
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,

Мэргэжлийн боловсрол,

сургалт. Ерөнхий шаардлага

MNS 6541:2015 стандартын

10.1, Сургалт хүмүүжлийн

байгууллагад мөрдөх эрүүл

ахуй, халдвар хамгааллын

үлгэрчилсэн дүрмийн 2.1

Сургуулийн 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

Сургуулийн 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 метрээс

доошгүй зайд байрладаг

0 10

3

Сургуулийн барилга байгууламж нь үйлдвэр,

ахуйн хатуу, шингэн хог хаягдлаас 200 метрээс

доошгүй зайд, үер, гал усны аюулд

өртөхөөргүй  газарт байрласан

0 5

4

Сургууль нь өөрийн эдэлбэр газартай /300

хүртэл суралцагчтай бол нэг суралцагчид 75

м.кв, 1440 хүртэл суралцагчтай бол нэг

суралцагчид 32 м.кв/

0 5

5
Сургуулийн эдэлбэр газрын талбайн 30-аас

доошгүй хувь нь ногоон байгууламжтай 
0 5

6
Эдэлбэр газрын хөрс нь MNS 5850, MNS 3297

стандартын шаардлага хангасан 
0 10

Гүйцэтгэл

ийн 

шалгалт

Авсан 

оноо
Хяналт шалгалтын асуултуудNo

Хууль тогтоомж, дүрэм, 

журам, стандартын нэр, зүйл, 

заалт

I. Гадна орчин, барилга байгууламж

Батлагдсан 

оноо

Эрүүл ахуйн тухай хуулийн

4.4.1, 4.4.2, 4.4.3, Олон нийт

иргэний барилга БНбД 31-0303-

ын 1.13, Сургалт хүмүүжлийн

байгууллагын барилга

байгууламжийн зураг, төсөл

боловсруулах норм, дүрэм

БНбД II-66-88-ын 3.13, 3.38,

Мэргэжлийн боловсрол,

сургалт. Ерөнхий шаардлага

MNS 6541:2015 стандартын

4.1.6, Сургалт хүмүүжлийн

байгууллагад мөрдөх эрүүл

ахуй, халдвар хамгааллын

үлгэрчилсэн дүрмийн 2.4, 2.5,

2.6  

ХЯНАЛТ ШАЛГАЛТЫН АСУУЛТУУД, ҮНЭЛГЭЭ

№ 3.23. КОДТОЙ МЭРГЭЖЛИЙН БОЛОВСРОЛ, СУРГАЛТЫН 

БАЙГУУЛЛАГА, ДОТУУР БАЙРНЫ ЭРҮҮЛ АХУЙ,  ХАЛДВАР 

ХАМГААЛЛЫН НӨХЦӨЛИЙГ ШАЛГАХ ХЯНАЛТЫН ХУУДАС

Хяналт шалгалт хийсэн огноо: …./../..

Шаардлага  хангасан                                

асуултын тоо:                                        

Шаардлага хангаагүй                               

нийт оноо:                                           
Эрсдэл үүсэх магадлал:

Хуудас B1



7

Хог хаягдлын зориулалтын цэг, ариун цэврийн

байгууламжийг эрүүл ахуйн нөхцөл,

шаардлагын дагуу байгуулж, ашигладаг, хана,

хашаагаар тусгаарлагдсан битүүмжлэл сайтай,

хаалттай, ноѐлох салхины доод талд

байрласан, эрх бүхий байгууллагатай гэрээ

хийж, зайлуулдаг  

0 10

8

Хог хаягдлыг цуглуулах цэг, бохир усны цооног,

нүхэн жорлон нь усны эх үүсвэрээс 100 метр,

барилга байгууламжаас 30 метрээс доошгүй

зайд байрласан

0 10

9

Сургуулийн гадна орчны 50м хүртэлх газрын

хог хаягдлыг цэвэрлэж, ногоон байгууламжийн

арчилгааг хийсэн, халтиргаа гулгаагүй,

цэвэрхэн

0 5

0 45

10

Сургууль болон дотуур байрны 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

