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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 № Тусгай зөвшөөрлийн №

ААН

Иргэн Регистрийн № Хүчинтэй хугацаа

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 Үйлдвэрлэдэг бүтээгдэхүүн

Чиглэл Үйл ажиллагаа эрхэлсэн Үндсэн хүчин чадал Нэрс

хугацаа -

-

Үйлдвэрлэлийн байр: Хоногийн хүчин чадал -

зориулалтын -

өөрчлөн засварласан -

зориулалтын бус -

Ажлын байрны хөдөлмөрийн нөхцөлд хийсэн хэмжилтийн дүн /хавсралтаар ирүүлнэ/

Харьцангуй чийглэг

....

Ажилтны тоо

Нийт ажилтан.........

ил задгай талбайд ажилладаг

эр цаг уурын тохиромжгүй нөхцөлд

химийн бодистой харьцан ажилладаг

эм шуугиан доргионтой 

газрын дор, хязгаарлагдмал орчинд

хэт халуун/ хэт хүйтэн орчинд

халдвартай материалтай

цацраг идэвхт бодисын нөлөөлөлд

соронзон орны нөлөөлөлд

Үйлдвэрлэлийн үйл ажиллагаанд 

оролцдог / цехээр/:

Агаарын температур

Агаарын урсгалын хурд

Химийн бодисын ууршилт

ТоосГэрэлтүүлэг

Шуугиан 

Доргион

Өмнөх шалгалтаар авч байсан арга 

хэмжээ, гүйцэтгэлийн байдал

А. ЕРӨНХИЙ МЭДЭЭЛЭЛ

МЭРГЭЖЛИЙН ХЯНАЛТЫН ГАЗАР

_____________________________________________________
ХӨДӨЛМӨРИЙН АЮУЛГҮЙ 

БАЙДЛЫГ ШАЛГАХ ХЯНАЛТЫН 

ХУУДАС
Утас:

Факс:

Ажлын байр Ажилтны тоо

Хяналт шалгалтад сүүлийн 12 сарын 

хугацаанд хэдэн удаа хамрагдсан

Өмнөх шалгалтаар хөдөлмөрийн 

аюулгүй байдал, эрүүл ахуйн хяналтын 

чиглэлээр илэрч байсан  зөрчлүүд
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Хяналт 

