
Хяналтын байгууллага:

Шалгуулагч этгээдийн нэр:

Объектын нэр:

Регистрийн дугаар:

Хууль сахин                               

мөрдөлтийн хувь: 

Эрсдэл үүсэх                                       

магадлалын хувь:             
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1 2 3 4 5 6

0 48 0 0

1

Ургамал хамгааллын тухай

хууль 8.1.5 Аж

ахуйн үйл ажиллагааны

тусгай зөвшөөрлийн тухай

хууль 15.11.6 15.12.9

Химийн хорт болон аюултай

бодис экспортлох,

импортлох, хил дамжуулан

тээвэрлэх болон

үйлдвэрлэх, худалдах

журам 2.1.3.6

ХХАА-н асуудал эрхэлсэн төрийн

захиргааны төв байгууллагаас

олгосон ургамал хамгаалах химийн

бодис, бордоо болон биобэлдмэл

импортлох, ашиглах, худалдан

борлуулах, ханган нийлүүлэх

үйлчилгээ эрхлэх хүчин төгөлдөр

тусгай зөвшөөрөлтэй

0 9

2
Химийн хорт ба аюултай

бодисын тухай хууль17.1 

Тухайн бодисынхоо эрсдлийн

үнэлгээг Байгаль орчинд нөлөөлөх

байдлын үнэлгээний тухай хуулийн

дагуу хийлгэсэн

0 6

№1.37.УРГАМАЛ ХАМГААЛАХ БОДИС, БОРДОО, 

БЭЛДМЭЛ ХАНГАН НИЙЛҮҮЛЭХ, ХУДАЛДААЛАХ ҮЙЛ 

АЖИЛЛАГААГ  ШАЛГАХ   ХЯНАЛТЫН ХУУДАС

1.Бичиг баримт, баталгаажилт

Гүйцэтгэл-

ийн 

шалгалт

Хяналт шалгалт хийсэн огноо: …./../..

Шаардлага  хангасан                                

асуултын тоо:                                        

Шаардлага хангаагүй                               

нийт оноо:                                           

Эрсдэл үүсэх               

магадлал

ХЯНАЛТ ШАЛГАЛТЫН АСУУЛТУУД, ҮНЭЛГЭЭ

Авсан 

оноо№

Хууль тогтоомж, дүрэм, 

журам, стандартын нэр, 

зүйл, заалт

Асуултууд

Батлагдсан 

оноо

Хуудас 1



3

Хүнсний тухай хууль 10.3

Химийн хорт болон аюултай

бодисын тухай хууль 6.1.3.

Ургамал хамгаалах

зориулалтаар ашиглаж

болох пестицид, химийн

бордооны жагсаалт 3

Сайдын хамтарсан тушаал

/тухайн жилийн /

Монгол Улсад хэрэглэхийг

зөвшөөрсөн бодисын жагсаалтанд

орсон

0 6

4

Лабораторийн шинжилгээгээр

ургамал хамгаалах бодис, бэлдмэл

нь чанар, стандартын шаардлага

хангасан.

0 6

5

Пестицидийн үйлчлэх бодисын

агууламжийн хэмжээ, бэлдмэлийн

идэвхт чанар, бактерийн тоо болон

халдваргүйжүүлэх үйлчлэл нь

шаардлага хангасан 

0 6

6

Ургамал хамгаалах химийн бодис,

бордоо болон биобэлдмэл

үйлдвэрлэх, хадгалах тээвэрлэх,

ашиглах, устгах үйл ажиллагаатай

холбоотойгоор гарч болзошгүй

ослын үед авч хэрэгжүүлэх болон

ургамал хамгаалах бодисын сөрөг

нөлөөллөөс хамгаалахад чиглэсэн

шуурхай арга хэмжээний

төлөвлөгөөг урьдчилан

боловсруулж батлуулсан. 

0 3

7

Төлөвлөгөөнд тухайн бодисын хор

аюулын лавлах мэдээлэлд заасан

шаардлагын дагуу хоргүйжүүлэх

арга хэмжээг тусгасан  

0 3

"Бактеромадиолоны 

бэлдмэл ТШ MNS

5459:2005, “Фосфорын

бордоо MNS 4304:1996”,

“Гумины бордоо MNS

4456:1997”, “Фосфор,

азотын холимог бордоо

MNS 4474:2006”, “Шим

бордоо. Чийгийн улаан

хорхойн биоялзмаг MNS

4722:1999”, “Ризобактерийн

бордоо. ТШ.MNS 5263:2003,

“Азофос бактерийн бордоо.

