
Хяналтын байгууллага:

Шалгуулагч этгээдийн нэр:

Объектын нэр:

Регистрийн дугаар:

Хууль сахин                               

мөрдөлтийн хувь: 

Эрсдэл үүсэх                                       

магадлалын хувь:             
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0 40 0

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

Их, дээд сургуулийн барилга

байгууламж нь хөдөлгөөн, дуу

шуугиан ихтэй төв замаас 50 м,

орчных нь гудамж, замаас 25 м-ээс

хол зайтай

0 5

3
Эдэлбэр газрын 30%-иас багагүй

хэсгийг ногоожуулсан
0 5

4

Хичээлийн өрөө тасалгааны цонх нь

тарьсан модны их биеэс 10 м, бут

сөөгнөөс 5 м-ээс багагүй зайтай

0 5

№3.25.ИХ, ДЭЭД СУРГУУЛИЙН ЭРҮҮЛ АХУЙН  

НӨХЦӨЛИЙГ ШАЛГАХ ХЯНАЛТЫН ХУУДАС

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

Авсан 

оноо

I. Сургуулийн гадна орчин, барилга байгууламж

Сургалт хүмүүжлийн

байгууллагын барилга

байгуууламж” барилгын норм

ба дүрэм БНбД /66-88-ын 3.38-

3.40, Сургалт хүмүүжлийн

байгууллагад мөрдөх эрүүл

ахуй, халдвар хамгааллын

үлгэрчилсэн дүрмийн 2.5

Хуудас 1



5

Эрүүл ахуйн тухай хуулийн

4.4.1, 4.4.2, Олон нийт

иргэний барилга БНбД 31-03-

03-ын 1.13 дэх заалт 

Ариун цэвэр, эрүүл ахуйн шаардлага

хангасан хог хадгалах цэгтэй
0 5

6
Эрүүл ахуйн тухай хуулийн

4.4.3

Байгууллагын гадна орчны 50м

хүртэлх газрын хог хаягдлыг

цэвэрлэж, ногоон байгууламжийн

арчилгааг хийсэн, хальтиргаа

гулгаагүй, цэвэрхэн

0 5

0 25 0

7
Олон нийт иргэний барилга

БНбД 31-03-03

Төвийн дулаан хангамжийн систем

эсвэл шаардлага хангасан хэсгийн

халаалтанд холбогдсон  

0 5

8

Эрүүл ахуйн тухай хуулийн

4.1.1, Ундны ус /MNS

900:2005/ стандартын 8.3 дахь

заалт

Усны чанар, аюулгүй байдалд жилд 2-

оос доошгүй удаа шинжилгээ

хийлгэж, дүгнэлт гаргуулдаг

0 10

9

Барилгын доторхи усан

хангамж, ариутгах татуурга

БНбД 40-05-98/2005

Бохир усны төвлөрсөн системд

холбогдсон эсвэл бохирын

цооногтой

0 5

10

Сургалт хүмүүжлийн

байгууллагын барилга

байгуууламж” барилгын норм

ба дүрэм БНбД /66-88-ын 7.3

дахь заалт

Хими, физик, биологийн

лабораторийн туршлагын ажил хийх

ширээний угаагуурт хүйтэн усаар

хангах шугамтай 

0 5

0 105 0

11

Ерөнхий эрдмийн хичээлийн анги

кабинетын 1 оюутанд ноогдох

талбайн хэмжээ 2.2 м2-ээс багагүй 

0 5

12

Мэдээлэл зүй тооцоолон бодох

техникийн кабинетэд 1 оюутанд

ноогдох талбайн хэмжээ 3.0 м2-ээс

багагүй  

0 5

13

Шугам зургийн кабинет, курсын

болон дипломын ажлын өрөөний 1

оюутанд ноогдох талбайн хэмжээ 3.6

м2-ээс багагүй 

0 5

14

Анги, танхимын байгалийн

гэрэлтүүлгийн коэффициент 1.5-аас

доошгүй 

0 5

15
Зохиомол гэрэлтүүлэг нь

хүрэлцээтэй /150-300 люкс/ 
0 5

16

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

17

Хорт болон цацраг идэвхит бодисоор

ажиллах лабораториуд,

лабараторийн дэргэдэх угаалгын

өрөө нь сорох шүүгээтэй 

0 5

II. Усан хангамж, бохир ус зайлуулалт, халаалт

III. Сургуулийн анги танхимын эрүүл ахуйн шаардлага

Олон нийт иргэний барилга

БНбД 31-03-03-ын 2.7 дэх

заалт 

Сургалт хүмүүжлийн

байгууллагад мөрдөх эрүүл

ахуй, халдвар хамгааллын

үлгэрчилсэн дүрмийн 3.16-3.17 

Олон нийт иргэний барилга

БНбД 31-03-03-ын 4.19 дэх

заалт, Сургалт хүмүүжлийн

байгууллагад мөрдөх эрүүл

