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ИХ ДЭЭД СУРГУУЛИЙН ЭРҮҮЛ
АХУЙН ХАЛДВАР ХАМГААЛЛЫН
НӨХЦӨЛИЙГ ШАЛГАХ ХЯНАЛТЫН
ХУУДАС

_____________________________________________________
МЭРГЭЖЛИЙН ХЯНАЛТЫН ГАЗАР
Утас: ______________;

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

Факс: ______________;

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

А. ЕРӨНХИЙ МЭДЭЭЛЭЛ

Хяналт шалгалт эхэлсэн: 20___он ___ сар ___ өдөр, ___ цаг ___ мин;
Хяналт шалгалтын төрөл

Удирдамж
Дугаар

Дууссан: 20___он ___ сар ___ өдөр, ___ цаг ___ мин;
Хяналт шалгалтын бүрэлдэхүүн

Төлөвлөгөөт
Төлөвлөгөөт бус
Гүйцэтгэлийн
Хяналт шалгалтад хамрагдсан аж ахуйн нэгж, иргэн
Сургуулийн
их сургууль
Улсын бүртгэлийн гэрчилчилгээний
хэв шинж
дээд сургууль
дугаар
коллеж
Тусгай зөвшөөрлийн дугаар
Эрх бүхий удирдах албан тушаалтан
Албан тушаал
Овог, нэр

Утас, и-мэйл

Хяналт шалгалтад байлцсан албан тушаалтан
Албан тушаал
Овог, нэр

Утас, и-мэйл

Тухайн чиглэлээр үйл ажиллагаа эрхэлсэн хугацаа

Өмнөх хяналт шалгалтын мэдээ

Хяналт шалгалтад сүүлийн 12 сарын
хугацаанд хэдэн удаа хамрагдсан

Өмнөх шалгалтаар илэрч байсан
зөрчлүүд

Өмнөх шалгалтаар авч байсан арга
хэмжээ, гүйцэтгэлийн байдал

Регистрийн No

Хяналтын объект
Сургуулийн хаяг, байршил

Хүчин чадал /1 ээлжийн/
Нийт суралцагчдын тоо
Нийт оюутны тоо
Үндсэн хүчин чадал

Б. ХЯНАЛТ ШАЛГАЛТЫН АСУУЛТУУД, ҮНЭЛГЭЭ

1

2

3
4

5

6

Хууль тогтоомж, дүрэм,
журам, стандартын нэр,
зүйл, заалт

шаардлага
хангаагүй

No

Хяналт
шалгалт

0

25

0

0

5

0

5

0

5

0

5

0

5

0

20

0

5

0

5

0

5

0

5

0

95

0

5

0

5

0

5

Анги, танхимын байгалийн гэрэлтүүлгийн
коэф 1.5-аас доошгүй

0

5

Зохиомол гэрэлтүүлэг нь хүрэлцээтэй /150300 люкс/

0

5

Хичээллэх анги танхим, хичээлийн өрөө
хорт
бодис
утаа
ялгаруулдаггүй
лабораториуд, курсын болон дипломын
төсөл зохиох танхимд агаарын хэм 18-20
0С, харьцангуй чийг 40-60 хувь

0

5

Хяналт шалгалтын асуултууд

I. Сургуулийн гадна орчин, барилга байгууламж
Барилга байгууламжийг шинээр барьж,
Эрүүл ахуйн тухай хуулийн
өргөтгөн
шинэчилж
ашиглалтанд
7.1 дэх заалт
оруулахдаа мэргэжлийн байгууллагын зураг
төслийн дагуу барьж байгуулсан
Их дээд сургуулийн барилга байгууламж нь
хөдөлгөөн дуу шуугиан ихтэй төв замаас 50
Сургалт хүмүүжлийн
м, орчных нь гудамж, замаас 25 м-ээс хол
байгууллагын барилга
зайтай
байгуууламж” барилгын норм Эдэлбэр газрын 30%-иас багагүй хэсгийг
ба дүрэм БНбД /66-88-ын
ногоожуулсан
3.38-3.40 дэх заалт
Хичээлийн өрөө тасалгааны цонх нь
тарьсан модны их биеэс 10 м, бут сөөгнөөс
5 м-ээс багагүй зайтай
Эрүүл ахуйн тухай хуулийн
Ариун цэвэр, эрүүл ахуйн шаардлага
4.4.1, 4.4.2, Олон нийт
иргэний барилга БНбД 31-03- хангасан хог хадгалах цэгтэй
03-ын 1.13 дэх заалт
II. Усан хангамж, бохир ус зайлуулалт, халаалт
Төвийн дулаан хангамжийн систем эсвэл
Олон нийт иргэний барилга
шаардлага хангасан хэсгийн халаалтанд
БНбД 31-03-03
холбогдсон

