
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

Ахуйн шавьж, мэрэгч устгах,

халдваргүйжүүлэх үйлчилгээ эрхлэх

хүчинтэй хугацаа бүхий тусгай

зөвшөөрөлтэй

0 11 0

1

Байгууллагын бүхий л үйл

ажиллагаанд хяналт тавих дотоод

хяналтын нэгжтэй 

0 5

2
Дотоод хяналтыг төлөвлөгөө

графикийн дагуу тогтмол хийдэг
0 3

3

Химийн хорт бодисоос үүсэн гарах

эрсдэлийг /хүний эрүүл мэнд,

байгаль орчин, мал амьтанд үзүүлэх

сөрөг нөлөөлөл/ дотооддоо хянаж

бүртгэн, залруулах болон урьдчилан

сэргийлэх,  арга хэмжээ авдаг

0 3

0 28 0

4

Ахуйн шавж, мэрэгч устгах

халдваргүйжүүлэлт. Үйлчилгээ

MNS 5161-3:2002 стандартын

7.1

Үйлчилгээний байгууллагын барилга

нь батлагдсан зураг төслийн дагуу

баригдсан

0 10

Аж ахуйн үйл ажиллагааны тусгай

зөвшөөрлийн тухай хуулийн

15.12.8

I. Дотоод хяналт

ХЯНАЛТ ШАЛГАЛТЫН АСУУЛТУУД, ҮНЭЛГЭЭ

№
Хууль тогтоомж, дүрэм, журам, 

стандартын нэр, зүйл, заалт
Асуултууд

Батлагдсан 

оноо

Авсан 

оноо

№3.21.АХУЙН ШАВЖ, МЭРЭГЧ УСТГАХ, 

ХАЛДВАРГҮЙЖҮҮЛЭХ  ҮЙЛЧИЛГЭЭГ ШАЛГАХ 

ХЯНАЛТЫН ХУУДАС

Хяналт шалгалт хийсэн огноо: …./../..

Шаардлага  хангасан                                

асуултын тоо:                                        

Шаардлага хангаагүй                               

нийт оноо:                                           

Эрсдэл үүсэх               

магадлал

ТХШТХ-ийн 7.2, Химийн хорт

болон аюултай бодисын тухай

хуулийн 2 дугаар бүлгийн 8

дугаар зүйлийн 8.1, Монгол

улсын Засгийн газрын 311

дүгээр тогтоол

II.Барилга, байгууламжид тавигдах шаардлага

Хуудас 1



5

Ахуйн шавж, мэрэгч устгах

халдваргүйжүүлэлт. Үйлчилгээ

MNS 5161-3:2002 стандартын

7.1.

Шаардлага хангахуйц өрөө

тасалгаатай /ажлын болон амралтын

өрөө, химийн бодис найруулах өрөө,

хадгалах агуулах, багаж тоног

төхөөрөмжийн зэрэг/

0 10

6

Ахуйн шавж, мэрэгч устгах

халдваргүйжүүлэлт. Үйлчилгээ

MNS 5161-3:2002 стандартын

7.2

Цэвэр, бохир усны төвлөрсөн

системд холбогдсон
0 3

7
Эрүүл ахуйн тухай хуулийн

4.4.3

Байгууллагын гадна орчны 50м

хүртэлх газрын хог хаягдлыг

цэвэрлэж, ногоон байгууламжийн

арчилгааг хийсэн, халтиргаа

гулгаагүй, цэвэрхэн 

0 5

0 71 0

8

Аж ахуйн үйл ажиллагааны

тусгай зөвшөөрлийн тухай

хуулийн 5.1

Тусгай зөвшөөрөлд заасан тухайн

нутаг дэвсгэрт үйл ажиллагаагаа

явуулдаг. 

0 5

9

Ахуйн шавж, мэрэгч устгах

халдваргүйжүүлэлт. Үйлчилгээ

MNS 5161-3:2002 стандартын

8.1

Үйлчилгээний байгууллага нь

технологийн заавартай, мөрдөж

ажилладаг.

0 3

10
Химийн хорт болон аюултай

бодисын тухай хуулийн 6.1.3

Тухайн онд хэрэглэх химийн

бодисын жагсаалтад орсон бодисыг

хэрэглэдэг. 

0 5

11
Химийн хорт болон аюултай

бодисын тухай хуулийн 13.8

Нэр төрөл, гарал үүсэл, шинж чанар,

хэрэглэх заавар нь тодорхой бус

химийн бодисыг ашигладаггүй

0 5

12

Ахуйн шавж, мэрэгч устгах

халдваргүйжүүлэлт. Үйлчилгээ

MNS 5161-3:2002 стандартын

8.8

Анхан шатны бүртгэл маягтуудыг

үнэн зөв хөтөлдөг. 
0 3

13

Ахуйн шавж, мэрэгч устгах

халдваргүйжүүлэлт. Үйлчилгээ

MNS 5161-3:2002 стандартын

8.8.

