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

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

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

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 /хоногоор/ Үйлдвэрлэдэг бүтээгдэхүүн

Чиглэл Үйл ажиллагаа эрхэлсэн Үндсэн хүчин чадал

хугацаа -

-

-

Одоогийн хүчин чадал -

-

-

-

Ажилтны тоо

Өмнөх хяналт шалгалтын мэдээ

Өмнөх шалгалтаар авч байсан арга 

хэмжээ, гүйцэтгэлийн байдал

Нийт ажилтан

А. ЕРӨНХИЙ МЭДЭЭЛЭЛ

МЭРГЭЖЛИЙН ХЯНАЛТЫН ГАЗАР

_____________________________________________________

ҮЙЛДВЭРЛЭЛ, ҮЙЛЧИЛГЭЭ, ҮЙЛ 

АЖИЛЛАГААНААС БАЙГАЛЬ 

ОРЧИНД НӨЛӨӨЛӨХ БАЙДЛЫГ 

ШАЛГАХ ХЯНАЛТЫН ХУУДАС

Утас:

Факс:

Үүнээс:

Хяналт шалгалтад сүүлийн 12 сарын 

хугацаанд хэдэн удаа хамрагдсан

Өмнөх шалгалтаар байгаль орчны 

хяналтын чиглэлээр илэрч байсан 

томоохон зөрчлүүд

__________________________

__________________________
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Хяналт 

шалгалт

Гүйцэтгэл-

ийн 

шалгалт

1 БОНБҮТХ 7.2, 7.3 Байгаль орчинд нөлөөлөх байдлын үнэлгээтэй

2
Тухайн жилийн байгаль орчны менежментийн

төлөвлөгөөтэй
0 20

3
Сөрөг нөлөөллийг бууруулах төлөвлөгөөний дагуу

арга хэмжээ авсан 
0 20

4
Дүйцүүлэн хамгаалах төлөвлөгөөний дагуу арга

хэмжээ авсан 
0 5

5
Химийн бодисын эрсдэлийн менежментийн

төлөвлөгөөний дагуу арга хэмжээ авсан 
0 10

6
Нүүлгэн шилжүүлэх, нөхөн олговор олгох арга

хэмжээний төлөвлөгөөний дагуу арга хэмжээ авсан 
0 5

7
Олон нийтэд тайлагнах хуваарь, төлөвлөгөөний дагуу

арга хэмжээ авсан 
0 5

8
Удирдлага зохион байгуулалтын төлөвлөгөөний дагуу

авсан арга хэмжээ
0 5

9 Байгаль орчны аудитыг 2 жил тутам хийлгэсэн 0 5

10

Байгаль орчны аудитаар өгсөн зөвлөмжийн дагуу

сөрөг нөлөөллийг бууруулах талаар авч хэрэгжүүлсэн

арга хэмжээ

0 5

11 ГТХ 27.1
Газар эзэмших эрхийн хүчин төгөлдөр гэрчилгээ,

гэрээтэй
0 10

12 КЗГКТХ 16.3, 16.4 Эдлэн газар нь газрын улсын бүртгэлд бүртгэгдсэн 0 5

13 ГТХ 58.2
Газрын төлөв байдал, чанарын хянан магадлагаа

хийлгэсэн 
0 5

14

Хөрс хамгаалах, 

цөлжилтөөс сэргийлэх 

тухай хуулийн 7.2.4 MNS 

5480:2014 1.2

Эзэмшлийн болон өмчлөлийн газрын 10 хувиас

доошгүй талбайд зохих журмын дагуу мод тарьж

зүлэгжүүлсэн

0 5

15

БОНБҮТХ 9.8 БОНХС-

ын 2014.01.06-ны А-05 

тушаалаар батлагдсан 

журам

Тухайн жилийн Байгаль орчны менежментийн

төлөвлөгөөнд орсон ажлуудыг хугацаанд нь бүрэн

хийж, холбогдох төрийн байгууллагад тайлангаа

хүргүүлж, баталгаажуулсан. 

