
______________; 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 байгууллага

Нэр Улсын бүртгэлийн гэрчилчилгээний No Регистрийн No

төрийн

хувийн

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

Устгалын арга, нэр төрөл  /тохирохыг + тэмдэглэнэ/

Ажилтны мэдээлэл

Өмнөх хяналт шалгалтын мэдээ

№3.31

4. Бутлах

5. Бусад /нэрлэж бичих/

Ариутгагчийн тоо........

 ЭРҮҮЛ МЭНДИЙН БАЙГУУЛЛАГЫН 

АЮУЛТАЙ ХОГ ХАЯГДАЛ УСТГАЛЫН 

ТӨВЛӨРСӨН БАЙГУУЛАМЖИЙГ 

ШАЛГАХ ХЯНАЛТЫН ХУУДАС

Өмнөх шалгалтаар авч байсан арга 

хэмжээ, гүйцэтгэлийн байдал

А. ЕРӨНХИЙ МЭДЭЭЛЭЛ

МЭРГЭЖЛИЙН ХЯНАЛТЫН ГАЗАР

_____________________________________________________

Утас:

Факс:

Халдвар судлагч эмчийн 

тоо......

Хяналт шалгалтад сүүлийн 12 сарын 

хугацаанд хэдэн удаа хамрагдсан

Өмнөх шалгалтаар илэрч байсан 

зөрчлүүд

Нийт ажилтны тоо................

1. Уураар халдваргүйтгэх

2. Шатаах 

3. Ландфилльдэх

Инженер техникийн 

ажилтан ........
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Хяналт 

шалгалт

Гүйцэт-

гэлийн 

шалгалт

0 34 0 0

1
ЭМС-ын 2011 оны 380-р 

тушаалын 2.1

Батлагдсан зураг төслийн дагуу баригдсан

зориулалтын байртай. 
0 5

2
ЭМС-ын 2011 оны 380-р 

тушаалын 2.4

Төвлөрсөн байгууламж нь мал амьтан, гадны

хүн орохооргүй, хашаа хамгаалалттай, /байнгын

харуултай/, гадна талдаа хаяг, биоаюулгүйн

тэмдэгтэй

0 3

3
ЭМС-ын 2011 оны 380-р 

тушаалын 2.5

Хот суурингийн ноёлох салхины доод зүгт

байрладаг
0 3

4
ЭМС-ын 2011 оны 380-р 

тушаалын 2.6

Ус хангамжийн төвлөрсөн болон хэсгийн

системд холбогдсон.
0 5

5
ЭМС-ын 2011 оны 380-р 

тушаалын 2.9

Хог хаягдлын уураар халдваргүйтгэх, шатаах

устгалынбайр нь захиргааны хэсгээс тусдаа

байрладаг.

0 3

6
ЭМС-ын 2011 оны 380-р 

тушаалын 2.9.1

Захиргааны хэсэгт ажиллагсдын амрах, хувцас

солих, усанд орох болон хооллох өрөөнүүдтэй. 
0 5

7
ЭМС-ын 2011 оны 380-р 

тушаалын 2.9.2

Уураар халдваргүйтгэх байр нь хог хаягдал

хүлээж авах, жинлэх, бүртгэх хэсэг,

халдвартгүйтгэлийн хэсэг, засвар үйлчилгээ,

угаалгын хэсгүүдтэй 

0 5

8
ЭМС-ын 2011 оны 380-р 

тушаалын 2.9.3

Шатаах байр нь эмгэг хог хаягдал хүлээж авах

хэсэг, шатаах аргаар боловсруулах хэсгүүдтэй
0 5

0 25 0 0

9
ЭМС-ын 2011 оны 380-р 

тушаалын 4.1

Эрүүл ахуйч, халдвар судлагч эмч, тоног

төхөөрөмжийн инженер, ариутгагчтай. 
0 5

10
ЭМС-ын 2011 оны 380-р 

тушаалын 4.2

Бүх ажиллагсад нь ЭМБХХМ-ийн сургалтанд

хамрагдсан /гэрчилгээтэй/
0 5

11
Ажилтныг ажилд авахдаа болон цаашид эрүүл

мэндийн үзлэг, шинжилгээнд хамруулдаг. 
0 5

12

Ажилтныг ажилд авахдаа В вируст гепатит

сүрьеэ, халдварт саа, сахуу, хөхүүл ханиад,

татран зэрэг өвчний дархлаажуулалтад

хамрагдсан эсэхийг баталгаажуулдаг. 