Үйлчлэх хүрээний шавж, мэрэгчийн

судалгаатай
0 5

14

МХЕГ-ын даргын 2017 оны

А/179 дүгээр тушаалын VII

хавсралтын 4.6.2

Үйлчлүүлэгчийн орон байр, өрөө

тасалгаа, эзэмшил газраас илэрсэн

шавж, мэрэгчийн төрөл зүйл,

тархалтын түвшинд тохирсон бодис,

тун хэмжээг сонгодог.

0 5

15

Ахуйн шавж, мэрэгч устгах

халдваргүйжүүлэлт. Үйлчилгээ

MNS 5161-3:2002 стандартын

9.12

Үйлчилгээ үзүүлснээс хойш 7, 14, 21

хоногт дахин үйлчилгээний үр

дүнгийн талаар судалгаа хийж,

тандалт, судалгааны хуудсанд

тэмдэглэсэн. 

0 10

III.Үйлчилгээнд тавигдах шаардлага 

Хуудас 2



16

МХЕГ-ын даргын 2017 оны

А/179 дүгээр тушаалын VII

хавсралтын 3.4

Химийн бодисоор хордох, осол

гэмтэл гарах эрсдэлээс сэргийлж,

үйлчилгээний өмнөх болон дараах

санамж анхааруулгыг үйлчлүүлэгч

байгууллага, иргэдэд сайтар

танилцуулж, гарын үсэг зуруулан

баталгаажуулдаг.

0 10

17

МХЕГ-ын даргын 2017 оны

А/179 дүгээр тушаалын VII

хавсралтын 3.5

Үйлчилгээний нэр, хэрэглэсэн

бодисын нэр, тун хэмжээг тусгасан

тэмдэглэлд үйлчлүүлэгчийн үнэлгээ,

гарын үсгийг зуруулж баримтжуулдаг.

0 10

18
ЭМС-ын 2014 оны 187 дугаар

тушаалын  II хавсралтын 7.4

Хөндлөнгийн лабораторийн

шинжилгээгээр хэрэглэж буй

химийн бодисын үйлчлэгч бодисын

идэвх болон халдваргүйжүүлэх

үйлчлэл нь шаардлага хангасан 

0 10

0 29 0

19
Химийн хорт болон аюултай

бодисын тухай хуулийн 10.2

Химийн бодисыг тусгай агуулахад

зориулалтын дагуу хадгалдаг
0 10

20
Химийн хорт болон аюултай

бодисын тухай хуулийн 10.3

Химийн хорт болон аюултай бодис

нь зориулалтын сав, баглаа боодол,

стандартын шаардлага хангасан

хаяг, шошготой байна 

0 5

21

Химийн хорт болон аюултай

бодисын тухай хуулийн 14.1,

БОАЖС, ЭМС, ОБЕГ-ын

даргын 2009 оны 28/40/29

дугаар  тушаалын 3.5

Химийн хорт бодисын хаягдал, сав,

баглаа боодол зэргийг хүний эрүүл

мэнд, байгаль орчин, мал амьтанд

хор, аюулгүй аргаар устгадаг

0 3

22

Аж ахуйн үйл ажиллагааны

тусгай зөвшөөрлийн тухай

хуулийн 15.6.3

Химийн хорт болон аюултай бодисыг

тухайн байгууллага импортоор

оруулж ирдэг бол улсын бүртгэлд

бүртгэгдсэн бодисыг тусгай

зөвшөөрөлтэйгөөр импортлосон

0 5

23

Ахуйн шавж, мэрэгч устгах

халдваргүйжүүлэлт. Үйлчилгээ

MNS 5161-3:2002 стандартын

8.11, 8.13

Багаж тоног төхөөрөмжийн хангалт,

засвар үйлчилгээ, үзлэг тохируулгыг

тогтмол хийж, баталгаажуулан,

техникийн паспортад тэмдэглэдэг.

