
______________; 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

Зөвлөн туслах үйлчилгээ

Хяналт шалгалтад хамрагдсан аж ахуйн нэгж, иргэн

Нэр Улсын бүртгэлийн гэрчилгээний Регистрийн No

дугаар

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

Тухайн чиглэлээр үйл ажиллагаа эрхэлсэн хугацаа Хүчин чадал 

Үндсэн хүчин чадал

Өмнөх хяналт шалгалтын мэдээ

№3.5

УНДНЫ УСНЫ ЧАНАР, АЮУЛГҮЙ 

БАЙДЛЫГ ШАЛГАХ ХЯНАЛТЫН 

ХУУДАС

МЭРГЭЖЛИЙН ХЯНАЛТЫН ГАЗАР

Утас:

Факс:

А. ЕРӨНХИЙ МЭДЭЭЛЭЛ

_____________________________________________________

Өмнөх шалгалтаар авч байсан арга 

хэмжээ, гүйцэтгэлийн байдал

Хяналт шалгалтад сүүлийн 12 сарын 

хугацаанд хэдэн удаа хамрагдсан

Өмнөх шалгалтаар орчны эрүүл ахуйн 

чиглэлээр илэрч байсан зөрчлүүд
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Хяналт 

шалгалт

Гүйцэтгэл-

ийн 

шалгалт

1
Дотоод хяналт шалгалтыг зохион байгуулах журам

батлуулан мөрдөж ажилладаг
0 3

2

Дотоод хяналт шалгалтаар илэрсэн зөрчил

дутагдлыг арилгахад чиглэсэн арга хэмжээ авч

хэрэгжүүлдэг

0 3

3
Ундны ус хангамжийн эх үүсвэрт эрүүл ахуйн

хамгаалалтын бүс тогтоож, хашаажуулсан
0 10

4
Ундны ус хангамжийн эх үүсвэрт энгийн

хамгаалалтын бүс тогтоож, тэмдэгжүүлсэн
0 10

5
Эх үүсвэрийн худгийн эргэн тойрны хөрсний бүрэн

бүтэн байдал алдагдаагүй, ан цав цууралт үүсээгүй
0 3

6 Газар эзэмших, ашиглах, өмчлөх эрх олгоогүй 0 20

7
Эх үүсвэрийн худгуудын барилга байгууламж

шаардлага хангасан
0 3

8

Худгийн амсрын хийц нь яндан хоорондын болон

яндангийн араар ус нэвтрэхгүй байхаар

битүүмжлэгдсэн 

0 3

9

Хот суурины ус 

хангамж ариутгах 

татуурга ашиглалтын 

тухай хууль 17.1

Улсын онц чухал объектод хамаарах ус хангамжийн

эх үүсвэрийн хамгаалалтыг цагдаагийн байгууллага

гүйцэтгэж, бусад ус хангамжийн эх үүсвэр энгийн

харуул хамгаалалттай

0 3

Мал бэлчээх, мал аж ахуй болон туслах аж ахуй

эрхлэх, ногоо тарих, мод бут огтлох, элс хайрга

чулуу олборлох, ашиглалтаас гарсан цооногийг

техникийн болон бусад зорилгоор нөөцөд байлгах

уст үеийн дээд талтай залгаа үеийн чулуулагт

нөлөөлөх аливаа ажиллагаа явуулдаггүй

Бүх төрлийн бордоо, пестицид хэрэглэх, газрын

тосны бүтээгдэхүүн, химийн бодис болон цацраг

идэвхт бодис, түүнийг агуулсан ашигт малтмал

хадгалах, агуулах, халдварт өвчин тарааж

болзошгүй зүйлс байрлуулаагүй

Шатахуун түгээх станц байршуулах, машин техник

угаах, мал амьтны гаралтай түүхий эд боловсруулах 

үйл ажиллагаа явуулаагүй

Орон сууц, үйлдвэр, үйлчилгээний зориулалттай

барилга байгууламж барьж ашиглаагүй

11

ДЭМБ-ын Ундны усны 

чанар, аюулгүй 

байдлыг хангах 

зөвлөмж

Усны эх үүсвэр эрсдэлд өртсөн тохиолдолд усны

найдвартай нөөц эх үүсвэрийг ашиглах боломж

бүрдүүлсэн

0 3

Ундны ус хангамжийн эх үүсвэрийн сав газрын хяналт

Б. ХЯНАЛТ ШАЛГАЛТ ХИЙХ АСУУЛТУУДЫН ЖАГСААЛТ

No

Хууль тогтоомж, 

дүрэм, журам, 

стандартын нэр, 

зүйл, заалт

Хяналт шалгалтын асуултууд

Батлагдсан 

оноо
Авсан оноо

Ус хангамжийн байгууллагын дотоод хяналт

ТХШТХ-ийн 7.2, Аж 

ахуйн нэгж 

байгууллагын үйл 

ажиллагаанд дотоод 

хяналт шалгалтыг 

зохион байгуулах 

нийтлэг журам, 

Засгийн газрын 311-р 

