
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

0 49 0

1
ХАБЭА-н тухай хуулийн 14.2,

26.2 , 26.5.  28.1,

Хөдөлмөрийн нөхцөлийг сайжруулах,

ажилчдын эрүүл мэндийг дэмжих,

хамгаалах, өвчлөлөөс урьдчилан

сэргийлэх ажилд зарцуулах хөрөнгө

баталж, хуульд заасан арга

хэмжээнд зарцуулдаг

0 5

№4.1.1.ХӨДӨЛМӨРИЙН ЭРҮҮЛ АХУЙГ ШАЛГАХ 

ХЯНАЛТЫН ХУУДАС

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

1. Ажилтны эрүүл мэндийг дэмжих, хамгаалах  ажлын удирдлага, 

зохион байгуулалт 

Хуудас 1



2

ХАБЭА-н тухай хуулийн 27.2,

27.3, 27.4, Хөдөлмөрийн

сайдын 2015 оны А/114 тоот

тушаал, Эрүүл ахуйн тухай

хуулийн 13.1.9. 13.1.10. 

а/ Тухайн аж ахуйн нэгж байгууллага

100 -аас дээш ажилтантай бол

ажилтны эрүүл мэнд, хөдөлмөрийн

нөхцөлийн асуудал хариуцсан

бүтэцтэй, ажилтнууд нь мэргэжлийн

сургалтанд хамрагдсан байх

/хөдөлмөрийн эрүүл ахуйч, цехийн

эмч, сувилагч, хөдөлмөрийн эрүүл

ахуйн техникч/тухайн нэгжийн

хуулиар хүлээсэн чиг үүргээ

хэрэгжүүлсэн                                                              

б/ Тухайн аж ахуйн байгууллага 50-

100 хүртэл ажилтантай бол ажилтны

эрүүл мэнд, хөдөлмөрийн нөхцөлийн

асуудал хариуцсан ажилтантай,

мэргэжлийн сургалтанд хамрагдсан

байх /хөдөлмөрийн эрүүл ахуйч,

цехийн эмч/, ажилтны хуулиар

хүлээсэн чиг үүргээ хэрэгжүүлсэн

в/ Ажилтны эрүүл мэнд,

хөдөлмөрийн нөхцөлийн асуудлыг

хавсарч болон гэрээгээр гүйцэтгэдэг,

хуулиар хүлээсэн чиг үүргээ

хэрэгжүүлсэн

0 10

3

ХАБЭА-н тухай хуулийн

27.2,27.3, 27.4, Хөдөлмөрийн

сайдын 2015 оны А/114 тоот

тушаалын "д " заалт, Эрүүл

ахуйн тухай хуулийн13.1.9.

13.1.10. 

Тухайн аж ахуйн нэгж байгууллага 20

-иос дээш ажилтантай бол

хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл

ахуйн зөвлөлтэй байх, зөвлөлийн

хуулиар хүлээсэн чиг үүргээ

хэрэгжүүлсэн

0 2

4 ХАБЭА-н тухай хуулийн 28.1.6

Ажлын байрны онцлогт тохирсон

эрүүл ахуйн дүрэм, заавар, журам

баталж мөрдүүлсэн

0 2

5
ХАБЭА-н тухай хуулийн 18.1.3,

28.1.4, 33.3.2, 33.3.8

Ажлын байрны хөдөлмөрийн

нөхцөлд эрүүл ахуйн хэмжилт,

шинжилгээ хийсэн

0 10

6
ХАБЭА-н тухай хуулийн

18.1.3, 28.1.5,   31.2, 33.3.3

Ажлын байрны хөдөлмөрийн

нөхцөлд итгэмжлэгдсэн, мэргэжлийн

байгууллагаар үнэлгээ хийлгүүлсэн

0 10

7

ХАБЭА-н тухай хуулийн 7

дугаар зүйлийн 7,1, 7.2, Эрүүл

ахуйн тухай хуулийн 7.1

Үйлдвэрлэлийн барилга

байгууламжийг батлагдсан зураг

төслийн дагуу барьж байгуулсан,

өргөтгөх, шинэчлэх, засвар хийх

үйлчилгээ хөдөлмөрийн аюулгүй

байдал, эрүүл ахуйн шаардлагад

нийцсэн. 