ТШ MNS 5264:2003”

“Буурцагт ургамлын

бактерийн бордоо. ТШ MNS

5265:2003”, “Азот, фосфор,

калийн холимог бордоо. ТШ

MNS 5891:2008”, “Фосфо-

гуматын холимог бордоо.

ТШ MNS 6265:2011” .гм

Хүнсний бүтээгдэхүүний

аюулгүй байдлыг хангах

тухай хууль 7.1.1

GAP /ХАА-н зохистой дадал

/ Химийн хорт

болон аюултай бодисыг

хадгалах, тээвэрлэх,

ашиглах, устгах журам

3.1.1.3

Хуудас 2
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Химийн хорт ба аюултай

бодисын тухай хууль 8.2

Химийн хорт болон аюултай

бодисыг хадгалах,

тээвэрлэх, ашиглах, устгах

журам 3.1.1.2;  3.1.1.4

Үйлдвэрлэгчээс гаргасан хор

аюулын лавлах мэдээллийг

үндэслэн бодис нэг бүрээр Химийн

хорт болон аюултай бодистой

ажиллах үеийн аюулгүй

ажиллагааны зааварчилгааг

боловсруулж, өөрийн байгууллагын

даргаар баталгаажуулсан 

0 3

9

Хүнсний бүтээгдэхүүний

аюулгүй байдлыг хангах

тухай хууль 7.1.1 GAP

/ХАА-н зохистой дадал /

Химийн хорт болон аюултай

бодисын тухай хууль 6.1.8 

Ургамал хамгаалах бодис,

бордооны нэр төрөл, тоо хэмжээг

тэмдэглэсэн байнгын бүртгэл

хөтөлдөг

0 3

10

Химийн хорт ба аюултай

бодисын тухай хууль 13.7

Химийн хорт болон аюултай

бодис экспортлох,

импортлох,хил дамжуулан

тээвэрлэх болон

үйлдвэрлэх, худалдах

журам 3.1.1.5

Зөвшөөрөл бүхий иргэн, аж ахуйн

нэгж, байгууллага нь бодис,

бордооны ашиглалт, зарцуулалтын

тайлан мэдээг сум, дүүргийн Засаг

даргад жил бүрийн 11 дүгээр сарын

15-ны дотор, төрийн захиргааны төв

байгууллагад дараа оны 1 дүгээр

сард багтаан хүргүүлдэг

0 3

0 30 0 0

11

Тариалангийн тухай хууль

20.2.9 Хүнсний

бүтээгдэхүүний аюулгүй

байдлыг хангах тухай

хууль 7.1.1 GAP /ХАА-н

зохистой дадал /     

Агрономич, агрохимич, ургамал

хамгааллаар мэргэшсэн

мэргэжилтэнтэй

0 6

12
Химийн хорт ба аюултай

бодисын тухай хууль  13.4 

Химийн хорт болон аюултай

бодистой харьцах ажилд

мэргэжлийн зохих мэдлэгтэй, 18-аас

дээш насны хүн ажиллуулдаг

0 3

13
Химийн хорт ба аюултай

бодисын тухай хууль  13.6

Ажиллагчдад аюулгүй ажиллагаа,

болзошгүй осол, эрсдлээс

сэргийлэх болон анхны тусламж

үзүүлэх сургалтыг зохион

байгуулсан

0 3

14

Хүнсний бүтээгдэхүүний

аюулгүй байдлыг хангах

тухай хууль 10.1.7. GAP

ХАА-н зохистой дадал 

Ажилтан, албан хаагчид нь эрүүл

мэндийн үзлэгт хамрагдсан байх
0 3

15

Ажиллагсадын хамгаалалтын

хувцас, хэрэгслийг угааж, цэвэрлэж,

ариутгах ажлыг хэвшүүлсэн

0 3

16

Бүх ажилчдад эрүүл ахуй, аюулгүй

ажиллагааны зааварчилгаануудыг

баримтжуулж өгсөн

0 3

2.Хүний нөөцийн хангамж, ажиллагсдын эрүүл ахуйн нөхцөл 

Хүнсний тухай хууль 10.1.4

Хүнсний бүтээгдэхүүний

аюулгүй байдлыг хангах

тухай хууль 7.1.1 GAP

(ХАА-н зохистой дадал)     

Хуудас 3
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Болзошгүй аюул, ослын үед