тогтоол 

Хот суурины ус 

хангамж ариутгах 

татуурга ашиглалтын 

тухай хууль17.2

Ус хангамж , гадна 

сүлжээ ба байгууламж 

БНбД 40-02-06

Ус цэвэршүүлэх, халдваргүйжүүлэлттэй холбоотой хяналт

Байгаль орчин, ногоон 

хөгжил, аялал 

жуулчлалын сайд, 

Барилга, хот 

байгуулалтын сайдын 

2015 оны А-230/127 

дугаар хамтарсан 

тушаалаар 

батлагдсан  "Усны сан 

бүхий газар, усны эх 

үүсвэрийн онцгой 

болон энгийн 

хамгаалалтын, эрүүл 

ахуйн бүсийн 

дэглэмийг мөрдөх 

журам"-ын 3.9

0 2010

Хуудас B2



12

Хот суурины ус 

хангамж ариутгах 

татуурга ашиглалтын 

тухай хууль 17.2

Усан сан, шүүх, халдваргүйжүүлэх, тунадасжуулах

төхөөрөмжийн барилга байгууламж эрүүл ахуйн

шаардлага хангасан, эрүүл ахуйн хамгаалалтын бүс

тогтоож хашаажуулсан, харуул хамгаалалттай

0 3

13

Ус хадгалах усан сангийн хийцийн материал усны

чанар, аюулгүй байдалд нөлөө үүсгэхгүй, эрүүл

ахуйн шаардлага хангасан

0 3

14

Усан сангийн агааржуулалтын хоолойг таглан

битүүмжилж гадны бохирдол орохоос урьдчилан

сэргийлэх нөхцлийг бүрдүүлсэн

0 3

15
Усан сан ус гоождоггүй, тагийг битүүмжилж

лацадсан
0 3

16

Усан сангийн угаалга халдваргүйжүүлэлтийг

тогтмол хийж, үлдэгдэл бодисын хэмжээг

лабораториар хянан баталгаажуулсан

0 5

17 Эрчим хүчний нөөц эх үүсвэртэй 0 3

18 ХСУХАТАТХ 17.6
Ус түгээх төв шугам хоолойд хамгаалалтын зурвас

тогтоосон
0 3

19

Ундны ус түгээх байрын барилга байгууламж нь

мэргэжлийн байгууллагын боловсруулсан зураг

төслийн дагуу баригдсан

0 3

20
Ундны ус түгээх байр шаардлага хангасан хайс

хашаа барьсан
0 3

21
Ундны ус түгээх байрны гадна орчныг тохижуулж

зүлэгжүүлсэн
0 3

22

Ундны ус түгээх байранд ус зөөж авчрах тээврийн

хэрэгслийн зогсох талбайг тэгшлэн бетондож усыг

бүрэн юүлэх боломжоор хангасан

0 3

23

Ус нөөцлөх савны ус хүлээн авах зориулалтын

хоолойг таглаж лацдан, усыг бохирдохоос

хамгаалах нөхцлийг бүрдүүлсэн

0 3

24

Ундны ус түгээх хоолойг бохирдлоос хамгаалах таг

хийж, газраас дээш 80 см-ээс доошгүй өндөрт өлгөх

байдлаар байршуулсан

0 3

25

Ундны ус нөөцлөх сав нь ус болон ариутгалын

бодистой урвалд орж амт, үнэр оруулдаггүй,

цэвэрлэж халдваргүйжүүлэх боломжтой,

зэвэрдэггүй доторлогоотой, савны ёроолд үлдсэн

усыг юүлэх цорготой

0 3

26

Ундны ус нөөцлөх савыг улиралд 1 удаа цэвэрлэн

халдваргүйжүүлэлт хийж, үлдэгдэл бодисын

хэмжээг лабораториар хянан баталгаажуулсан 

0 5

27
Ундны ус түгээх цэгээс 20 метрийн зайд

бохирдуулагч эх үүсвэр байрлаагүй
0 3

28 Ундны ус зөөх тээврийн хэрэгсэл зориулалтын 0 3

29
Ундны ус зөөх тээврийн хэрэгслийн ёмкостийн таг

цоож, лацтай
0 3

30

Ундны ус зөөх тээврийн хэрэгслийн ёмкостийг

улиралд 1 удаа цэвэрлэн халдваргүйжүүлж,

үлдэгдэл бодисын хэмжээг лабораториор хянан

баталгаажуулсан 

0 5

31

Ундны ус зөөх тээврийн хэрэгслийн ус түгээх

хоолойг бохирдлоос хамгаалах таг хийж өлгөж

байршуулсан

0 3

32

Ундны ус хангамжийн үйлчилгээ үзүүлэгч

байгууллага нь усны чанар, аюулгүй байдалд

үнэлгээ өгөх итгэмжлэгдсэн лабораторитай

0 3

Ундны ус. Эрүүл 

ахуйн

шаардлага, түүнд 

тавих хяналт MNS 

0900:2005

Ус түгээх сүлжээний хяналт /шугам хоолой, УТБ, Усны машин/