0 10

0 7 02. Эрүүл мэндийн  сургалт 

Хуудас 2



8
ХАБЭА-н тухай хуулийн 17

дугаар зүйлийн 17.1

Үйлдвэрлэлийн хортой, аюултай

хүчин зүйлийн үйлчлэл, өвчин

эмгэгээс урьдчилан сэргийлэх

талаар  сургалт хийсэн

0 3

9
ХАБЭА-н тухай хуулийн 17

дугаар зүйлийн 17.3

Үйлдвэрлэлийн хортой, аюултай

хүчин зүйлийн үйлчлэлд ажиллах

ажилтныг дадлага хийлгэж,

шалгалтанд тэнцсэн ажилтныг

ажиллуулдаг

0 3

10
ХАБЭА-н тухай хуулийн 28

дугаар зүйлийн 28.1.7

Ажил олгогч шаардлагатай

мэдлэгийг эзэмшсэн 
0 1

0 14 0

11
Ундны усны чанар стандарт

MNS 0900:2005

Унд-ахуйн ус эрүүл ахуйн шаардлага

хангадаг
0 1

12
ХАБЭА-н тухай хуулийн 28

дугаар зүйлийн 28.1.9

Хөдөлмөрийн аюултай хортой

нөхцөлд ажилладаг ажилтныг

хоолоор үнэгүй хангадаг, хоол нь

ажилтны тухайн өдрийн ажилд

зарцуулсан энергийг нөхөх

илчлэгтэй

0 3

13
Усанд орох,/ нүд угаах/ газартай,

эрүүл ахуйн шаардлага хангасан
0 2

14
Хувцас солих өрөөтэй, эрүүл ахуйн

шаардлага хангасан
0 2

15
Ажлын хувцас угаах угаалгын

газартай
0 2

16
Түр завсарлагаар амрах, дулаацах

байртай
0 2

17

Гар угаах, бие засах газар

хүрэлцээтэй, эрүүл ахуйн

шаардлага хангасан 

0 2

0 115 0

18

ХАБЭА-н тухай 14 дүгээр

зүйлийн14.1,14.2, 18 дугаар

зүйлийн 18.2.4 ЭМС-ын 2014

оны 340 тоот тушаал 

Аюултай, хортой хүчин зүйлийн

нөлөөлөлд ажиллах ажилтныг анх

ажилд ороход эрүүл мэндийн

урьдчилсан үзлэгт оруулж, дүгнэлт

гаргуулсан, хувийн хэрэгт хадгалсан

0 10

19

Хорт хавдар үүсгэгч, үр удам, нөхөн

үржихүйд нөлөөлдөг, хэрэглэхийг

хязгаарласан ангилалд хамаарах

химийн бодистой харьцан ажилладаг

бол эрүүл мэндийн хугацаат үзлэгт

оруулж, шаардлагатай шинжилгээ

хийлгэж хянадаг

0 20

4. Эрүүл мэндийн үзлэг, үйлчилгээ

ХАБЭА-н тухай 14 дүгээр

зүйлийн14.1,14.2, 18 дугаар

зүйлийн 18.2.4, ЭМС-ын 2014

оны 340 тоот тушаал 

3. Ажилчдад зориулсан ахуйн  хангамжийн үйлчилгээ

ХАБЭА-н тухай хуулийн 15

дугаар зүйлийн 15.2, 28 дугаар

зүйлийн 28.1.10

Хуудас 3



20

Хяналтын хуудасны 19 дүгээрт

зааснаас бусад ангилалд хамаарах

химийн бодистой харьцан ажилладаг

бол эрүүл мэндийн хугацаат үзлэгт

оруулж, шаардлагатай шинжилгээ

хийлгэж хянадаг

0 20

21

Шуугиан, доргионтой нөхцөлд

ажилладаг бол эрүүл мэндийн

хугацаат үзлэгт оруулж,

шаардлагатай шинжилгээ хийлгэж

хянадаг

0 20

22

Тоостой нөхцөлд ажилладаг бол

эрүүл мэндийн хугацаат үзлэгт

оруулж, шаардлагатай шинжилгээ

хийлгэж хянадаг

0 20

23