ахуй, халдвар хамгааллын

үлгэрчилсэн дүрмийн 3.2, 3.11  

Хуудас 2



18

50-иас дээш суудалтай лекц

хичээлийн танхим, номын сан болон

ариун цэврийн өрөөнд агаар сорох

тусгай системтэй 

0 5

19
Шаардлагатай тоног төхөөрөмж

бүхий эмчийн үзлэгийн өрөөтэй 
0 5

20

Сургалт хүмүүжлийн

байгууллагад мөрдөх эрүүл

ахуй, халдвар хамгааллын

үлгэрчилсэн дүрмийн 8.4

Эмнэлгийн анхны тусламж,

үйлчилгээнд шаардагдах эм тариа,

боолтын материалтай 

0 5

21

Эрүүл мэндийн тухай хуулийн

25.1, Сургалт хүмүүжлийн

байгууллагад мөрдөх эрүүл

ахуй, халдвар хамгааллын

үлгэрчилсэн дүрмийн 8.3

Эрүүл мэндийн асуудал эрхэлсэн

төрийн захиргааны байгууллагаас

мэргэжлийн үйл ажиллагаа эрхлэх

зөвшөөрөл бүхий эмчтэй 

0 5

22

Ариутгал цэвэрлэгээ,

халдваргүйжүүлэлтийг графикийн

дагуу хийдэг

0 5

23
Цэвэрлэгээ, халдваргүйжүүлэлтийн

бодис нь баталгаажилттай
0 5

24
Цэвэрлэгээ, халдваргүйжүүлэлтийн

бодисыг зөв найруулж, хэрэглэдэг
0 5

25

Шавж, мэрэгчгүйтгэлийг улирал

тутам мэргэжлийн байгууллагаар

хийлгэдэг

0 5

26

Шавж, мэрэгчгүйтгэлийн үйлчилгээ,

хэрэглэсэн бодисын нэр, тун хэмжээг

тусгасан тэмдэглэлд гарын үсэг зурж,

хадгалдаг

0 5

27

НХХЯ-ын сайдын 2001 оны 03

тоот тушаал, Сургалт

хүмүүжлийн байгууллагад

мөрдөх эрүүл ахуй, халдвар

хамгааллын үлгэрчилсэн

дүрмийн 8.9

Байгууллагын хэмжээнд үйлчлэгч

нарын тоо хангалттай, ажиллагсадын 

хөдөлмөр хамгаалалын хувцас,

хувцас солих өрөөтэй  

0 5

28

Химийн хорт болон аюултай

бодисын тухай хуулийн 10.2

дахь заалт 

Сургалтын зорилгоор ашиглаж буй

химийн бодисыг хадгалах

зориулалтын агуулахтай

0 5

29

Химийн хорт болон аюултай

бодис хадгалах, тээвэрлэх,

ашиглах журмын 3.1.1.7 дахь

заалт 

Ашиглагдаж буй химийн бодисын

ашиглалт зарцуулалтын бүртгэл

хөтлөлтийг маягтын дагуу тогтмол

хөтөлдөг

0 5

30

Сургуулийн дотоод болон гаднах

орчинд утаат тамхи татахгүй байх

талаарх зохицуулалтыг дотоод

журамд тусгасан, хэрэгжилтэнд нь

хяналт тавьдаг 

0 5

Сургалт хүмүүжлийн

байгууллагад мөрдөх эрүүл

ахуй, халдвар хамгааллын

үлгэрчилсэн дүрмийн 10

Тамхины хяналтын тухай

хуулийн 9 дүгээр зүйлийн

9.1.6, 9.1.8, 9.3

Сургалт хүмүүжлийн

байгууллагын барилга

байгуууламж” барилгын норм

ба дүрэм БНбД /66-88-ын 8.9,

Сургалт хүмүүжлийн

байгууллагад мөрдөх эрүүл 

Хуудас 3



31

Байгууллагын орох хаалга, хонгил,

бие засах газар болон бусад

шаардлагатай газарт тамхи татахыг

хориглосон анхааруулах тэмдэг

байршуулсан.  

0 5

0 15 0

32

Сургалт хүмүүжлийн байгууллагад

мөрдөх эрүүл ахуй, халдвар

хамгааллын үлгэрчилсэн дүрэмд

нийцүүлэн дотоод хяналтын журмыг

боловсруулж батлан мөрдөж

ажилладаг

0 5

33

Дотоод хяналт шалгалтаар илэрсэн

зөрчил дутагдлыг арилгахад

чиглэсэн арга хэмжээг авч

хэрэгжүүлдэг

0 10

0 185 0

Хяналтын чиглэл, албан тушаалын

нэр

/ овог, нэр/

/ гарын үсэг, тэмдэг/

НИЙТ ОНОО

БАТАЛГААЖУУЛАЛТ

Тамхины хяналтын тухай

хуулийн 9 дүгээр зүйлийн

9.1.6, 9.1.8, 9.3

IV. Дотоод хяналтын үйл ажиллагаа 

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 

Хяналтын чиглэл, албан

тушаалын нэр

Хүлээн зөвшөөрсөн: Аж

ахуйн нэгж, байгууллагын

эрх бүхий албан

тушаалтан

/ овог, нэр/ / овог, нэр/

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

Тайлбар:            

Хуудас 4