ДЭМБ-ын Ундны усны 

чанар, аюулгүй 

байдлыг хангах 

зөвлөмж

ДЭМБ-ын Ундны усны 

чанар, аюулгүй 

байдлыг хангах 

зөвлөмж

Хот суурин газарт 

ундны ус түгээх 

цэгийн үйлчилгээ 

ерөнхий шаардлага 

MNS 6148:2010

Ундны ус хангамжийн усны чанар, аюулгүй байдлын хяналт

Хуудас B3



33

Үйлдвэрлэл хяналтын лабораторид хийх

шинжилгээний дээж авах цэгүүдийг сонгож,

шинжилгээний давтамжийг стандартын дагуу

тогтоосон

0 3

34

Жил бүр хөндлөнгийн хяналтанд хамрагдан

стандартад заасан үзүүлэлтээр шинжилгээ хийлгэж

дүгнэлт гаргуулдаг

0 20

35

Ундны усны эх үүсвэрийн худгийн усанд жилд 1

удаа химийн үзүүлэлтээр, сар бүр нян судлалын

үзүүлэлтээр /нянгийн тоо, E.Coli/ шинжилгээ хийж,

стандартын шаардлага хангадаг

0 20

36

Ус цэвэршүүлэх, халдваргүйжүүлэх үе шатанд

усанд рН, үлдэгдэл хлор, булингар, цахилгаан

дамжуулах чанарыг тодорхойлох шинжилгээ хийдэг,

стандартын шаардлага хангасан

0 20

37

Ус түгээх сүлжээний усанд нян судлал, үлдэгдэл

хлор, химийн бохирдлын үзүүлэлт /аммиак, нитрит,

нитрат/ хар тугалга, төмөр зэрэг үзүүлэлтээр

шинжилгээ хийж, стандартын шаардлага хангасан

0 20

38

Ундны ус. Эрүүл 

ахуйн

шаардлага, түүнд 

тавих хяналт MNS 

0900:2005

Ус хангамжийн барилга байгууламж, шугам

сүлжээнд засвар үйлчилгээ, шинэчлэл хийх, үйл

ажиллагаанд гэнэтийн осол гэмтэл гарсан

тохиолдолд дотоодын хяналт шинжилгээ хийдэг 

0 3

39
ХХБАБТХ 10.2

Ус халдваргүйжүүлдэг химийн бодисыг /хатуу,

шингэн, хийн хлор/ зориулалтын тусгай агуулахад

хадгалдаг

0 3

40
ХХБАБТХ 10.3

Химийн бодисын /хатуу, шингэн, хийн хлор/ сав,

баглаа боодол нь тухайн бодисын нэр, анхааруулах

тэмдэг, аюулын шинж чанарыг тод, томоор бичсэн

шошготой

0 2

41 ХХБАБТХ 13.3

Химийн бодисын ашиглалт, зарцуулалтын талаар

аюулгүй ажиллагааны дүрмийг боловсруулж

мөрддөг

0 2

42 ХХБАБТХ 13.7
Химийн бодисын ашиглалт, зарцуулалтын бүртгэл

хөтөлж, тайлан мэдээг хугацаанд нь хүргүүлдэг
0 2

43 ХХБАБТХ 18.3
Химийн бодисын ашиглалт, зарцуулалтанд дотоод

хяналтыг тогтмол хэрэгжүүлдэг
0 3

44
Ажилчид эрүүл мэндийн үзлэг шинжилгээнд жилд 2

удаа хамрагддаг
0 2

45

Гүний худаг, хлоржуулах болон нассосны станц

дээр ажиллаж буй хүмүүсийг хөдөлмөр хамгааллын

хувцсаар хангадаг

0 2

0 0

...... 

эрсдэлтэй

...... 

эрсдэлтэй

Ундны ус. Эрүүл 

ахуйн

шаардлага, түүнд 

тавих хяналт MNS 

0900:2005

Усны чанарыг сайжруулахад хэрэглэдэг химийн бодисын хэрэглээ, хадгалалт хамгаалалт

Ундны ус. Эрүүл 

ахуйн

шаардлага, түүнд 

тавих хяналт MNS 

0900:2005

Ажилчдын ариун цэвэр

Ундны ус. Эрүүл 

ахуйн

шаардлага, түүнд 

тавих хяналт MNS 

0900:2005

0 252
ҮНЭЛГЭЭ

НИЙТ ОНОО

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

__________________________

/ овог, нэр/

/ гарын үсэг, тэмдэг/

Улсын байцаагчийн албан тушаал

__________________________

В. ХЯНАЛТ ШАЛГАЛТААР АВСАН АРГА ХЭМЖЭЭ, БИЕЛЭЛТ

Оноо Үнэлгээ
Тухайн аж ахуйн нэгж, байгууллагад авах арга 

Биелэлт

__________________________

/ гарын үсэг, тэмдэг/

Тайлбар:

Тухайн аж ахуйн нэгж, байгууллагад авах арга 

Улсын байцаагчийн албан тушаал

__________________________

/ овог, нэр/