Эрүүл ахуйн тухай хуулийн
4.1.1, Ундны ус /MNS
7
900:2005/ стандартын 8.3
дахь заалт

Хэсгийн болон зөөврийн усан хангамжтай
тохиолдолд ундны усны шинжилгээг жилд
1 удаа хийлгэдэг. Стандарт аюулгүй
байдлын шаардлага хангасан

Барилгын доторхи усан
Төвлөрсөн системд холбогдсон эсвэл
8 хангамж, ариутгах татуурга
бохирын цооногтой
БНбД 40-05-98/2005
Сургалт хүмүүжлийн
Хими, физик, биологийн лабораторийн
байгууллагын барилга
9 байгуууламж” барилгын норм туршлагын ажил хийх ширээний угаагуурт
ба дүрэм БНбД /66-88-ын 7.3 хүйтэн усаар хангах шугамтай
дахь заалт
III. Сургуулийн анги танхимын эрүүл ахуйн шаардлага
Ерөнхий
эрдмийн
хичээлийн
анги
10
кабинетын 1 оюутанд ноогдох талбайн
хэмжээ 2.2 м2-ээс багагүй
Мэдээлэл зүй тооцоолон бодох техникийн
Олон нийт иргэний барилга
11
кабинетэд 1 оюутанд ноогдох талбайн
БНбД 31-03-03-ын 2.7 дэх
хэмжээ 3.0 м2-ээс багагүй
заалт
Шугам зургийн кабинет, курсын болон
12
дипломын ажлын өрөөний 1 оюутанд
ноогдох талбайн хэмжээ 3.6 м2-ээс багагүй
Хүүхэд өсвөр үеийнхний
13 сургалт хүмүүжлийн
байгууллагын үйл
ажиллагаанд мөрдөх эрүүл
14 ахуйн үлгэрчилсэн дүрэм-ийн
4,16-4,17 дахь заалт

15
Олон нийт иргэний барилга
БНбД 31-03-03-ын 4.19 дэх
заалт

Авсан оноо

шаардлага
хангасан

Батлагдсан
оноо

Хуудас B2

Гүйцэтгэл
ийн
шалгалт
0

0

0

0

0

БНбД 31-03-03-ын 4.19 дэх
заалт
16

17
18
19

Хорт болон цацраг идэвхит бодисоор
ажиллах
лабораториуд,
лабараторийн
дэргэдэх
угаалгын
өрөө
нь
татаж
салхилуулах шүүгээтэй
Сургалт хүмүүжлийн
50-иас дээш суудалтай лекц хичээлийн
байгууллагын барилга
танхим, номын сан болон ариун цэврийн
байгуууламж” барилгын норм өрөөнд агаар сорох тусгай системтэй
ба дүрэм БНбД /66-88-ын 8.9 Шаардлагатай тоног төхөөрөмж бүхий
эмчийн үзлэгийн өрөөтэй
дэх заалт
Эмнэлгийн анхны тусламж, үйлчилгээнд
ЭМС-ын 297 тоот тушаал
шаардагдах
эм
тариа,
боолтын
материалтай

0

5

0

5

0

5

0

5

20

Эрүүл мэндийн асуудал эрхэлсэн төрийн
Эрүүл мэндийн тухай хуулийн
захиргааны байгууллагаас мэргэжлийн үйл
25.1 дэх заалт
ажиллагаа эрхлэх зөвшөөрөл бүхий эмчтэй

0

5

21

Ариутгал цэвэрлэгээ, халдваргүйжүүлэлтийг
хийх журамтай графикийн дагуу хийж,
бүртгэл хөтөлж хэвшсэн

0

5

0

5

0

5

0

5

0

5

0

5

0

5

0

5

0

140

Сургалт хүмүүжлийн
байгууллагын үйл
ажиллагаанд мөрдөх эрүүл
22
ахуйн үлгэрчилсэн дүрмийн
14.1, 10.8 дахь заалт
23