0 5

13
В вируст гепатитын дархлаажуулалтад заавал

хамрагдсан.
0 5

0 42 0 0

14

ЭМС-ын 2011 оны 158-р 

тушаалын 3-р хавсралтын 

3.1 

Тусгай таних тэмдэгтэй, битүүмжлэгдсэн

зориулалтын тээврийн хэрэгслээр тээвэрлэдэг
0 5

15

ЭМС-ын 2011 оны 158-р 

тушаалын 3-р хавсралтын 

3.8 

Тээврийн хэрэгслийн гадна талд биоаюулгүйн

болон халдвартай эд зүйлийн таних тэмдэг,

урд, ард талд анхааруулах тэмдэгтэй

0 5

16

ЭМС-ын 2011 оны 158-р 

тушаалын 3-р хавсралтын 

4.3

Жолооч ажилд гарахын өмнө тээврийн

хэрэгслийн шалгах хуудсыг тогтмол бөглөдөг. 
0 5

17

ЭМС-ын 2011 оны 158-р 

тушаалын 3-р хавсралтын 

3.10

Тээврийн хэрэгсэл тус бүр гал унтраах хэргсэл,

засварын багаж, хэрэгсэл, механик зогсоогч

/тормоз/, цахилгаанаас хамааралгүй асдаг 2ш

шар гэрлийг тогтмол авч явдэг. 

0 3

18
Машинд шингэн зүйл гоожих, хог хаягдал

асгарахад авах арга хэмжээний заавартай. 
0 5

1.Барилга байгууламжийн орчны эрүүл ахуйн шаардлага

ЭМС-ын 20114 оны 187 

дугаар тушаалын 4 дүгээр 

хавсралтын 2.2, 2.3, ЭМС-

ын 2011 оны 380 дугаар 

тушаалын 4.3, 4.4

ЭМС-ын 2011 оны 158-р 

тушаалын 3-р хавсралтын 

3.4, 3.10, 5.3

Б. ХЯНАЛТ ШАЛГАЛТЫН АСУУЛТУУД, ҮНЭЛГЭЭ

No

Хууль тогтоомж, дүрэм, 

журам, стандартын нэр, 

зүйл, заалт

Хяналт шалгалтын асуултууд

Батлагдсан 

оноо
Авсан оноо

2.Ажиллагсдад тавигдах шаардлага

 3.Тусгай хог хаягдлыг тээвэрлэлтийн шаардлага

Хуудас B2



19

Тээврийн хэрэгсэл дотор шингэн зүйл гоожих,

хог хаягдал асгарахад цэвэрлэх цэвэрлэгээний

багаж, халдваргүйжүүлэх уусмал, уут савтай. 

0 5

20
Жолооч хамгаалах хувцас хэрэгсэлтэй,

хэрэглэдэг
0 5

21
Машины дотор тал нь цэвэрлэхэд хялбар,

булан тохой нь хурц өнцөггүй, мөлгөр байна. 
0 3

22

ЭМС-ын 2011 оны 158-р 

тушаалын 3-р хавсралтын 

3.7

Тээврийн хэрэгсэл, чингэлэг, хогийн савыг өдөр

тутам цэвэрлэж, халдваргүйтгэдэг.
0 3

23

ЭМС-ын 2011 оны 158-р 

тушаалын 3-р хавсралтын 

7 дугаар зүйл

Ослын үед /халдвартай хог хаягдал тээврийн

хэрэгслийн дотор болон эргэн тойронд асгарах,

түүний нөлөөлөлд өртөх/ авах арга хэмжээг

төлөвлөсөн, мэддэг, бэлэн байдлын шаардлага

хангасан. 

0 3

0 65 0 0

24

ЭМС-ын 2011 оны 158-р 

тушаалын 1-р хавсралтын 

4.3.1, 4.3.2

Халдвартай /шар/, халдварын зэрэг өндөртэй

/улаан/ хурц үзүүртэй, иртэй хог хаягдлыг

зааврын дагуу устгадаг. 