0 10

16

БОНБҮТХ 9.7, БОНХС-

ын 2014.01.06-ны А-05 

тушаалаар батлагдсан 

журам 

Хөрсний шинжилгээг тогтмол хийлгэдэг 0 5

17 БОНБҮТХ-ын 9.6
Хөрсний шинжилгээний үр дүнгээр гарсан сөрөг

нөлөөллийг бууруулах арга хэмжээ авсан
0 10

18
хүнд металлын шинжилгээ стандартын түвшинд

/үзүүлэлт тус бүрээр/ 
0 5

19
хөрсний нянгийн бохирдол стандартын түвшинд

байгаа
0 5

20
хөрсний химийн бохирдол стандартын түвшинд

байгаа
0 5

21

БОНБҮТХ-ын 9.7, 

БОНХС-ын 2014.01.06-

ны А-05 тушаалаар 

батлагдсан журам

Усны шинжилгээг тогтмол хийлгэдэг 0 5

Б. ХЯНАЛТ ШАЛГАЛТЫН АСУУЛТУУД, ҮНЭЛГЭЭ

Газар ашиглалт

Байгаль орчинд нөлөөлөх байдал, аудит

БОХТХ 10.1

Хөрсний бохирдол

Бохир ус

No

Авсан оноо

Хууль тогтоомж, 

дүрэм, журам, 

стандартын нэр, зүйл, 

заалт

БОХТХ 9.4, Байгаль 

орчин, ногоон хөгжлийн 

сайдын А-05 тоот журам

 MNS 5850:2008

Хяналт шалгалтын асуултууд

Батлагдсан 

оноо

Хуудас B2



22
Хүрээлэн буй орчинд хаягдах бохир усны умбуур

бодис 50 мг/л-ээс ихгүй
0 5

23
Бохир усны биохимийн хэрэгцээт хүчилтөрөгч 20

мг/л-ээс ихгүй
0 5

24
Хүрээлэн буй орчинд хаягдах химийн хэрэгцээт

хүчилтөрөгч 50 мг/л-ээс ихгүй
0 5

25
Хүрээлэн буй орчинд хаягдах бохир усны үлдэгдэл

хлор 1 мг/л-ээс ихгүй
0 5

26
Хүрээлэн буй орчинд хаягдах бохир усны хаягдал

усны рН 6-9 хооронд
0 5

27 БОНБҮТХ-ын 9.6
Бохир усны шинжилгээний үр дүнгээр гарсан сөрөг

нөлөөллийг бууруулах арга хэмжээ авсан
0 10

28

БОНБҮТХ-ын 9.7, 

БОНХС-ын 2014.01.06-

ны А-05 тушаалаар 

батлагдсан журам

Орчны агаарын шинжилгээг тогтмол хийлгэдэг 0 5

29
РМ2,5 нарийн ширхэглэлт тоосонцор

50 мкг/м3 /24 цагийн дундаж/ хэтрээгүй
0 5

30
РМ10 том ширхэглэлт тоосонцор

100 мкг/м3 /24 цагийн дундаж/ хэтрээгүй
0 5

31
Нийт тоосонцор 500 мкг/м3, /20 минутын дундаж/

хэтрээгүй
0 5

32
Хүхэрлэг хий SO2, 450 мкг/м3, /20 минутын дундаж/

хэтрээгүй
0 5

33
Нүүрстөрөгчийн дутуу исэл СО, 60000 мкг/м3, /20

минутын дундаж/ хэтрээгүй
0 5

34
Азотын давхар исэл NO2, 200 мкг/м3, /20 минутын

дундаж/ хэтрээгүй
0 5

35 БОНБҮТХ-ын 9.6
Орчны агаарын шинжилгээний үр дүнгээр гарсан

сөрөг нөлөөллийг бууруулах арга хэмжээ авсан
0 10

36 АТХ 13.2

Агаарын бохирдлыг бууруулах арга хэмжээ авч

ажилладаг /усалгаа, боловсруулсан түлш, цахилгаан

ашигладаг, утаа шүүх тоног төхөөрөмж суурилуулсан

гэх мэт/ 

0 10

37 УТХ 28.1, 28.4 Ус ашиглах дүгнэлттэй 0 10

38 УТХ 28.11 Ус ашиглах эрхийн бичигтэй 0 5

39 УТХ 30.1.4 Ус авах цэгт тоолуур байрлуулж, баталгаажуулсан 0 3

40 УТХ 31.1 Ус ашигласны төлбөр төлсөн 0 3

41 БХТХ 31.3

Байгаль орчинд гаргаж байгаа хорт бодис, хог

хаягдлын хэмжээг тогтмол бүртгэж, арга хэмжээ

авсан

0 10

42 ХХЦСТХ 7.2.2 Шингэн хог хаягдал хадгалах зориулалтын цэгтэй 0 5

43 ХХТХ 9.1.2

Үүссэн аюултай хог хаягдал, түүний эх үүсвэрийн

талаар төрийн боолон нутгийн захиргааны

байгууллагад мэдээллэдэг

0 5

44 ХХТХ 9.1.7 
Аюултай хог хаягдлын төвлөрсөн байгууламж эсхүл

тогтоосон цэгт устгуулдаг.
0 5

45 ХХТХ 9.2.3 
Хатуу хог хаягдлыг төрөлжүүлж, ангилан ялгасан хог

хаягдал хадгалах түр цэгтэй. 
0 3

46

Шингэн хог хаягдал тээвэрлэх мэргэжлийн

байгууллагатай гэрээ байгуулан, биелэлтийг ханган

ажилладаг.