шалгалт

Гүйцэтгэл-

ийн 

шалгалт

0 57 0 0

1
Байгууллага дээр мөрдөн ажилладаг, аюулгүй

ажиллагааны дүрэм батлан мөрдүүлсэн 
0 1

2
Хөдөлмөрийн аюулгүй байдлын асуудал

хариуцсан ажилтантай 
0 1

3
Хөдөлмөрийн аюулгүй байдлын төлөвлөгөөг

баталж мөрдүүлдэг
0 1

4
Аюулгүй байдлын арга хэмжээнд зарцуулах

хөрөнгийг  төсөвлөсөн
0 1

5
Ажилтнаас аюулыг мэдээлэх хуудсаар мэдээлэл

авдаг
0 1

6

Эрсдэлийн түвшин их ажлын байранд ажиллаж

байгаа ажилтныг амь нас, эрүүл мэндийн

даатгалд даатгуулсан

0 1

7

Захиалагч, ерөнхий гүйцэтгэгч болон туслан

гүйцэтгэгч нь ХАБЭА-н талаар хүлээх үүргээ

гэрээнд тусгасан

0 1

8
Хөдөлмөрийн аюулгүй байдлын эрсдэлийн

үнэлгээ хийсэн 
0 50

0 10 0 0

9
Хөдөлмөрийн аюулгүй байдлын сургалтын

төлөвлөгөө, хөтөлбөртэй
0 1

10
Ажил олгогч ХАБ-ын талаар сургалтад

хамрагдсан
0 1

11 Нийт ажилтны сургалт зохион байгуулдаг 0 1

12
Шинээр ажилд орж байгаа ажилтны сургалт

зохион байгуулдаг 
0 1

13
Өөр ажлын байранд шилжсэн ажилтны сургалт

зохион байгуулдаг
0 1

14
Сургалтанд хамрагдсан ажилтнаас шалгалт авч

баталгаажуулсан
0 1

15
Хөдөлмөрийн аюулгүй байдлын кабинет

/булантай/
0 1

16

Үйлдвэрлэлийн аюултай хүчин зүйлийн үйлчлэл

бүхий, эрсдэлтэй ажлын байранд ажиллаж

байгаа  ажилтны сургалт зохион байгуулдаг

0 1

17 Аюулгүй ажиллагааны батлагдсан заавартай 0 1

18 Ажилтанд зааварчилгаа өгдөг 0 1

0 7 0 0

19

Ажлын хувцас хамгаалах хэрэгслийн нэр төрөл,

эдэлгээний хугацаа бүхий жагсаалтыг баталж

мөрдүүлсэн

0 1

20
Ажлын хувцас, хамгаалах хэрэгслийг хэрэглүүлж

хэвшүүлсэн
0 1

21
Ажлын хувцас хамгаалах хэрэгслийг үнэ

төлбөргүй олгодог
0 1

22
Багаж хэрэгслийн цахилгааны хамгаалалтыг

баталгаажуулсан 
0 1

23 Бойт, резинэн тусгаарлагчийг баталгаажуулсан 0 1

24 Өндөрт ажиллах дөрөө, бүсийг баталгаажуулсан 0 1

25
Толгой хамгаалах хэрэгсэл нь зориулалтын,

стандартын шаардлага хангасан 
0 1

Б. ХЯНАЛТ ШАЛГАЛТЫН АСУУЛТУУД, ҮНЭЛГЭЭ

ХАБЭА-н тухай хуулийн 

15 дугаар зүйлийн 15.1, 

15.3 MNS   Стандартууд 

2.ХӨДӨЛМӨРИЙН АЮУЛГҮЙ АЖИЛЛАГААНЫ СУРГАЛТ

1.ХӨДӨЛМӨРИЙН АЮУЛГҮЙ БАЙДЛЫН УДИРДЛАГЫН ТОГТОЛЦОО 

ХАБЭА-н тухай хуулийн 

5 дугаар бүлэг

3. АЖЛЫН ТУСГАЙ ХУВЦАС, ХАМГААЛАХ ХЭРЭГСЭЛ

Авсан оноо

ХАБЭА-н тухай хуулийн 

17 дугаар зүйлийн 

17.1,17.2,17.3, 17.4, 18 

дугаар зүйлийн 18.1.3, 

18.2.2, 28 дугаар 

зүйлийн 28.1.8 12 

дугаар зүйлийн 12.3, 12 

дугаар зүйлийн 12.3, 

Хөдөлмөрийн сайдын  

2016 оны А/33 тушаал

No

Хууль тогтоомж, 

