0 5

40

Байгууллага нь ашиглалт,

хамгаалалт, аюулгүй байдлыг

хангасан программ хангамж бүхий

цахим бүртгэл мэдээллийн сантай

0 10

41

Сувилал нь В хавсралтад заасан

зайлшгүй шаардлагатай багаж, тоног

төхөөрөмжөөр хангагдсан

0 10

0 465 0 0

Хяналтын чиглэл, албан тушаалын

нэр

/ овог, нэр/

/ гарын үсэг, тэмдэг/

БАТАЛГААЖУУЛАЛТ

Хяналтын чиглэл, албан

тушаалын нэр

Хүлээн зөвшөөрсөн: Аж ахуйн

нэгж, байгууллагын эрх бүхий

албан тушаалтан

Сувиллын  бүтэц үйл 

ажиллагаа MNS 5232:2019 

стандартын   9.3.1-9.3.4, 

9.3.6

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

Тайлбар:            

/ овог, нэр/ / овог, нэр/

Хуудас 5