0 5

25

ЭМС-ын 2011 оны 158-р 

тушаалын 1-р хавсралтын 

4.3.3

Эмгэг хог хаягдлыг зааврын дагуу устгадаг. 0 10

26

ЭМС-ын 2011 оны 158-р 

тушаалын 1-р хавсралтын 

4.3.4, 4.3.9

Эмийн гаралтай хог хаягдлыг зааврын дагуу

устгадаг. 
0 5

27

ЭМС-ын 2011 оны 158-р 

тушаалын 1-р хавсралтын 

4.3.5

Химийн бодисын болон хүнд металлын хог

хаягдлыг аюулгүйгээр хадгалдаг. 
0 10

28

ЭМС-ын 2011 оны 158-р 

тушаалын 1-р хавсралтын 

4.3.6

Эсэд хортой нөлөөтэй хог хаягдлыг зааврын

дагуу устгадаг.
0 5

29
Хог хаягдлын халдваргүйтгэлийн чанарыг

химийн аргаар тогтмол хянаж бүртгэл хөтөлсөн. 
0 5

30

Хог хаягдлын халдваргүйтгэлийн чанарыг сард

1 удаа биологийн аргаар хянаж бүртгэл

хөтөлсөн. 

0 5

31
ЭМС-ын 2011 оны 380-р 

тушаалын 5.11

Халдваргүйтгэсэн хог хаягдлыг бутлан, өдөр бүр 

ланпфилддэг.
0 10

32
Улсын бүртгэлд бүртгэгдсэн химийн бодисыг

халдваргүйтгэлд хэрэглэдэг. 
0 5

33
Бодисыг үйлдвэрлэгчийн зааврын дагуу

найруулж, үйлчлэх хугацааг мөрддөг. 
0 5

0 20 0 0

34
ЭМС-ын 2011 оны 380-р 

тушаалын 5.2

Төвлөрсөн байгууламжид мөрдөх аюулгүй

ажиллагааны заавартай
0 5

35
ЭМС-ын 2011 оны 380-р 

тушаалын 5.3

Ажиллагсдыг хөдөлмөр хамгааллын хувцас,

хэрэгслээр хангасан. 
0 5

36
ЭМС-ын 2011 оны 380-р 

тушаалын 5.4

Хог хаягдалтай харьцаж ажиллах үед хурц

үзүүртэй, ирмэгтэй зүйлд хатгагдах, гэмтэх,

шингэн цацагдах үэрэг өртөлтийг бүртгэж,

мэдээлдэг. 

0 5

37
ЭМС-ын 2011 оны 380-р 

тушаалын 5.5

Өртөлтийн дараах яаралтай тусламж үзүүлэхэд

шаардлагатай эм, хэрэгслээр  хангагдсан. 
0 5

0 0

........... 

эрсдэлтэй

........... 

эрсдэлтэй

>=50% Их эрсдэлтэй

[30%-49%]

<=29%

1860

5. Үйл ажиллагаанд тавигдах бусад шаардлага

ЭМС-ын 2011 оны 380-р 

тушаалын 5.10

4. Тусгай хог хаягдлын устгал, халдваргүйтгэлд тавигдах шаардлага

ЭМС-ын 2011 оны 158-р 

тушаалын 3-р хавсралтын 

3.4, 3.10, 5.3

ЭМС-ын 2014 оны 187 

дугаар тушаалын 2 дугаар 

хавсралтын 7.2, 7.4

Бага эрсдэлтэй

Дунд эрсдэлтэй

ҮНЭЛГЭЭ

НИЙТ ОНОО

Хуудас B3



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/

__________________________

__________________________

Улсын байцаагчийн албан тушаал

/ овог, нэр/

В. ХЯНАЛТ ШАЛГАЛТААР АВСАН АРГА ХЭМЖЭЭ, БИЕЛЭЛТ

Оноо Үнэлгээ
Тухайн аж ахуйн нэгж, байгууллагад авах арга 

Биелэлт

/ гарын үсэг, тэмдэг/

Тайлбар:

Г. ГҮЙЦЭТГЭЛИЙН ШАЛГАЛТААР АВСАН АРГА ХЭМЖЭЭ, БИЕЛЭЛТ

Тухайн аж ахуйн нэгж, байгууллагад авах арга 

Улсын байцаагчийн албан тушаал

Тайлбар:

__________________________

/ овог, нэр/

__________________________

/ гарын үсэг, тэмдэг/