дүрэм, журам, 

стандартын нэр, зүйл, 

заалт

Хяналт шалгалтын асуултууд

Батлагдсан 

оноо

Хуудас B2



0 54 0 0

26
Сүүлийн 1 жилд үйлдвэрлэлийн осол гараагүй,

ослыг нуун дарагдуулаагүй
0 50

27
Үйлдвэрлэлийн ослыг бүртгэдэг орон тооны бус

комисстой
0 1

28

Үйлдвэрлэлийн осол, мэргэжлээс шалтгаалсан

өвчний улмаас хөдөлмөрийн чадвараа алдсан

ажилтанд хууль тогтоомжийн дагуу нөхөн төлбөр

олгодог 

0 1

29 Ослыг бүртгэдэг, мэдээлдэг 0 1

30 Осолд дөхсөн тохиолдыг судалдаг 0 1

0 55 0 0

31 Талбайн зохион байгуулалтын зурагтай 0 1

32
хамгаалах тор, таг, лифтны хонгил, нүхэнд хаaлт

хамгаалалт хийсэн
0 50

33
Барилга угсралтын талбайд аюулгүй

ажиллагааны зохицуулагч/хянагч/ ажиллуулдаг 
0 1

34
Барилга угсралтын талбайн эмх цэгцийг

стандартын дагуу хийсэн 
0 1

35
Барилгын хэв хашмал болон гадна шатны

угсралт буулгалтыг зөв хийсэн
0 1

36
Аюултай хүчин зүйлийн үйлчлэлийн бүсийн хил

хязгаарыг зөв тогтоосон
0 1

0 4 0 0

37
Цахилгааны шитний аюулгүй байдал,

газардуулгын акт, баталгаажуулалттай 
0 1

38
Аюулгүй байдлын сэрэмжлүүлэх анхааруулах

дохио, санамж байрлуулсан 
0 1

39 Цахилгааны холболтыг схемийн дагуу угсарсан 0 1

40 Цахилгааны аюүлгүйн дохиолол ажилладаг 0 1

0 55 0 0

41
Машин механизм, тоног төхөөрөмжийг зураг

төслийн дагуу угсарч суурилуулсан акттай 

42
Машин механизм, тоног төхөөрөмж ажиллуулах

үед мөрдөх аюулгүй ажиллагааны заавартай 

43
Машин механизм, тоног төхөөрөмж хоорондын

зай аюулгүй ажиллагааны шаардлага  хангасан 
0 1

44 Хөдөлгөөнт хэсгийн хаалт хамгаалалттай

45
Тоног төхөөрөмжийн удирдлага нь бүрэн

ажилладаг

46

Цахилгаан тоног төхөөрөмжийн газардуулгын

даацын баталгааг мэргэжлийн байгууллагаар

хийлгэсэн 

47
Дохиоллын систем бүрэн ажилладаг, ослын

унтраалгатай 

48

Ажлын байранд тоног төхөөрөмжийн аюулгүйн

бүсийг тогтоосон/ улаан шар, ногоон өнгөөр

ялгасан/ 

0 1

49
Цахилгаан ашиглалтын аюулгүй ажиллагааны

заавартай 
0 1

50

Тоног төхөөрөмжийн засвар, үйлчилгээ,

тохируулгыг техникийн баримт бичигт заасан

хугацаанд тогтмол хийж, техникийн ашиглалтын

паспортад тэмдэглэдэг 

0 1

Хөдөлмөрийн тухай 

хуулийн 97 дугаар зүйл 

ХАБЭА-н хууль, 29 

дүгээр зүйл. Засгийн 

газрын 2015 оны 269 

дүгээр тогтоол

ХАБЭА-н тухай  хуулийн 

9 дүгээр зүйл.  Тоног 

төхөөрөмжид тавигдах 

шаардлага  

“Үйлдвэрлэлийн тоног 

төхөөрөмжид тавигдах 

ерөнхий шаардлага “ 

MNS 4930:2000

ХАБЭА-н тухай  хуулийн 

9 дүгээр зүйл. 