Бусад хүчин зүйлийн нөлөөлөлд

ажилладаг бол эрүүл мэндийн

хугацаат үзлэгт оруулж,

шаардлагатай шинжилгээ хийлгэж

хянадаг

0 20

24 18 дугаар зүйлийн 18.2.6

Эмнэлгийн анхны тусламж үзүүлэх

хэрэгсэлтэй, ашигласан талаар

бүртгэл хөтөлдөг

0 5

0 80 0

25
ХАБЭА-н хуулийн 28.1.11, 

28.1.15

Сүүлийн 3 жилд ажилтнуудаас

МШӨ-ний тохиолдол бүртгэгдсэн
0 30

26
ХАБЭА-н хуулийн 28.1.11, 

28.1.15, 29.1, 29.2

Химийн бодисын хурц хордлого

гарсан  
0 50

0 227 0

0 143 0

0 50 0

27

Үйлдвэрлэлд ашиглаж байгаа

химийн бодис тус бүрээр хор

аюулгүйн лавлах мэдээлэлтэй

0 5

28

Химийн бодистой харьцан ажиллах

ажлын байр, хадгалах агуулах, өрөө

нь шаардлага хангасан 

0 10

29

Химийн хортой ба аюултай бодис

хадгалж байгаа бүх сав баглаа нь

шошго аюулын тэмдэглэгээ, дохио

үг, анхааруулах тэмдэглэгээтэй

0 5

30

Ажлын байрны агаарт химийн

бодисын ууршилтийн хэмжээг

тодорхойлсон 

0 5

ХАБЭА-н тухай 14 дүгээр

зүйлийн14.1,14.2, 18 дугаар

зүйлийн 18.2.4, ЭМС-ын 2014

оны 340 тоот тушаал 

5. Химийн хортой бодисын хурц хордлого, МШӨ 

6. Үйлдвэрлэлийн орчин

6.1. Химийн бодисын ууршилт, тоос

6.1.1. Химийн хүчин зүйл

ХАБЭА-н тухай хуулийн 12

дугаар зүйлийн 12.1, 12.2,

12.3, Химийн хорт ба аюултай

бодисын тухай хуулийн 10, 13

дугаар зүйл, “Хөдөлмөрийн

аюулгүй ажиллагаа, эрүүл

ахуй. Химийн хорт болон

аюултай бодисын шошго,

анхааруулах тэмдэг. MNS

5029:2011.2016 онд нэмэлт

өөрчлөлт орсон 

ХАБЭА-н тухай хуулийн 12

дугаар зүйлийн 12.1Ажлын

байрны орчин Эрүүл ахуйн

шаардлага MNS 4990:2015  

Хуудас 4



31

Ажлын байрны агаарт химийн

бодисын ууршилтын хэмжээ ЭАЗДХ-

ээс 50 хувь хүртэл бага

0 20

32
Ажиллах явцад биологийн хүчин

зүйлийн нөлөөлөлд өртдөггүй
0 5

0 50 0

33

Ажлын байрны агаарт ялгарч байгаа

нийт талбайн тоосны хэмжээ /

концентраци /-г тодорхойлсон

0 10

34

Ажлын байрны агаарт цулцанд

нэвтэрдэг /нарийн ширхэгтэй/ тоосны

хэмжээг тодорхойлсон

0 10

35

Ажлын байрны агаарт тоосны

хэмжээ ЭАЗДХ-ээс 50 хувь хүртэл

бага

0 20

36

Тоос бууруулах арга хэмжээг

стандартад заасан шаардлагын

дагуу хэрэгжүүлсэн  

0 10

0 43 0

37

Агааржуулалтын систем нь тухайн

үйлдвэрийн технологит нийцсэн,

зураг төслийн дагуу  суурилагдсан 

0 20

38

Агааржуулалтын тоног төхөөрөмжийг

үр ашигтай, хуваарийн дагуу

ажиллуулдаг

0 20

39
Агааржуулалтын системд үзлэг,

засвар үйлчилгээ тогтмол хийдэг
0 3

0 64 0

0 13 0

40

Ажлын байр, талбайд гэрэлтүүлгийн