0 3

24

Ахуйн шавж, мэрэгч устгах

халдваргүйжүүлэлт. Үйлчилгээ

MNS 5161-3:2002 стандартын

8.14

Үйлчилгээг хэвийн явуулах техникийн

/зориулалтын/ шаардлага хангасан

автомашинтай

0 3

0 61 0

25

Ахуйн шавж, мэрэгч устгах

халдваргүйжүүлэлт. Үйлчилгээ

MNS 5161-3:2002 стандартын

А хавсралтын А.1

Орон тооны хор судлагч, биологич,

эрүүл ахуйч, халдвар судлагчтай. 
0 20

IV.Химийн бодисын хаяглалт, хадгалалт, тээвэрлэлт, устгал, багаж 

төхөөрөмжид тавих шаардлага

V.Ажиллагсдад тавих шаардлага, Хөдөлмөрийн аюулгүй ажиллагаа

Хуудас 3



26

Ахуйн шавж, мэрэгч устгах

халдваргүйжүүлэлт. Үйлчилгээ

MNS 5161-3:2002 стандартын

10.2

Эрүүл мэндийн урьдчилсан үзлэгт

орсон, тухайн ажилд тэнцэх

эмнэлгийн магадлагаатай хүнийг

шинээр ажилд авдаг

0 3

27
MNS 5161-3:2002 стандартын

11.4

Ажиллагсад нь хагас жилд 1 удаа

эрүүл мэндийн үзлэг, шинжилгээнд

хамрагддаг.

0 5

28

Ахуйн шавж, мэрэгч устгах

халдваргүйжүүлэлт. Үйлчилгээ

MNS 5161-3:2002 стандартын

11.5

Ажиллагсдыг 2-оос доошгүй ээлжийн

хувийн дугаар бүхий ажлын тусгай

хувцас, хамгаалах хэрэгслээр

хангасан.

0 3

29

Ахуйн шавж, мэрэгч устгах

халдваргүйжүүлэлт. Үйлчилгээ

MNS 5161-3:2002 стандартын

11.3

Ажиллагсад нь тухайн чиглэлээр

сургалтанд хамрагдаж, мэргэшсэн

мэргэжлийн үнэмлэхтэй

0 3

30

Ажлын байрны орчин. Эрүүл

ахуйн шаардлага MNS

4990:2000 стандартын 2.1

Ажлын байрны бичил цаг уурын

үзүүлэлтүүд нь физик хэмжилтээр

эрүүл ахуйн шаардлага хангасан 

0 5

31

Ахуйн шавж, мэрэгч устгах

халдваргүйжүүлэлт. Үйлчилгээ

MNS 5161-3:2002 стандартын

А хавсралтын А.3    

Стандартад заагдсан ажлын багаж

хэрэгслээр хангагдсан
0 5

32
Химийн хорт болон аюултай

бодисын тухай хуулийн 13.3

Үйлчилгээний байгууллага нь өөрийн

аюулгүй ажиллагааны дүрмийг

боловсруулан баталж, мөрддөг

0 3

33

Ахуйн шавж, мэрэгч устгах

халдваргүйжүүлэлт. Үйлчилгээ

MNS 5161-3:2002 стандартын

10.5

Ажлын байранд аюулгүй

ажиллагааны санамж, анхааруулгыг

ил байрлуулсан

0 3

34

МХЕГ-ын даргын 2017 оны

А/179 дүгээр тушаалын VII

хавсралтын 4.4

Ажилтнууд ажил эхлэхийн өмнө

аюулгүй ажиллагааны

зааварчилгаатай танилцаж, гарын

үсэг зурдаг. 

0 5

35

МХЕГ-ын даргын 2017 оны

А/179 дүгээр тушаалын VII

хавсралтын 4.5.2

Ажилтнуудыг ахуйн шавж, мэрэгч

устгах, халдваргүйжүүлэх

үйлчилгээнд гарч буй дэвшилтэт

технологи, орчин үеийн өндөр

идэвхтэй бодис болон түүнийг

бэлтгэх, хэрэглэх, хадгалах, устгах

заавар, хор, аюулын талаархи

мэдээллээр хангаж, сургалтыг

тогтмол зохион байгуулдаг.

0 3

36
MNS 5161-3:2002 стандартын

7.6 

Анхны тусламж үзүүлэх шаардлага

хангасан MNS 5161-1:2002

стандартын В хавсралтад заасан эм

хэрэгсэлтэй.

0 3

0 200 0НИЙТ ОНОО

Хуудас 4



Хяналтын чиглэл, албан тушаалын

нэр

/ овог, нэр/

/ гарын үсэг, тэмдэг/

БАТАЛГААЖУУЛАЛТ

Хяналтын чиглэл, албан

тушаалын нэр

Хүлээн зөвшөөрсөн: Аж

ахуйн нэгж, байгууллагын

эрх бүхий албан

тушаалтан

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

Тайлбар:            

/ овог, нэр/ / овог, нэр/

Хуудас 5