ашиглах зориулалтын, бүрэн

ажиллагаатай гал унтраах анхан

шатны багаж, хэрэгсэл, хор

саармагжуулах бодис, уусмалыг

ажпын байранд байрлуулсан

0 3

18

Ажиллагсад гар угаах болон бие

засах, хувцас солих нөхцөлөөр

хангагдсан

0 3

19

Химийн бодистой харьцаж

ажиллагсдыг арьс болон амьсгал

хамгаалах зориулалт бүхий,

стандартын шаардлага хангасан

хүн нэг бүрийн хамгаалалтын

хэрэгслэлээр хангасан 

0 3

0 63 0 0

20

Ургамал хамгаалах бодис, бордоо,

бэлдмэл нь зориулалтын сав,

баглаа боодол, стандартын

шаардлага хангасан хаяг, шошготой

байна            

0 6

21 Сав, баглаа боодол битүүмжлэгдсэн 0 3

22
Хаяг шошго монгол хэл дээр

бичигдсэн
0 3

23

Хаяг, шошгонд хэрэглэгчдэд

зориулсан мэдээллийг бүрэн

тусгасан

0 3

24
Хаяг шошгон дээр аюулын таних

тэмдгийг зөв байрлуулсан
0 3

25
Химийн бодис, бордоо, бэлдмэлийн

хадгалах хугацаа хүчинтэй
0 6

26

Бодис бордоог үйлдвэрлэгчээс

гаргасан зөвлөмжийн дагуу

хадгалсан

0 3

27

Бодис, бордоог чийг, дулаан,

агааржуулалтын тохиргоотой

нөхцөлд хадгалсан

0 3

28

Агуулахын гадна, дотор талд

“ХОРТОЙ”, “АЮУЛТАЙ”, “ИЛ ГАЛ

ГАРГАЖ БОЛОХГҮЙ” гэх мэт

анхааруулах пайз, сэрэмжлүүлэх

тэмдэг тавьсан

0 3

29

Ургамал хамгаалах химийн бодисыг

талбайд түр хадгалах тохиолдолд

хашлага эсвэл нарны гэрэл шууд

тусахаас хамгаалсан саравчинд аль

болох хуурай, сэрүүн, агааржуулалт

сайтай газар хадгалсан

0 6

Хүнсний бүтээгдэхүүний

аюулгүй байдлыг хангах

тухай хууль 17.1.3, ҮХААС-

ын 2013 оны А/105 тушаал

"Газар тариалангийн

үйлдвэрлэлд ашиглах

бордооны аюулгүй байдалд

тавих шаардлага" 6.1

Химийн хорт болон аюултай

бодисын тухай” хуулийн 10

дугаар зүйл, Химийн хорт

болон аюултай бодисыг

хадгалах, тээвэрлэх,

ашиглах, устгах журам 3.2.,

GAP Хөдөө аж ахуйн

зохистой дадал зөвлөмж      

Хүнсний бүтээгдэхүүний

аюулгүй байдлыг хангах

тухай хуулийн 7.1.1

Хүнсний тухай хуулийн

10.1.4, Химийн хорт

болон аюултай бодисыг

хадгалах, тээвэрлэх,

ашиглах, устгах журам

3.1.1.5

3.Ургамал хамгаалах бодис, бордоо, биобэлдмэлийн шошгололт, 

хадгалалт, тээвэрлэлт, хог хаягдлын менежмент

Хүнсний бүтээгдэхүүний

аюулгүй байдлыг хангах

тухай хууль 17.1.3

ҮХААС-ын 2013 оны А/105

тушаал "Газар

тариалангийн үйлдвэрлэлд

ашиглах бордооны аюулгүй

байдалд тавих шаардлага"

4.2.                                      

Химийн хорт ба аюултай

бодисын тухай хууль 10.3

Химийн хорт болон аюултай

бодисыг хадгалах,

тээвэрлэх, ашиглах, устгах

журам 3.1.1.1,                       

Хуудас 4
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Ашигласан ургамал хамгаалах