хэмжээ эрүүл ахуйн стандарт

хэмжээг хангасан

0 3

41
Гэрлийн гялбалт, ойлт, сүүдэр

үүсээгүй
0 1

42
Ажлын байрны дулаан стандартын

шаардлага хангасан 
0 3

43
Ажлын байрны харьцангуй чийглэг,

стандартын шаардлага хангасан 
0 3

44

Ажлын байрны агаарын урсгалын

хурд стандартын шаардлага

хангасан 

0 3

0 51 06.2.2. Шуугиан, доргион, цахилгаан соронзон орон, дулааны  цацраг

ХАБЭА-н тухай хуулийн 12

дугаар зүйлийн 12.1Ажлын

байрны орчин Эрүүл ахуйн

шаардлага MNS 4990:2015  

6.1.2. Тоос

ХАБЭА-н тухай хуулийн 28

дугаар зүйлийн 28.1,Ажлын

байрны орчин Эрүүл ахуйн

шаардлага MNS 4990:2015

MNS 6658:2017 Ажлын

байранд эрдсийн тоосны

өртөлтөөс ажилтныг

хамгаалахад тавих ерөнхий

шаардлага

6.1.3.Агааржуулалтын систем 

ХАБЭА-н тухай хуулийн 18

дугаар зүйл 18.1.3, 28 дугаар

зүйлийн 28.1, Үйлдвэрлэлийн

барилгын салхивч

агааржуулалтын системд

тавих ерөнхий шаардлага

MNS 5078:2001

6.2.Физикийн хүчин зүйл

6.2.1.Гэрэлтүүлэг, бичил цаг уур 

ХАБЭА-н тухай хуулийн 28

дугаар зүйлийн 28.1,Ажлын

байрны гэрэлтүүлгийн норм,

хэмжих аргад тавигдах

ерөнхий шаардлага MNS

4996:2000 Ажлын байрны

орчин Эрүүл ахуйн шаардлага

MNS 4990:2015

Хуудас 5



45
Тоног төхөөрөмжийн шуугианы

түвшинг тодорхойлсон
0 5

46
Шуугианы түвшин ЭАЗДХ-ээс 50 хувь

хүртэл бага
0 10

47
Шуугианыг бууруулах арга хэмжээ

авч хэрэгжүүлсэн, үр дүнг тооцдог 
0 5

48
Тоног төхөөрөмжийн доргионы

түвшинг тодорхойлсон
0 5

49
Доргионыг бууруулах арга хэмжээ

авч хэрэгжүүлсэн, үр дүнг тооцдог 
0 5

50
Доргионы түвшин ЭАЗДХ-ээс 50 хувь

хүртэл бага
0 10

51
Цахилгаан соронзон орны түвшин

ЭАЗДХ-нд 
0 5

52
Дулааны цацрагийн түвшин ЭАЗДХ-

нд 
0 5

53 Цацрагийн  түвшин ЦАН хангасан 0 1

0 20 0

54

Ажлын байрны шалны гадаргуу тэгш,

цэвэрхэн, тос, ус тогтоогүй,

цэвэрлэхэд хялбар

0 5

55

Ажлын ширээ, сандлын өндөр нь

ажилтны биеийн өндөр, ажлын

төрөлд тохирсон

0 5

56
Суугаа болон босоогоор гүйцэтгэх

ажлыг хослуулан хийх боломжтой 
0 2

57
Ажилтан албадмал байрлалд

ажиллаагүй
0 2

58

Нэг маягийн хөдөлгөөн байнга

давтан хийдэг ажлын байранд

ажилладаг ажилтны түр амрах

боломжоор хангасан 

0 2

59
Гараар өргөх ачааны зөвшөөрөгдөх

хэмжээ тохирсон 
0 2

60

Ажлын байрны нэг хүнд оногдох

талбайн хэмжээ, тоног

төхөөрөмжийн хоорондох зай

ажиллах, үзлэг, засвар үйлчилгээ

хийхэд хангалттай 

0 2

0 35 0

61

Агаарын найрлагыг/ О2, СО, СО2,