4. ҮЙЛДВЭРЛЭЛИЙН ОСЛЫН БАЙДАЛ

0 50

10

7.МАШИН МЕХАНИЗМ, ТОНОГ ТӨХӨӨРӨМЖИЙН АЮУЛГҮЙ АЖИЛЛАГАА

5. БАРИЛГА УГСРАЛТЫН ТАЛБАЙН АЮУЛГҮЙ БАЙДАЛ

6. ЦАХИЛГААНЫ АЮУЛГҮЙ БАЙДАЛ

Барилгын ажлын 

аюулгүй байдал ХАБЭА 

хууль, Барилгын дүрэм 

ба норм 

Хуудас B3



51

Тоног төхөөрөмж суурилуулах, их засварын

дараа ашиглалтад оруулахдаа мэргэжлийн

хяналтын байгууллагаар хянуулж зөвшөөрөл,

гэрчилгээ авсан 

52 Аюулгүйн салгууртай

0 54 0 0

53
Өргөх, зөөх хэрэгслийн техникийн аюулгүй

байдлыг  хариуцсан ажилтантай 
0 1

54 Тоормозны механизм бүрэн ажилладаг

55
Даацын баталгааг мэргэжлийн байгууллагаар

хийлгэсэн 

56 Өргөх дэгээ түгжээтэй 

57 Оосорлох хэрэгсэлд туршилт хийсэн 

58 Мэргэжлийн оосорлогч, дохиочинтой 0 1

59 Өргөх механизмын ашиглах зөвшөөрөл авсан 0 1

60 Аваарын таслууртай 0 1

0 53 0 0

61 Хамгаалалтын бүс хэрэглэж хэвшсэн 

62 Хамгаалах бүсийг бэхлэх хэрэгсэлтэй 

63
Хэрэглэж байгаа өөрөө өргөгч шатыг

мэргэжлийн байгууллагаар баталгаажуулсан 

64 Шатны хашлага хийгдсэн 0 1

65 Шатны бэхэлгээ хийгдсэн 0 1

66 Дээврийн хашлагатай 

67
Налуу дээвэрт хамгаалалтын бүс бэхлэх

хэрэгсэлтэй

68 Налуу дээвэрт шат тогтоох бэхэлгээ  хийсэн 

0 54 0 0

69
Даралтад сав, шугам хоолойг ашиглах

зөвшөөрөлтэй 
0 1

70
Металлын шинжилгээг мэргэжлийн

байгууллагаар хийлгэж, баталгаажуулсан 

71
Даралтад савны хэмжих хэрэгслийг мэргэжлийн

байгууллагаар баталгаажуулсан 

72 Хамгаалалтын хавхлагаар  тоноглож, туршсан 0 1

73
Даралтад сав, шугам хоолойн ашиглалтын үеийн

аюулгүй ажиллагааны заавартай

74 Удаан хугацаагаар зогсоох үеийн журамтай 

75
Даралтад сав, шугам хоолойг залгах үеийн

ашиглалтын журамтай

76
Даралтад сав, шугам хоолойг зориулалтын

ялгагдах таних тэмдэг, өнгөөр тэмдэглэл хийсэн

77 Дохиолол, хамгаалалтын систем ажилладаг 

0 7 0 0

78 Галын аюулгүй байдлыг хангах дотоод журамтай 0 1

79
Гал унтраагуурын бэлэн байдал, баталгаажилт

хийлгэсэн  
0 1

80
Гал унтраах анхан шатны багаж хэрэгслийн

бүрэн бүтэн байдал  
0 1

81
Галын аюулаас урьдчилан сэргийлэх

санамжуудтай 
0 1

82 Ажилтнууд галын хор ашиглаж сурсан 0 1

83
Химийн бодисыг хадгалах, ашиглах журам,

санамж, шошготой 
0 1

0

0 1

0 50

10

0 50

ХАБЭА-н тухай  хуулийн 

9 дүгээр зүйл.  Тоног 

төхөөрөмжид тавигдах 

шаардлага  

“Үйлдвэрлэлийн тоног 

төхөөрөмжид тавигдах 

ерөнхий шаардлага “ 

MNS 4930:2000

11. ГАЛЫН АЮУЛГҮЙ БАЙДАЛ, ХИМИЙН БОДИСЫН АЮУЛГҮЙ БАЙДАЛ

8.ӨРГӨХ, ЗӨӨХ, ТЭЭВЭРЛЭХ  МЕХАНИЗМЫН АЮУЛГҮЙ АЖИЛЛАГАА 

Өргөх механизмын 

ашиглах зөвшөөрөл 

авсан

9.ӨНДРИЙН АЖИЛ

ХАБЭА-н тухай  хуулийн  

18 дугаар зүйлийн 

18.1.1

10. ДАРАЛТАД САВ,  ШУГАМ ХООЛОЙН АЮУЛГҮЙ АЖИЛЛАГАА

ХАБЭА-н тухай  хуулийн  

11 дүгээр зүйл.  

Даралтад сав, шугам 

хоолойд тавигдах 

шаардлага

50

0 1

0 1

ХАБЭА-н тухай  хуулийн  

12 дүгээр зүйл. Химийн 

хорт ба аюултай бодис, 

тэсэрч дэлбэрэх бодис, 

тэсэлгээний 

хэрэгсэл,цацраг , 

биологийн идэвхт 

бодистой харьцахад 

тавих шаардлага. 

ХАБЭА-н тухай  хуулийн  

13 дүгээр зүйл.  Галын 

аюулгүй байдалд тавих 

шаардлага

Хуудас B4



84
Химийн бодисын ашиглалтын болон аюулгүй

ажиллагааны заавартай
0 1

0 55 0 0

85 Агааржуулалтын системтэй 

86 Уурхай болон орох, гарах гарц нь бэхэлгээтэй

87 Хүн дотор нь ажиллах хангалттай зайтай 0 1

88 Ажилд оруулах зөвшөөрөл олгодог 0 1

89 Холбоо барих хэрэгсэлтэй 0 1

90 Ажлыг хянах хянагчтай 0 1

91 Аваарийн үед ажиллах журамтай 0 1

0 3

92
Хөдөлмөрийн аюулгүй байдлын дотоод хяналт

шалгалтыг зохион байгуулах  журам мөрддөг
0 1

93
ХАБЭА-н талаар дотоодын хяналт шалгалтыг

тогтмол хийж хэвшсэн 
0 1

94
Дотоод хяналт шалгалтыг хариуцах нэгж,

ажилтантай 
0 1

0 0

...... 

эрсдэлтэй

...... 

эрсдэлтэй

>=50% Их эрсдэлтэй

[30%-49%]

<=29%

12.ГАЗРЫН ДОР, ХЯЗГААРЛАГДМАЛ ОРЧИНД АЖИЛЛАХ

ХАБЭА-н тухай  хуулийн  

11 дүгээр зүйл.  

465

13. ХАБЭА ДОТООД ХЯНАЛТ

Тайлбар:                                                                                                                   

1.Үйлдвэрлэлийн осол гарсан гэсэн үзүүлэлтэд 50 гэсэн оноо авсан бол тухайн аж 

ахуйн нэгжийг их эрсдэлтэй гэж дүгнэнэ.                                                            2.Харин 

хоёр ба түүнээс дээш үзүүлэлтийн дунд тавьсан оноог дүгнэхдээ аль нэг үзүүлэлт нь 

хангалтгүй бол зөвхөн тухайн үзүүлэлтээр нийт үзүүлэлтийн дүн гарна.                                                                                                                     

3.Шалгалтанд хамрагдаагүй үзүүлэлтийг нийт онооноос хасч тооцно.

0 50

Дунд эрсдэлтэй

Бага эрсдэлтэй

ХАБЭА-н тухай  хуулийн  

12 дүгээр зүйл. Химийн 

хорт ба аюултай бодис, 

тэсэрч дэлбэрэх бодис, 

тэсэлгээний 

хэрэгсэл,цацраг , 

биологийн идэвхт 

бодистой харьцахад 

тавих шаардлага. 

ХАБЭА-н тухай  хуулийн  

13 дүгээр зүйл.  Галын 

аюулгүй байдалд тавих 

шаардлага

ХАБЭА-н тухай  хуулийн  

35 дүгээр зүйл.  ААНБ-

ын дотоод хяналт    

ТХШТХ-ийн 7.2, Аж 

ахуйн нэгж 

байгууллагын үйл 

ажиллагаанд дотоод 

хяналт шалгалтыг 

зохион байгуулах 

нийтлэг журам, Засгийн 

газрын 311 тогтоол 

НИЙТ ОНОО

ҮНЭЛГЭЭ
0
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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

__________________________