0 5

47

Ахуйн болон үйлдвэрлэлийн хог хаягдлыг зайлуулах

мэргэжлийн байгууллагатай гэрээ байгуулан

биелэлтийг ханган ажилладаг

0 3

Ус ашиглалт

Хог хаягдал

Нөхөн сэргээлт

ХХТХ 9.2.6 

Агаарын бохирдол

“Агаарын чанар,

техникийн ерөнхий

шаардлага” MNS

4585:2016 

MNS 4943:2011

Хуудас B3



48

БОНХАЖ-ын Сайдын 

2015.12.16-ны өдрийн 

А/419 тушаал 

Ашигт малтмал олборлосон талбайд нөхөн сэргээлт

хийж тухайн орон нутагт хүлээлгэж өгсөн акттай
0 10

49

МУ-ын Засгийн газрын 

2015.03.30-ны 120 

журам 4.5

Өмнө нь эвдрэлд орсон болон тухайн жилд эвдрэлд

орох талбайн байгаль орчныг хамгаалах нөхөн

сэргээх зардлыг тусгай дансанд байршуулсан. 

0 10

50 БОХТХ 31.2, 31.5
Нөхөн сэргээлт хийсэн тухай улсын байцаагчийн

дүгнэлт гаргасан. 
0 10

51
MNS5917:2008/ 

MNS5918:2008

Уурхайн үйл ажиллагааны улмаас эвдэрсэн газрыг

нөхөн сэргээж ургамалжуулсан 
0 10

52 MNS5916:2008
Шимт хөрсийг тусгай талбайд овоолж, шимт хөрсийг

хамгаалсан
0 20

53 ГХТХ  20.1 
Газрын хэвлийг олгосон зориулалтын дагуу

ашигладаг
0 20

54 ГХТХ  20.2.3

Газрын хэвлийг ашиглахад үүсч болзошгүй хорт

нөлөөнөөс байгаль орчны бусад обьект, барилга

байгууламжийг найдвартай хамгаалах, тусгай

хамгаалалттай газар байгалийн болон түүх соёлын

дурсгалт зүйлийн хадгалалт хамгаалалтыг хангаж

ажилладаг

0 5

55 ГХТХ 20.2.4

Газрын хэвлийг ашиглах явцад эвдэрсэн газрыг аюул

осолгүй болгож, улс ардын аж ахуйн хэрэгцээнд

цаашид ашиглаж болохуйцаар засаж тохижуулан анх

зөвшөөрөл олгосон нутгийн захиргааны байгууллагад

хүлээлгэж өгсөн

0 5

56
Дотоод хяналт шалгалтыг зохион байгуулах журам

батлуулан мөрдөж ажилладаг 
0 5

57
Дотоод хяналт шалгалтаар илэрсэн зөрчил дутагдлыг

арилгахад чиглэсэн арга хэмжээ авч хэрэгжүүлдэг 
0 5

0 0

........... 

эрсдэлтэй

........... 

эрсдэлтэй

>=50% Их эрсдэлтэй

[30%-49%] Дунд эрсдэлтэй

<=29% Бага эрсдэлтэй

Газрын хэвлийн ашиглалт

Дотоод хяналт шалгалт

НИЙТ ОНОО

ҮНЭЛГЭЭ
3970

ТХШТХ-ийн 7.2, АТХ 

7.1.4, Аж ахуйн нэгж 

байгууллагын үйл 

ажиллагаанд дотоод 

хяналт шалгалтыг 

зохион байгуулах 

нийтлэг журам, Засгийн 

газрын 311 тогтоол 

Хуудас B4



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/

Тайлбар:

Г. ГҮЙЦЭТГЭЛИЙН ШАЛГАЛТААР АВСАН АРГА ХЭМЖЭЭ, БИЕЛЭЛТ

Тухайн аж ахуйн нэгж, байгууллагад авах арга хэмжээ

Улсын байцаагчийн албан тушаал

Тайлбар:

__________________________

/ овог, нэр/

__________________________

/ гарын үсэг, тэмдэг/

В. ХЯНАЛТ ШАЛГАЛТААР АВСАН АРГА ХЭМЖЭЭ, БИЕЛЭЛТ

Оноо Үнэлгээ
Тухайн аж ахуйн нэгж, байгууллагад авах арга хэмжээ

Биелэлт

/ овог, нэр/

/ гарын үсэг, тэмдэг/

__________________________

Улсын байцаагчийн албан тушаал

__________________________