11

Сургууль болон дотуур байр нь хэсгийн усан

хангамжийн эх үүсвэрт эрүүл ахуйн

хамгаалалтын бүсийг 50 метрээс доошгүй зайд

тогтоосон, дэглэмийг мөрддөг

0 10

12

Ундны ус зөөх, хадгалах сав нь хүнсний

зориулалтын материалаар хийгдсэн, угааж

цэвэрлэхэд хялбар, ус хадгалах савыг 7 хоногт

1-2 удаа бүрэн суллаж, угааж,

халдваргүйжүүлдэг/арчдас шинжилгээгээр/

0 10

13

Эрүүл ахуйн тухай хуулийн 6.2,

Олон нийт иргэний барилга

БНбД 31-03-03

Сургууль болон дотуур байр нь төвийн дулаан

хангамжийн систем эсвэл шаардлага хангасан

хэсгийн халаалтанд холбогдсон  

0 5

14

Эрүүл ахуйн тухай хуулийн

4.4.1, Барилгын доторхи усан

хангамж, ариутгах татуурга

БНбД 40-05-98/2005

Сургууль болон дотуур байр нь бохир усны

төвлөрсөн системд холбогдсон эсвэл бохирын

цооногтой

0 5

100

15
Сургалтын онолын танхимын нэг сурагчид

ногдох хэмжээ 2 м.кв-аас багагүй
0 5

16

Дадлагын газрын талбайн хэмжээ 40м.кв-аас

доошгүй, том оврын техник, тоног төхөөрөмж

шаардагдах дадлагын газрын талбайн хэмжээ

110 м.кв-аас доошгүй

0 5

17
Лабораторийн талбайн хэмжээ 40м.кв-аас

доошгүй, эрүүл ахуйн шаардлага хангасан
0 5

18
Соѐлын танхим, лекцийн танхимын 1 суудалд

ногдох талбайн хэмжээ 0.65 м.кв-аас багагүй 
0 5

19

Биеийн тамирын танхимын 1 сурагчид ногдох

талбайн хэмжээ 1.0 м.кв-аас багагүй /туслах

өрөө, усан сан, хөнгөн атлетикийн талбайг

оруулахгүйгээр/ 

0 5

20

Номын сангийн өрөө тасалгаа, тоног

төхөөрөмжид тавигдах стандартын шаардлагыг

хангасан

0 5

Эрүүл ахуйн тухай хуулийн 6.2,

Олон нийт иргэний барилга

БНбД 31-03-03-ын 2.7, 2.15,

2.17, 2.21, Мэргэжлийн

боловсрол, сургалт. Ерөнхий

шаардлага MNS 6541:2015

стандартын 10.5, Номын

сангийн орчны нөхцөл, үйл

ажиллагаанд тавих шаардлага

MNS 5742:2019 стандарт 

Эрүүл ахуйн тухай хуулийн

4.4.1, 4.4.2, 4.4.3, Олон нийт

иргэний барилга БНбД 31-0303-

ын 1.13, Сургалт хүмүүжлийн

байгууллагын барилга

байгууламжийн зураг, төсөл

боловсруулах норм, дүрэм

БНбД II-66-88-ын 3.13, 3.38,

Мэргэжлийн боловсрол,

сургалт. Ерөнхий шаардлага

MNS 6541:2015 стандартын

4.1.6, Сургалт хүмүүжлийн

байгууллагад мөрдөх эрүүл

ахуй, халдвар хамгааллын

үлгэрчилсэн дүрмийн 2.4, 2.5,

2.6  

II. Усан хангамж, бохир ус зайлуулалт, халаалт

III. Сургуулийн анги танхимын эрүүл ахуйн шаардлага

Эрүүл ахуйн тухай хуулийн

4.1.1, Ундны ус. Эрүүл ахуйн

шаардлага, чанар, аюулгүй

байдлын үнэлгээ MNS

0900:2018 стандартын 6.3, 7.1         

Хуудас B2



21

Анги, танхим болон дотуур байрны өрөө бүр

цонхтой, байгалийн гэрэлтүүлгийн коэф 1.5-аас

доошгүй 

0 5

22
Зохиомол гэрэлтүүлэг нь хүрэлцээтэй /150-500

люкс/ 
0 5

23

Эрүүл ахуйн тухай хуулийн 6.2,

Олон нийт иргэний барилга

БНбД 31-03-03-ын 4.13, 4.17,

Мэргэжлийн боловсрол,

сургалт. Ерөнхий шаардлага

MNS 6541:2015 стандартын

4.2.9, 4.3.4, 4.3.5, Сургалт

хүмүүжлийн байгууллагад

мөрдөх эрүүл ахуй, халдвар

хамгааллын үлгэрчилсэн

дүрмийн 3.2, 3.11  

Хичээллэх анги танхим болон дотуур байрны

өрөөний агаарын хэм 18-20ºС, харьцангуй

чийгшил 30-60 хувь

0 5

24

Эрүүл ахуйн тухай хуулийн 6.2,

Сургалт хүмүүжлийн

байгууллагын барилга

байгуууламжийн зураг, төсөл

боловсруулах норм, дүрэм

БНбД II-66-88-ын 8.9

50-иас дээш суудалтай лекц хичээлийн танхим,

лаборатори, хурлын танхим, номын сан,

биеийн тамирын танхим болон ариун цэврийн

өрөөнд агаар сорох тусгай системтэй 

0 5

25
Мэргэжлийн үйл ажиллагаа эрхлэх зөвшөөрөл

бүхий эмчтэй, эсвэл гэрээгээр ажиллуулдаг 
0 5

26
Шаардлагатай тоног төхөөрөмжтэй эмчийн

үзлэгийн болон тусгаарлах өрөөтэй 
0 5

27

Эмнэлгийн анхны болон яаралтай тусламж,

үйлчилгээнд шаардагдах эм тариа, боолтын

материалтай 

0 5

28
Сургууль болон дотуур байранд цэвэрлэгээ,

халдваргүйжүүлэлтийг графикийн дагуу хийдэг
0 5

29
Цэвэрлэгээ, халдваргүйжүүлэлтийн бодис нь

баталгаажилттай
0 5

30
Цэвэрлэгээ, халдваргүйжүүлэлтийн бодисыг

зөв найруулж, хэрэглэдэг
0 5

31

Сургууль болон дотуур байранд 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

33

Сургууль, дотуур байрны дотоод болон гаднах

орчинд утаат тамхи татахгүй байх талаарх

зохицуулалтыг дотоод журамд тусгасан,

хэрэгжилтэнд нь хяналт тавьдаг 

0 5

34

Сургууль, дотуур байрны орох хаалга, хонгил,

бие засах газар болон бусад шаардлагатай

газарт тамхи татахыг хориглосон анхааруулах

тэмдэг байршуулсан  

0 5

Эрүүл ахуйн тухай хуулийн 6.2,

Мэргэжлийн боловсрол,

сургалт. Ерөнхий шаардлага

MNS 6541:2015 стандартын

4.3.2, 4.3.3, Сургалт хүмүүжлийн

байгууллагад мөрдөх эрүүл

ахуй, халдвар хамгааллын

үлгэрчилсэн дүрмийн 3.16-3.17 

Эрүүл ахуйн тухай хуулийн 6.2,

Сургалт хүмүүжлийн

байгууллагад мөрдөх эрүүл

ахуй, халдвар хамгааллын

үлгэрчилсэн дүрмийн 10

Тамхины хяналтын тухай

хуулийн 9.1.6, 9.1.8, 9.3

Эрүүл мэндийн тухай хуулийн

25.1, Сургалт хүмүүжлийн

байгууллагад мөрдөх эрүүл

ахуй, халдвар хамгааллын

үлгэрчилсэн дүрмийн 8.3, 8.4

Хуудас B3



0 200 0 0

35

Эрүүл ахуйн тухай хуулийн 7.1,

Мэргэжлийн боловсрол,

сургалт. Ерөнхий шаардлага

MNS 6541:2015 стандартын

10.1, Сургалт хүмүүжлийн

байгууллагад мөрдөх эрүүл

ахуй, халдвар хамгааллын

үлгэрчилсэн дүрмийн 2.1

Дотуур байр нь зориулалтын барилга

байгууламжтай байх ба барилга

байгууламжийн байршил тогтоох, барилгын

зураг зохиох, шинээр барих, ашиглалтад

оруулах, өргөтгөх, зориулалтыг өөрчлөн

засварлахдаа холбогдох хяналтын

байгууллагаар эрүүл ахуйн дүгнэлт гаргуулсан

0 15

36

Дотуур байрны 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

метрээс доошгүй зайд байрладаг

0 10

37

Дотуур байрны барилга байгууламж нь

үйлдвэр, ахуйн хатуу, шингэн хог хаягдлаас

200 метрээс доошгүй зайд, үер, гал усны

аюулд өртөхөөргүй  газарт байрласан

0 5

38

Сургууль нь нэг суралцагчид 75 м.кв, 1440

хүртэл суралцагчид 32 м.кв талбай бүхий

эдэлбэр газартай 

0 5

39

Дотуур байр нь эзэмшил газартай, 30-аас

доошгүй хувийг зүлэгжүүлсэн, гэрэлтүүлэгтэй,

хөгжлийн бэрхшээлтэй суралцагчид зориулсан

замтай  

0 5

40
Эдэлбэр газрын хөрс нь MNS 5850, MNS 3297

стандартын шаардлага хангасан 
0 10

41

Дотуур байрны хог, хаягдлын зориулалтын цэг,

ариун цэврийн байгууламжийг эрүүл ахуйн

нөхцөл, шаардлагын дагуу байгуулж,

ашигладаг, хог хаягдлыг цуглуулах цэг нь усны

эх үүсвэрээс 100 метр, барилга байгууламжаас

30 метрээс доошгүй зайд ноѐлох салхины доод

талд байрласан, хана, хашаагаар

тусгаарлагдсан, хаалттай, эрх бүхий

байгууллагатай гэрээ хийж, зайлуулдаг 

0 5

42

Дотуур байрны гадна орчны 50м хүртэлх

газрын хог хаягдлыг цэвэрлэж, ногоон

байгууламжийн арчилгааг хийсэн, халтиргаа

гулгаагүй, цэвэрхэн

0 5

43

Дотуур байрны 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

44

Дотуур байр нь хэсгийн усан хангамжийн эх

үүсвэрт эрүүл ахуйн хамгаалалтын бүсийг 50

метрээс доошгүй зайд тогтоосон, дэглэмийг

мөрддөг

0 10

45

Ундны ус зөөх, хадгалах сав нь хүнсний

зориулалтын материалаар хийгдсэн, угааж

цэвэрлэхэд хялбар, ус хадгалах савыг 7 хоногт

1-2 удаа бүрэн суллаж, угааж,

халдваргүйжүүлдэг /арчдас шинжилгээгээр/

0 10

IV. Дотуур байрны эрүүл ахуйн шаардлага 

Эрүүл ахуйн тухай хуулийн

4.4.1, 4.4.2, 4.4.3, Олон нийт

иргэний барилга БНбД 31-0303-

ын 1.13, Сургалт хүмүүжлийн

байгууллагын барилга

байгууламжийн зураг, төсөл

боловсруулах норм, дүрэм

БНбД II-66-88-ын 3.13, 3.38,

Мэргэжлийн боловсрол,

сургалт. Ерөнхий шаардлага

MNS 6541:2015 стандартын

4.1.3 - 4.1.6, 5.4, Сургалт

хүмүүжлийн байгууллагад

мөрдөх эрүүл ахуй, халдвар

хамгааллын үлгэрчилсэн

дүрмийн 2.4, 2.5, 2.6 

Эрүүл ахуйн тухай хуулийн

4.1.1, Ундны ус. Эрүүл ахуйн

шаардлага, чанар, аюулгүй

байдлын үнэлгээ MNS

0900:2018 стандартын 6.3, 7.1         

Хуудас B4



46

Эрүүл ахуйн тухай хуулийн 6.2,

Олон нийт иргэний барилга

БНбД 31-03-03

Дотуур байр нь төвийн дулаан хангамжийн

систем эсвэл шаардлага хангасан хэсгийн

халаалтанд холбогдсон  

0 5

47

Эрүүл ахуйн тухай хуулийн

4.4.1, Барилгын доторхи усан

хангамж, ариутгах татуурга

БНбД 40-05-98/2005

Дотуур байр нь бохир усны төвлөрсөн системд

холбогдсон эсвэл бохирын цооногтой
0 5

48

Эрүүл ахуйн тухай хуулийн 6.2,  

Мэргэжлийн боловсрол, 

сургалт. Ерөнхий шаардлага 

MNS 6541:2015 стандартын 

4.3.1 

Нэг өрөөнд 4-өөс илүүгүй суралцагч байх ба 

нэг суралцагчид ногдох талбайн хэмжээ 4м.кв-

аас багагүй

0 10

49

Эрүүл ахуйн тухай хуулийн 6.2,

Мэргэжлийн боловсрол,

сургалт. Ерөнхий шаардлага

MNS 6541:2015 стандартын

4.3.6, 4.3.7

Дотуур байрны өрөө тасалгаанууд амьдрах

хүний тоогоор сандал, ор, гудас, хувцасны

шүүгээтэй, ширээ, ширээний гэрэл, хогийн

савтай 

0 5

50
Ариуг цэврийн өрөөг давхар бүрт, тус тусад нь

байрлуулсан
0 5

51

30 эрэгтэй суралцагч тутамд 1 суултуур, 1

шээлтүүр, 1 угаалтуур, 20 эмэгтэй суралцагч

тутамд 1 суултуур, 1 угаалтууртай

0 5

52 25 суралцагч тутамд 1 шүршүүртэй 0 5

53

Ариун цэврийн болон шүршүүрийн өрөө нь

агаар сорох механик агааржуулалтын

системтэй

0 5

54
Угаалга, хатаалгын зориулалтын өрөөтэй, 50

суралцагчийн дунд 1 угаалгын машинтай
0 5

55
Дотуур байрны өрөө бүр цонхтой, байгалийн

гэрэлтүүлгийн коэф 1.5-аас доошгүй 
0 5

56
Зохиомол гэрэлтүүлэг нь хүрэлцээтэй /150-500

люкс/ 
0 5

57

Эрүүл ахуйн тухай хуулийн 6.2, 

Олон нийт иргэний барилга 

БНбД 31-03-03-ын 4.13, 4.17,  

Мэргэжлийн боловсрол, 

сургалт. Ерөнхий шаардлага 

MNS 6541:2015 стандартын 

4.2.9, 4.3.4, 4.3.5, Сургалт 

хүмүүжлийн байгууллагад 

мөрдөх эрүүл ахуй, халдвар 

хамгааллын үлгэрчилсэн 

дүрмийн 3.2, 3.11  

Дотуур байрны өрөөний агаарын хэм 18-20ºС,

харьцангуй чийгшил 30-60 хувь
0 5

58

Эрүүл мэндийн тухай хуулийн 

25.1, Сургалт хүмүүжлийн 

байгууллагад мөрдөх эрүүл 

ахуй, халдвар хамгааллын 

үлгэрчилсэн дүрмийн 8.4

Эмнэлгийн анхны болон яаралтай тусламж,

үйлчилгээнд шаардагдах эм тариа, боолтын

материалтай, хэрэглэсэн тэмдэглэлийг тогтмол

хөтөлдөг 

0 5

59
Дотуур байранд цэвэрлэгээ,

халдваргүйжүүлэлтийг графикийн дагуу хийдэг
0 5

Эрүүл ахуйн тухай хуулийн 6.2,

Мэргэжлийн боловсрол,

сургалт. Ерөнхий шаардлага

MNS 6541:2015 стандартын

4.3.2, 4.3.3, Сургалт хүмүүжлийн

байгууллагад мөрдөх эрүүл

ахуй, халдвар хамгааллын

үлгэрчилсэн дүрмийн 3.16-3.17 

Эрүүл ахуйн тухай хуулийн 6.2,

Сургалт хүмүүжлийн

байгууллагад мөрдөх эрүүл

ахуй, халдвар хамгааллын

үлгэрчилсэн дүрмийн 10

Эрүүл ахуйн тухай хуулийн

4.4.1, 6.2, Мэргэжлийн

боловсрол, сургалт. Ерөнхий

шаардлага MNS 6541:2015

стандартын 4.2.3 - 4.2.6 

Хуудас B5



60
Цэвэрлэгээ, халдваргүйжүүлэлтийн бодис нь

баталгаажилттай
0 5

61
Цэвэрлэгээ, халдваргүйжүүлэлтийн бодисыг

зөв найруулж, тогтмол хэрэглэдэг
0 5

62

Дотуур байранд шавж, мэрэгчгүйтгэлийг

улирал тутам мэргэжлийн байгууллагаар

хийлгэдэг

0 5

63

Шавж, мэрэгчгүйтгэлийн үйлчилгээ, хэрэглэсэн

бодисын нэр, тун хэмжээг тусгасан тэмдэглэлд

гарын үсэг зурж, хадгалдаг

0 5

64

Дотуур байрны дотоод болон гаднах орчинд

утаат тамхи татахгүй байх талаарх

зохицуулалтыг дотоод журамд тусгасан,

хэрэгжилтэнд нь хяналт тавьдаг 

0 5

65

Дотуур байрны орох хаалга, хонгил, бие засах

газар болон бусад шаардлагатай газарт тамхи

татахыг хориглосон анхааруулах тэмдэг

байршуулсан  

0 5

0 15 0 0

66 Дотоод хяналтын журамтай, мөрдөж ажилладаг 0 5

67

Дотоод хяналт шалгалтаар илэрсэн зөрчил

дутагдлыг арилгахад чиглэсэн арга хэмжээг авч 

хэрэгжүүлдэг

0 10

Жич: Хоол үйлдвэрлэлийн үйл ажиллагааг 1.10.4 кодтой хяналтын хуудсаар 

эрсдэлийн үнэлгээ хийнэ. 

0 435
ҮНЭЛГЭЭ 

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 

V. Дотоод хяналтын үйл ажиллагаа 

Эрүүл ахуйн тухай хуулийн 6.2,

Сургалт хүмүүжлийн

байгууллагад мөрдөх эрүүл

ахуй, халдвар хамгааллын

үлгэрчилсэн дүрмийн 10

Тамхины хяналтын тухай

хуулийн 9.1.6, 9.1.8, 9.3

Хуудас B6
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