химийн бодисын сав,баглаа

боодлыг тусад нь хадгалдаг, сав

баглаа боодол хог хаягдлыг

төвлөрсөн байгууламж, тогтоосон

цэгт журмын дагуу устгуулах арга

хэмжээ авдаг

0 6

31

Устгалын цэг нь усны эх үүсвэрээс

хол, гадаргуугийн болон гүний усыг

бохирдуулахааргүй, үерийн ус

орохооргүй газар байрлуулсан

0 3

32

Устгалд ашиглах саармагжуулах

бодисын хангамж, устгал хийсэн

тухай тэмдэглэл, бүртгэл хөтлөдөг

0 3

33

Бодисыг анхааруулах, аюулын тухай

санамж байршуулсан зориулалтын

тээврийн хэрэгсэлээр тээвэрлэдэг

0 3

34

Пестицид тээвэрлэсэн тээврийн

хэрэгслийг хүнсний бүтээгдэхүүн

тээвэрлэхэд ашигладаггүй

0 3

35

Пестицидийг хүн, мал, амьтан

болон бараа бүтээгдэхүүнтэй хамт

тээвэрлэдэггүй 

0 3

36

Пестицид тээвэрлэсний дараа

тээврийн хэрэгслийг хоргүйжүүлэх

арга хэмжээ авдаг 

0 3

0 24 0 0

37
Зориулалтын худалдаалах цэг дээр

худалддаг 
0 6

38

Хүүхдийн, эмнэлгийн , эмийн

бэлдмэл, хүнсний болон бусад

төрлийн бараа бүтээгдэхүүнтэй

хамт нэг дор худалдан

борлуулдаггүй 

0 6

39

Химийн бодис, бордоог

жижиглэнгээр худалдахдаа

зориулалтын, хаяг шошготой саванд

савласан

0 3

40

Пестицидийг худалдахдаа худалдан

авсан этгээдийн хаяг, бодисын нэр

төрөл, хэмжээ, ашиглах

зориулалтыг заасан баримтыг 2

хувь үйлдэн баталгаажуулж, нэг

хувийг худалдан авагчид, үлдсэн

хувийг өөртөө хадгалдаг

0 3

Хог хаягдлын тухай хууль

9.2.10 Химийн хорт

болон аюултай бодисыг

хадгалах, тээвэрлэх

ашиглах, устгах журам 3.5.1 

ХБАБХТХ 17.1.3 Ү,ХААС-

ын 2013 оны А/105 тушаал

"Газар тариалангийн

үйлдвэрлэлд ашиглах

бордооны аюулгүй байдалд

тавих шаардлага" 7.1

Химийн хорт болон аюултай

бодисын тухай хууль 12

Химийн хорт болон аюултай

бодисыг хадгалах,

тээвэрлэх, ашиглах, устгах

журам 3.3

4.Ургамал хамгаалах бодис, бордоо, биобэлдмэлийн ханган 

нийлүүлэх, борлуулахад тавигдах шаардлага

Хүнсний бүтээгдэхүүний

аюулгүй байдлыг хангах

тухай хууль 17.1.3

ҮХААС-ын 2013 оны А/105

тушаал "Газар

тариалангийн үйлдвэрлэлд

ашиглах бордооны аюулгүй

байдалд тавих шаардлага"

8.1; 8.3 8.4 Химийн хорт

болон аюултай бодисын

тухай хууль   11.2                              

Химийн хорт болон аюултай

бодисын тухай хууль 11.1

Химийн хорт болон аюултай

бодис экспортлох,

импортлох, хил дамжуулан

тээвэрлэх болон

үйлдвэрлэх, худалдах

журам 3.4.1.2   3.4.1.3  

Хуудас 5
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Пестицид, бордоог худалдаалахдаа

тухайн бодисыг ашиглах арга

технологи, зөвлөмж, хор, аюулгүй

байдлын лавлах мэдээллийг

дагалдуулдаг

0 3

42

Химийн хорт болон аюултай

бодис экспортлох,

импортлох,хил дамжуулан

тээвэрлэх болон

үйлдвэрлэх, худалдах

журам 2.1.3.3

Үйлдвэрлэгч эсвэл албан ёсны

борлуулагчаас тухайн химийн

бодисыг дагалдуулан өгсөн англи

эсвэл орос хэл дээрх хор, аюулын

лавлах мэдээлэл, түүний монгол

хэл дээрх албан ёсны орчуулгатай 

0 3

0 18 0 0

43

Дотоод хяналт шалгалтыг зохион

байгуулах журам батлуулан мөрдөж

ажилладаг

0 6

44

Дотоод хяналт шалгалтаар илэрсэн

зөрчил дутагдлыг арилгахад

чиглэсэн арга хэмжээг авч

хэрэгжүүлдэг

0 6

45
Химийн хорт болон аюултай

бодисын тухай хууль 18.3

Аж ахуйн нэгж, байгууллага нь

химийн хорт болон аюултай

бодисын ашиглалт, зарцуулалтад

дотоод хяналт тавьдаг

0 6

0 183 0 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 тогтоол

НИЙТ ОНОО

Химийн хорт болон аюултай

бодисын тухай хууль 11.1

Химийн хорт болон аюултай

бодис экспортлох,

импортлох, хил дамжуулан

тээвэрлэх болон

үйлдвэрлэх, худалдах

журам 3.4.1.2   3.4.1.3  

5. Дотоод хяналт

БАТАЛГААЖУУЛАЛТ

Хяналтын чиглэл, албан

тушаалын нэр

Хүлээн зөвшөөрсөн: Аж ахуйн

нэгж, байгууллагын эрх бүхий

албан тушаалтан

Тайлбар:            

/ овог, нэр/ / овог, нэр/

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

Хуудас 6


