
Хяналтын байгууллага:

Шалгуулагч этгээдийн нэр:

Объектын нэр:

Регистрийн дугаар:

Хууль сахин                               

мөрдөлтийн хувь: 

Эрсдэл үүсэх                                       

магадлалын хувь:             
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1 ОТХ. 27.4

Ойн хөнөөлт шавж, өвчний судалгаа

явуулах тэдгээрээс урьдчилан

сэргийлэх, тэмцэх ажлыг ойн

мэргэжлийн байгууллага гүйцэтгэсэн   

0 5

2

Ойн хөнөөлт шавж, өвчнөөс

хамгаалах химийн бодис зохих тун

хэмжээгээр хэрэглэсэн  

0 10

3

Ойн хөнөөлт шавж, өвчнөөс

хамгаалах бактерийн бэлдмэлийг

зохих тун хэмжээгээр хэрэглэсэн  

0 10

4 ХХБАБТХ 13.8

Ойн хөнөөлт шавж, өвчний хөнөөл

хор учруулах идэвхтэй үе шатанд

химийн бодис, бактерийн бэлдмэл

хэрэглэсэн  

0 15

5 ХХБАБТХ 13.8
Тухайн хөнөөлт шавж, өвчинд

зориулалтын бодис хэрэглэсэн
0 5

6 ХХБАБТХ 17.1    

Аж ахуйн нэгж нь тухайн жилд

ашиглах бодисынхоо эрсдлийн

үнэлгээг Байгаль орчинд нөлөөлөх

байдлын үнэлгээний тухай хуулийн

дагуу заавал хийлгэсэн

0 8

№2.20.ОЙН ХӨНӨӨЛТ ШАВЖ, ӨВЧИНТЭЙ ТЭМЦЭХ 

АЖИЛД ХИМИЙН БОДИС, БАКТЕРИЙН БЭЛДМЭЛ 

ХЭРЭГЛЭХ ҮЕИЙН БАЙГАЛЬ ОРЧИНД НӨЛӨӨЛӨХ 

БАЙДЛЫГ ШАЛГАХ ХЯНАЛТЫН  ХУУДАС

ХХБАБТХ 13.2

Хяналт шалгалт хийсэн огноо: …./../..

Шаардлага  хангасан                                

асуултын тоо:                                        

Шаардлага хангаагүй                               

нийт оноо:                                           

Эрсдэл үүсэх               

магадлал

ХЯНАЛТ ШАЛГАЛТЫН АСУУЛТУУД, ҮНЭЛГЭЭ

№
Хууль тогтоомж, дүрэм, журам, 

стандартын нэр, зүйл, заалт
Асуултууд

Батлагдсан 

оноо

Авсан 

оноо

Хуудас 1



7 ХХБАБТХ 11.2

Химийн бодис, бактерийн

бэлдмэлийг заавар, дүрмийн дагуу

хадгалсан 

0 5

8
Химийн бодисын шошго,

тэмдэглэгээ MNS 5029:2001 

Химийн бодис, бактерийн

бэлдмэлийн хугацаа, хүчинтэй  
0 10

9

ОТХ 27.5 "Пестицид,

химийн бордоо, ахуйн хортон

шавж, мэрэгч устгалын болон

ариутгал халдваргүйтгэлийн

бодисыг турших, ашиглах

журам" Сайдын хамтарсан

тушаал 63/67/87    2009.03.18

Ойд хөнөөлт, шавж өвчинтэй

тэмцэхэд төрийн захиргааны төв

байгууллагаас зөвшөөрсөн химийн

бодис ашигласан 

0 10

10 ХХБАБТХ 13.8

Шинж чанар, хэрэглэх заавар нь

тодорхойгүй бодисуудад эрх бүхий

мэргэжлийн байгууллагын дүгнэлт

гаргуулсан  

0 8

11 ХХБАБТХ 18.3 

Химийн бодисын ашиглалт,

зарцуулалтанд дотоод хяналт

тавьдаг 

0 5

12

Химийн хорт болон аюултай

бодисыг хадгалах, тээвэрлэх

ашиглах устгах журам 3.1.1.5

дахь заалт 

Ажиллагсдыг хамгаалалтын хувцас,

хэрэгслээр хангасан 
0 5

13
Ойн мэргэжлийн байгууллагын

ажиллах журмын 3.4.2

Ойн хөнөөлт шавж, өвчний судалгаа

хийх, тэмцлийн ажил гүйцэтгэх

батлуулсан арга зүйтэй  

0 20

14
Ойн мэргэжлийн байгууллагын

ажиллах журмын 3.4.4

Өөрийн эрхлэх ажил, үүргийн

хүрээнд зохих мэдээллийн сантай 
0 2

15
Ойн мэргэжлийн байгууллагын

ажиллах журмын 3.4.3 

Ойн хөнөөлт шавж, өвчинтэй тэмцэх

багаж, хэрэгсэл, тоног төхөөрөмж нь

холбогдох байгууллага, байцаагчийн

дүгнэлттэй  

0 10

16
Ойн мэргэжлийн байгууллагын

ажиллах журмын 3.4.1

Ажил үйлчилгээ эрхлэхэд

шаардагдах мэргэжлийн ойн

инженер, ой зүйч, экологич, химич,

биологичтой байх бөгөөд боловсон

хүчний 60-аас доошгүй хувь нь

тухайн чиглэлээр 3-аас дээш жил

ажилласан   

0 10

17

Тэмцэл явуулсан талбайн химийн

бодис хэрэглэсэн үед 90-ээс дээш

хувь нь сэргэн ургасан байна

0 25

18

Тэмцэл явуулсан талбайн бактерын

бэлдмэл хэрэглэсэн үед 80-аас дээш

хувь нь сэргэн ургасан байна

0 20

19

Дотоод хяналт шалгалтыг зохион

байгуулах журам батлуулан мөрдөж

ажилладаг 

0 5

Ойн тухай хуулийн 24.2.4

ТХШТХ-ийн 7.2, аж ахуйн нэгж

байгууллагын үйл

ажиллагаанд дотоод хяналт

шалгалтыг зохион байгуулах

нийтлэг журам, Засгийн газрын

311 дүгээр тогтоол 

Хуудас 2



20

Дотоод хяналт шалгалтаар илэрсэн

зөрчил дутагдлыг арилгахад

чиглэсэн арга хэмжээг авч

хэрэгжүүлдэг

0 5

0 193 0

Хяналтын чиглэл, албан тушаалын

нэр

/ овог, нэр/

/ гарын үсэг, тэмдэг/

ТХШТХ-ийн 7.2, аж ахуйн нэгж

байгууллагын үйл

ажиллагаанд дотоод хяналт

шалгалтыг зохион байгуулах

нийтлэг журам, Засгийн газрын

311 дүгээр тогтоол 

Тайлбар:            

НИЙТ ОНОО

БАТАЛГААЖУУЛАЛТ

Хяналтын чиглэл, албан

тушаалын нэр

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

Хүлээн зөвшөөрсөн: Аж

ахуйн нэгж, байгууллагын

эрх бүхий албан

тушаалтан

/ овог, нэр/ / овог, нэр/

Хуудас 3