24

Цэвэрлэгээний
материал,
халдваргүйжүүлэлтийн
бодис
шинжилгээний
бичигтэй,
шаардлага
хангасан
Хортон шавьж, мэрэгчдээс урьдчилан
сэргийлэх,
халдваргүйтгэлийг
тогтмол
хийлгэдэг

Байгууллагын хэмжээнд үйлчлэгч нарын тоо
НХХЯ-ын сайдын 2001 оны 03
хангалттай,
ажиллагсадын
хөдөлмөр
тоот тушаал
хамгаалалын хувцас, хувцас солих өрөөтэй

Химийн хорт болон аюултай
25 бодисын тухай хуулийн 10.2
дахь заалт

Сургалтын зорилгоор ашиглаж буй химийн
бодисыг хадгалах зориулалтын агуулахтай

Химийн хорт болон аюултай
Ашиглагдаж буй химийн бодисын ашиглалт
бодис хадгалах, тээвэрлэх,
26
зарцуулалтын бүртгэл хөтлөлтийг маягтын
ашиглах журмын 3.1.1.7 дахь
дагуу тогтмол хөтөлдөг
заалт
Сургуулийн дотоод болон гаднах орчинд
утаат тамхи татахгүй байх талаарх
27
зохицуулалтыг дотоод журамд тусгасан,
Тамхины хяналтын тухай
хэрэгжилтэнд нь хяналт тавьдаг
хуулийн 9 дүгээр зүйлийн
Байгууллагын орох хаалга, хонгил, бие
9.1.6, 9.1.8, 9.3
засах газар болон бусад шаардлагатай
28
газарт
тамхи
татахыг
хориглосон
анхааруулах тэмдэг байршуулсан.
НИЙТ ОНОО
ҮНЭЛГЭЭ
>=60%
[30%-59%]
<=29%

Их эрсдэлтэй
Дунд эрсдэлтэй
Бага эрсдэлтэй

Хуудас B3

0
0
...........
...........
эрсдэлтэй эрсдэлтэй

В. ХЯНАЛТ ШАЛГАЛТААР АВСАН АРГА ХЭМЖЭЭ, БИЕЛЭЛТ
Оноо

Үнэлгээ

Тухайн аж ахуйн нэгж, байгууллагад авах арга хэмжээ
авах арга хэмжээ

Биелэлт

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, төлбөр
л, кг.../
д/Нөхөн
е/Торгууль, шийтгэвэр
•Албан тушаалтанд тоо/мөнгөн дүн
•Иргэнд тоо/мөнгөн дүн
•Байгууллагад тоо/мөнгөн дүн

БАТАЛГААЖУУЛАЛТ
Улсын байцаагчийн албан тушаал

Хүлээн зөвшөөрсөн: Аж ахуйн нэгж,

__________________________

__________________________

__________________________

/ овог, нэр/

/ овог, нэр/

/ овог, нэр/

__________________________

__________________________

__________________________

/ гарын үсэг, тэмдэг/

/ гарын үсэг, тэмдэг/

/ гарын үсэг, тамга/

Тайлбар:

Г. ГҮЙЦЭТГЭЛИЙН ШАЛГАЛТААР АВСАН АРГА ХЭМЖЭЭ, БИЕЛЭЛТ
Хяналт шалгалт эхэлсэн: 20___он ___ сар ___ өдөр, ___ цаг ___ мин;

Оноо

Үнэлгээ

Дууссан: 20___он ___ сар ___ өдөр, ___ цаг ___ мин;

Тухайн аж ахуйн нэгж, байгууллагад авах арга хэмжээ

Биелэлт

БАТАЛГААЖУУЛАЛТ
Улсын байцаагчийн албан тушаал

Хүлээн зөвшөөрсөн: Аж ахуйн нэгж,
байгууллагын эрх бүхий албан
тушаалтан

__________________________

__________________________

__________________________

/ овог, нэр/

/ овог, нэр/

/ овог, нэр/

__________________________

__________________________

__________________________

/ гарын үсэг, тэмдэг/

/ гарын үсэг, тэмдэг/

/ гарын үсэг, тамга/

Тайлбар:

