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Хяналт шалгалтын төрөл Удирдамж Хяналт шалгалтын бүрэлдэхүүн

Дугаар

Төлөвлөгөөт

Төлөвлөгөөт бус

Хяналт шалгалтад хамрагдсан аж ахуйн нэгж, иргэн

Төрөл Нэр Улсын бүртгэлийн гэрчилчилгээний No Регистрийн No

ААН

Иргэн

Эрх бүхий удирдах албан тушаалтан Хяналтын объект

Албан тушаал Овог, нэр Утас, и-мэйл Хаяг, байршил

Хяналт шалгалтад байлцсан албан тушаалтан

Албан тушаал Овог, нэр Утас, и-мэйл

Үйл ажиллагаа Хүчин чадал Бодисын нэр

Чиглэл : Үйл ажиллагаа эрхэлсэн

хугацаа -

-

-

-

-

-

-

Ажилтны тоо

Ургамал хамгааллын мэргэжилтэн

Өмнөх хяналт шалгалтын мэдээ

ХИМИЙН ХОРТ БОЛОН АЮУЛТАЙ БОДИС, 

УРГАМАЛ ХАМГААЛАХ ХИМИЙН БОДИС, 

БОРДОО ХАДГАЛАХ,  ХУДАЛДАН 

БОРЛУУЛАХ ҮЙЛ АЖИЛЛАГААГ ШАЛГАХ 

ХЯНАЛТЫН ХУУДАС

Өмнөх шалгалтаар авч байсан арга 

хэмжээ, гүйцэтгэлийн байдал

Нийт ажилтан

А. ЕРӨНХИЙ МЭДЭЭЛЭЛ

МЭРГЭЖЛИЙН ХЯНАЛТЫН ГАЗАР

_____________________________________________________

Утас:

Факс:

Үйлдвэрлэлийн үйл 

ажиллагаанд оролцдог

Хяналт шалгалтад сүүлийн 12 сарын 

хугацаанд хэдэн удаа хамрагдсан

Өмнөх шалгалтаар хүнсний аюулгүй 

байдлын чиглэлээр илэрч байсан 

томоохон зөрчлүүд

__________________________

Үндсэн хүчин чадал
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Хяналт 

шалгалт

Гүйцэтгэл-

ийн 

шалгалт

0 24 0 0

1

Аж ахуйн үйл ажиллагааны

тусгай зөвшөөрлийн тухай

хууль 15-р зүйл 15.11.6 дах

заалт

Химийн хорт болон аюултай бодис, ургамал 

хамгаалах химийн бодис, бордоо импортлох, 

худалдан борлуулах, хүчин төгөлдөр тусгай 

зөвшөөрөлтэй 

2

Химийн хорт ба аюултай

бодисын тухай хууль17-р зүйл

17.1 дэх заалт

Тухайн бодисын байгаль орчинд нөлөөлөх 

эрсдэлийн үнэлгээ хийлгүүлсэн                                                                                                                                                                                                                    
0 10

3

Химийн хорт болон аюултай

бодисыг хадгалах, тээвэрлэх,

ашиглах, устгах журам3.1.1.5

дах заалт

 Ажлын байранд галын дүгнэлт гаргуулсан 0 1

4

Химийн хорт болон аюултай

бодисын тухай хууль 6-р зүйл

6.1.8 дах заалт

Химийн хорт болон аюултай бодис, бордооны 

нэр төрөл, тоо хэмжээг тэмдэглэсэн байнгын 

бүртгэл хөтөлдөг

0 3

5

Химийн хорт болон аюултай

бодисыг хадгалах, тээвэрлэх,

ашиглах, устгах журам3.1.1.4

дэх заалт

Химийн хорт болон аюултай бодистой 

ажиллах үеийн аюулгүй ажиллагааны 

заавартай

0 10

0 9 0 0

6

Химийн хорт болон аюултай

бодисыг хадгалах, тээвэрлэх,

ашиглах, устгах журам 3.4.1.4

дахь заалт

Химич, хими-технологич, ургамал хамгааллаар 

мэргэшсэн мэргэжилтэнтэй
0 3

7

Химийн хорт ба аюултай

бодисын тухай хууль 13-р зүйл

13.4 дэх заалт

Химийн хорт болон аюултай бодистой харьцах 

ажилд мэргэжлийн зохих мэдлэгтэй, 18-аас 

дээш насны хүн ажиллуулдаг

0 3

8

Хөдөлмөрийн аюулгүй

ажиллагаа, эрүүл ахуйн тухай

хууль 14.1

Ажиллагсад эрүүл мэндийн үзлэгт хамрагдсан 

/архаг болон цочмог халдварт өвчнөөр 

өвчлөөгүй/

0 3

0 41 0 0

9

Химийн хорт ба аюултай

бодисын тухай хууль 10-р зүйл

10.1 дэх заалт

Химийн хорт болон аюултай бодис хадгалах 

агуулахын байршлыг мэргэжлийн 

байгууллагын дүгнэлтийг үндэслэн зохих 

шатны Засаг дарга тогтоосон тухай 

захирамжтай 

0 3

10

Химийн хорт болон аюултай

бодисыг хадгалах, тээвэрлэх,

ашиглах, устгах журам 3.2.1.9

дэх заалт

Агуулахын нөхцөлийг тохируулах боломжтой 

/температур, чийг хэмжигчийг харагдахуйц 

газар байрлуулсан/  

0 5

11

Химийн хорт болон аюултай

бодисыг хадгалах, тээвэрлэх,

ашиглах, устгах журам 3.2.1.2

Хана, шал нь химийн бодис шингээдэггүй 

материалаар хийгдсэн
0 3

12

Химийн хорт болон аюултай

бодисыг хадгалах, тээвэрлэх,

ашиглах, устгах журам3.2.1.6

Усан хангамжтай, бохир усны системд 

холбогдсон
0 3

Б. ХЯНАЛТ ШАЛГАЛТЫН АСУУЛТУУД, ҮНЭЛГЭЭ

Хяналт шалгалтын асуултуудNo

Авсан оноо
Батлагдсан 

оноо

Хууль тогтоомж, дүрэм, журам, 

стандартын нэр, зүйл, заалт

Бичиг баримтын бүрдүүлэлт

Боловсон хүчний хангамж, мэргэшүүлэлт

Агуулахын зохион байгуулалт, тоног төхөөрөмж

Хуудас B2



13

Химийн хорт болон аюултай

бодисыг хадгалах, тээвэрлэх,

ашиглах, устгах журам 3.2.1.10

Агааржуулалтын системтэй 0 3

14

Химийн хорт болон аюултай

бодисыг хадгалах, тээвэрлэх,

ашиглах, устгах журам 3.1.1.5

Гал унтраах хэрэгсэл, хор саармагжуулах 

уусмал байрлуулсан, хугацаа хүчинтэй
0 3

15

Химийн хорт болон аюултай

бодисыг хадгалах, тээвэрлэх,

ашиглах, устгах журам3.2.1.5

Галын дохиолол, утаа мэдрэгч  ажиллагаатай 0 3

16

Химийн хорт болон аюултай

бодисыг хадгалах, тээвэрлэх,

ашиглах, устгах журам3.2.1.16

дах заалт

Агуулахад анхааруулах, сэрэмжлүүлэх  тэмдэг 

байрлуулсан
0 3

17
Худалдааны агуулах MNS

5364:2011 5.15

Анхан шатны тусламж үзүүлэх талаарх 

анхааруулах санамжийг шаардлагатай газар 

байрлуулсан

0 3

18

Химийн хорт болон аюултай

бодисыг хадгалах, тээвэрлэх,

ашиглах, устгах журам3.2.1.17

дахь заалт

Хаалга, цонх бэхэлгээ, битүүмжлэлтэй 0 3

19

Химийн хорт болон аюултай

бодисын тухай хуулийн 11-р

зүйл 11.2 Химийн хорт болон

аюултай бодисыг хадгалах,

тээвэрлэх, ашиглах, устгах

журам 3.2.1.3

Химийн хорт  болон аюултай бодис, ургамал 

хамгаалах бодисын шинж чанар, хор 

нөлөөллөөс хамаарч хадгалсан 

0 6

20

Химийн хорт болон аюултай

бодисыг хадгалах, тээвэрлэх,

ашиглах, устгах журам 3.1.1.1

Химийн хорт болон аюултай бодис, ургамал 

хамгаалах химийн бодис нь зориулалтын сав 

баглаа боодол, хаяг шошготой 

0 3

0 9 0 0

21

Химийн хорт болон аюултай

бодисыг хадгалах, тээвэрлэх,

ашиглах, устгах журам 3.2.1.2

дах заалт

Агуулах хүн ам оршин суугаа газраас 300-аас 

доошгүй метр зайд байрласан 
0 3

22

Химийн хорт болон аюултай

бодисыг хадгалах, тээвэрлэх,

ашиглах, устгах журам 3.2.1.7

дах заалт

Гадна талдаа хамгаалалтын хашаатай 0 3

23

Химийн хорт болон аюултай

бодисыг хадгалах, тээвэрлэх,

ашиглах, устгах журам 3.2.1.7

дах заалт

Харуул хамгаалалттай 0 3

0 25 0 0

24

Пестицид, химийн бордоо,

ахуйн хортон шавьж, мэрэгч

устгалын болон ариутгал

халдваргүйтгэлийн бодисыг

турших, ашиглах журам

Сайдын хамтарсан тушаал

/тухайн жилийн/Химийн хорт

болон аюултай бодисын

хязгаарласан хориглосон

жагсаалт 

Химийн хорт болон аюултай бодис, химийн 

бордоо нь Монгол Улсад хэрэглэхийг 

зөвшөөрсөн бодисын жагсаалтанд орсон

0 5

Агуулахын гадна орчин

Химийн бодисын  чанар, савлалт, худалдаалалт

Хуудас B3



25

Химийн хорт болон аюултай

бодис экспортлох, импортлох,

хил дамжуулан тээвэрлэх

болон үйлдвэрлэх, худалдах

журам 3.4.1.4 дэх заалт

Химийн бодис, бордоог жижиглэнгээр  

худалдахдаа зориулалтын, хаяг шошготой 

саванд савласан 

0 5

26

“Химийн хорт болон аюултай

бодисыг хадгалах, тээвэрлэх,

ашиглах, устгах журам” 3.1.1.1

дэх заалт /3 сайдын хамтарсан

131/126/52 тушаал

Сав, баглаа боодол  битүүмжлэгдсэн 0 3

27 Хаяг шошго монгол хэл дээр бичигдсэн 0 3

28
Хаяг шошгон дээр  аюулын таних тэмдгийг зөв 

байрлуулсан
0 3

29
Химийн хорт бодисын шошго,

тэмдэглэгээ. MNS 5029: 2001

Химийн бодис, бордоог хадгалах хугацаа 

хүчинтэй
0 3

30

Химийн хорт болон аюултай

бодис экспортлох, импортлох,

хил дамжуулан тээвэрлэх

болон үйлдвэрлэх, худалдах

журам 3.4.1.2 дахь заалт

Химийн бодис, бордоог худалдаалахдаа 

ашиглах арга технологи, зөвлөмж 

дагалдуулдаг 

0 3

0 33

31

Химийн хорт болон аюултай

бодис, бүтээгдэхүүний агуулах.

Ерөнхий шаардлага MNS 6458:

2014

Агуулах нь зэргэлдээ барилга байгууламжаас 

тэсрэх бодис хадгалах агуулахын хувьд 250м-

ээс багагүй зайд, Шатамхай бодис хадгалах 

агуулахын хувьд 30м-ээс багагүй зайд, 

тэсрэмтгийн болон шатамхай бодисоос бусад 

бодис хадгалах агуулахын тухайд 6м-ээс 

багагүй зайд байрладаг.

0 5

32

Химийн хорт болон аюултай

бодис, бүтээгдэхүүний агуулах.

Ерөнхий шаардлага MNS 6458:

2014

Онцгой тэсрэмтгий бодис 1000 кг-аас дээш 

хэмжээгээр хадгалах агуулахын суурь нь 

газрын гадаргаас доод тал нь 0,6 метр 

өндөртэй.

0 5

33

Химийн хорт болон аюултай

бодис, бүтээгдэхүүний агуулах.

Ерөнхий шаардлага MNS 6458:

2014

Нэг ханаар нь нийлүүлэн зэрэгцүүлж барьсан 

агуулахыг хооронд нь таславч ханаар 

тусгаарлах ба таславч хананы өндөр нь галын 

аюул нэгээс нөгөөд тархахаас сэргийлэх 

зорилгоор дээврээс 60 см-ээс дээш өндөртэй.

0 5

34

Химийн хорт болон аюултай

бодис, бүтээгдэхүүний агуулах.

Ерөнхий шаардлага MNS 6458:

2014

Шатамхай бодисын агуулах нь зэргэлдээх 

барилга байгууламжид галын аюул тархахаас 

сэргийлсэн галаас хамгаалах хаалттай байх 

ба Галаас хамгаалах хаалтын өндөр нь 

дээврийн өндрөөс 1 м-ээс багагүй өндөр, 

хананы уртаас 1 м-ээс багагүй урт байна, 

агуулахаас галаас хамгаалах хаалт хүртэлх 

зай нь 2 м-ээс ихгүй.

0 5

2000 кг-аас дээш хэмжээтэй химийн бодис бүтээгдэхүүн хадгалах агуулахад 

тавигдах шаардлага

Химийн хорт болон аюултай

бодисыг хадгалах, тээвэрлэх,

ашиглах, устгах журам 3.1.1.1

дахь заалт, Химийн хорт ба

аюултай бодисын тухай

хууль10 –р зүйл, 10.3

Хуудас B4



35

Химийн хорт болон аюултай

бодис, бүтээгдэхүүний агуулах.

Ерөнхий шаардлага MNS 6458:

2014

Агуулахын барилга нь аюулт үзэгдэл, ослын 

үед ашиглах аврах зам, гарцтай байна. Аврах 

гарцын хаалга нь гадна талдаа цоожгүй, дотор 

талаасаа түгжигддэг, ямарч тохиолдолд 

дотроосоо онгойлгох боломжтой, агуулахын 

барилгын гадна талд цугларах аюулгүйн 

цэгийг тогтоон, түүнийг тэмдэгжүүлсэн.

0 3

36

Химийн хорт болон аюултай

бодис, бүтээгдэхүүний агуулах.

Ерөнхий шаардлага MNS 6458:

2014

50 тн-оос доош бараа бүтээгдэхүүн хадгалдаг 

агуулах нь дотроо эмнэлгийн анхан шатны 

тусламж үзүүлэх хайрцагтай байх ба 50 тн-оос 

дээш бараа бүтээгдэхүүн хадгалдаг агуулах нь 

эмнэлгийн анхан шатны тусламж үзүүлэх 

өрөөтэй.

0 5

37

Химийн хорт болон аюултай

бодис, бүтээгдэхүүний агуулах.

Ерөнхий шаардлага MNS 6458:

2014

Агуулах нь ослын үед ашиглах гар болон 

автомат ажиллагаатай дуут дохиололтой 

байна. Агуулахад онцгой хортой, 

мансууруулах, сэтгэцэд нөлөөлөх хий 

ялгаруулдаг химийн хорт болон аюултай 

бодис хадгалж байгаа тохиолдолд зайлшгүй 

хийн алдагдал илрүүлэгч автомат 

төхөөрөмжийг суурилуулсан.

0 5

0 10

38

Химийн хорт болон аюултай

бодис, бүтээгдэхүүний агуулах.

Ерөнхий шаардлага MNS 6458:

2014

Химийн бодис хадгалах зориулалтын болон 

эрдсийн хөвөн, шилэн хөвөн зэрэг галд 

тэсвэртэй материалаар хийгдсэн халалтаас 

хамгаалах давхарга бүхий хөдөлгөөнгүй 

суурилагдсан металл чингэлэгтэй.

0 5

39

Химийн хорт болон аюултай

бодис, бүтээгдэхүүний агуулах.

Ерөнхий шаардлага MNS 6458:

2014

Савалгаагүй хуурай, нунтаг бодис материал 

хадгалах задгай агуулах нь салхинаас 

хамгаалах ханатай байх ба ханын өндөр нь 2 

м-ээс намгүй, хамгийн багадаа 2 талыг 

халхалсан.

0 5

0 18 0 0

40

Химийн хорт болон аюултай

бодисыг хадгалах, тээвэрлэх,

ашиглах, устгах журам 3.2.1.15

дахь заалт

Ажиллагсад хувцас солих өрөөгөөр хангагдсан 0 3

41

Химийн хорт болон аюултай

бодисыг хадгалах, тээвэрлэх,

ашиглах, устгах журам 3.1.1.1

дахь заалт

 Ажиллагсад гар угаах, ариун цэврийн 

өрөөгөөр хангагдсан
0 3

42

Хөдөлмөрийн аюулгүй

ажиллагаа, эрүүл мэндийн

тухай хууль 15.1, Химийн хорт

болон аюултай бодисыг

хадгалах, тээвэрлэх, ашиглах,

устгах журам 3.1.1.5

Ажиллагсад болон зочид хамгаалалтын 

хувцас, хэрэгслээр хангагдсан, хэрэглэж 

хэвшсэн

0 3

43

Хөдөлмөрийн аюулгүй

ажиллагаа, эрүүл мэндийн

тухай хууль 15.2

Ажиллагсадын хамгаалалтын хувцас, 

хэрэгслийг угааж, цэвэрлэж, ариутгах ажлыг 

хэвшүүлсэн

0 5

44

Хөдөлмөрийн аюулгүй

ажиллагаа, эрүүл мэндийн

тухай хууль 17.1, 17.2.3

Бүх ажилчдад эрүүл ахуй, аюулгүй 

ажиллагааны зааварчилгаануудыг 

баримтжуулж өгсөн

0 3

45

Химийн хорт болон аюултай

бодисыг хадгалах, тээвэрлэх,

ашиглах, устгах журам 3.2.1.15

Гар угаах зааварчилагааг нүдэнд харагдахуйц 

газар байрлуулсан
0 1

Ажиллагсадын эрүүл ахуйн нөхцөл

Задгай агуулахад тавигдах шаардлага /цаг агаарын нөлөөнд өртдөггүй бодис 

материал, шатамхай шингэн, бортоготой хийнүүдийг хор аюулын лавлах 

мэдээлэлд заагдсан нөхцөлийг харгалзан задгай агуулахад хадгалж болно./

Хуудас B5



0 14 0 0

46

Химийн хорт болон аюултай

бодисыг хадгалах, тээвэрлэх,

ашиглах, устгах журам 3.3.1

дэх заалт

Бодисыг анхааруулах, аюулын тухай санамж 

байршуулсан зориулалтын тээврийн 

хэрэгсэлээр тээвэрлэдэг

0 3

47 Хог хаягдлын тухай хууль 9.2.6

Хог хаягдал тээвэрлэдэг мэргэжлийн 

байгууллагатай гэрээ байгуулан биелэлтийг 

ханган ажилладаг  

0 3

48

Хог хаягдлын тухай хууль

9.2.10 дахь заалт, Химийн хорт

болон аюултай бодисыг

хадгалах, тээвэрлэх ашиглах,

устгах журам 3.5.1 дэх заалт

Аюултай хог хаягдлыг аюултай хог хаягдлын 

төвлөрсөн байгууламж, тогтоосон цэгт 

устгасан  

0 3

49

Химийн хорт болон аюултай

бодисыг хадгалах, тээвэрлэх,

ашиглах, устгах журам 3.3.1

дэх заалт

Тусгайлан бэлтгэсэн тээврийн хэрэгслээр 

зөвхөн тогтоосон маршрутын дагуу замын 

цагдаагаас зөвшөөрөл авч тээвэрлэсэн

0 5

0 13 0 0

50
Дотоод хяналт шалгалтыг зохион байгуулах 

журам батлуулан мөрдөж ажилладаг
0 5

51

Дотоод хяналт шалгалтаар илэрсэн зөрчил 

дутагдлыг арилгахад чиглэсэн арга хэмжээг 

авч хэрэгжүүлдэг

0 5

52

Химийн хорт болон аюултай

бодисын тухай хууль 13-р зүйл

13.7 дахь заалт

Тайлан мэдээг холбогдох байгууллагад 

хүргүүлсэн
0 3

........... 

эрсдэлтэй

........... 

эрсдэлтэй

>=50% Их эрсдэлтэй

[30%-49%] Дунд эрсдэлтэй

<=29% Бага эрсдэлтэй

Химийн хорт болон аюултай бодис, ургамал хамгаалах бодисын тээвэрлэлт, 

бодисын үлдэгдэл, сав, баглаа боодлын устгалт

1960

Дотоод хяналт

НИЙТ ОНОО

ҮНЭЛГЭЭ

ТХШТХ-ийн 7.2, Аж ахуйн нэгж

байгууллагын үйл

ажиллагаанд дотоод хяналт

шалгалтыг зохион байгуулах

нийтлэг журам, Засгийн газрын

311 тогтоол

Хуудас B6



авах арга хэмжээ 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, л, кг.../

д/Нөхөн төлбөр   

е/Торгууль, шийтгэвэр  

     •Албан тушаалтанд тоо/мөнгөн дүн

     •Иргэнд   тоо/мөнгөн дүн     

     •Байгууллагад тоо/мөнгөн дүн                                                   

БАТАЛГААЖУУЛАЛТ

Хүлээн зөвшөөрсөн: Аж ахуйн нэгж, 

байгууллагын эрх бүхий албан 

тушаалтан

__________________________ __________________________

/ овог, нэр/ / овог, нэр/

__________________________ __________________________

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

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

Оноо Үнэлгээ Биелэлт

БАТАЛГААЖУУЛАЛТ

Хүлээн зөвшөөрсөн: Аж ахуйн нэгж, 

байгууллагын эрх бүхий албан 

тушаалтан

__________________________ __________________________

/ овог, нэр/ / овог, нэр/

__________________________ __________________________

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

__________________________

/ гарын үсэг, тэмдэг/

Тайлбар:

Тухайн аж ахуйн нэгж, байгууллагад авах арга хэмжээ

Улсын байцаагчийн албан тушаал

__________________________

/ овог, нэр/

Улсын байцаагчийн албан тушаал

__________________________

В. ХЯНАЛТ ШАЛГАЛТААР АВСАН АРГА ХЭМЖЭЭ, БИЕЛЭЛТ

Оноо Үнэлгээ
Тухайн аж ахуйн нэгж, байгууллагад авах арга хэмжээ

Биелэлт

Тайлбар:

Г. ГҮЙЦЭТГЭЛИЙН ШАЛГАЛТААР АВСАН АРГА ХЭМЖЭЭ, БИЕЛЭЛТ

__________________________

/ овог, нэр/

/ гарын үсэг, тэмдэг/