NO2, H2S CH4 хэмжээ/ тодорхойлж,

норм хэмжээнд байгаа нөхцөлд

ажиллуулдаг

0 20

62
Далд уурхайн гүнд агаарын

температур +28 хэмээс хэтрээгүй 
0 10

7. Газрын дор, битүү сав, хязгаарлагдмал орчинд ажиллах

Уул уурхайн сайд,

Хөдөлмөрийн сайдын

2015 оны 229/A/232 дугаар

хамтарсан тушаалын хавсралт

 

Хүдрийн далд уурхайн

аюулгүй байдлын дүрэм 3, 9

дүгээр хэсэг MNS ISO

7933:2015

ХАБЭА-н тухай хуулийн 28

дугаар зүйлийн 28.1, Доргионы

норм. Аюулгүй ажиллагааны

ерөнхий шаардлага MNS

4994:2001 Шуугианы норм .

Аюулгүй ажиллагааны ерөнхий

шаардлага MNS 5002:2001

6.3. Эргономикийн хүчин зүйл

ХАБЭА-н тухай хуулийн 28

дугаар зүйлийн 28.1, Ажлын

тогтолцооны дизайн дахь

эргономикийн зарчим MNS ISO 

6385:2000

ХАБЭА-н тухай хуулийн 28

дугаар зүйлийн 28.1, Өргөх

зөөх ачааны массын дээд

хэмжээ MNS 4970:2000

Үйлдвэрийн тоног

төхөөрөмжийн аюулгүй

ажиллагааны ерөнхий

шаардлага MNS 4930:2000

Хуудас 6



63
Ахуйн байр, ундны цэвэр усаар

хангагдсан
0 5

0 39 0

64
ХАБЭА-н тухай хуулийн 15

дугаар зүйлийн 15.1, 15.3  

Ажлын тусгай хувцас хамгаалах

хэрэгслийн нэр, төрөл, эдэлгээний

хугацаа бүхий жагсаалтыг баталж

мөрдсөн

0 5

65
ХАБЭА-н тухай хуулийн 18

дугаар зүйлийн 18.2.5 

Ажлын хувцас, хамгаалах хэрэгслийг

хэрэглэж хэвшсэн 
0 10

66
ХАБЭА-н тухай хуулийн 15

дугаар зүйлийн 15.4 

Ажлын хувцасны материал эрүүл

ахуйн  шаардлага хангасан
0 2

67

MNS 6658:2017 Амьсгал

хамгаалах хэрэгслийн сонголт,

хэрэглээнд тавих ерөнхий

шаардлаг аMNS 5620:2006,

Амьсгалын эрхтнийг хамгаалах

хэрэгсэл нь зориулалтын, ёонголт

хэрэглээний стандартын шаардлага

хангасан

0 5

68 MNS 5624:2006 

Нүүр хамгаалах хэрэгсэл нь

зориулалтын, стандартын шаардлага

хангасан 

0 2

69 MNS 5389 : 2004 

Нүд хамгаалах хэрэгсэл нь

зориулалтын, стандартын шаардлага

хангасан 

0 2

70 MNS 5622:2006 

Химийн бодисын бохирдол, тоос,

доргионоос гар хамгаалах хэрэгсэл

нь зориулалтын, стандартын

шаардлага хангасан 

0 4

71 MNS 5623:2006 

Хөл хамгаалах хэрэгсэл нь

зориулалтын, стандартын шаардлага

хангасан 

0 2

72 MNS 5621:2006 

Толгой хамгаалах хэрэгсэл нь

зориулалтын, стандартын шаардлага

хангасан 

0 2

73 MNS 5388 : 2004  

Сонсгол хамгаалах хэрэгсэл нь

зориулалтын, стандартын шаардлага

хангасан  

0 3

74 MNS ISO 8194 : 2001 

Дулааны цацраг, цацрагаас

хамгаалах хэрэгсэл нь зориулалтын,

стандартын шаардлага хангасан 

0 2

0 6 0

75

Дотоод хяналтын журамд ажлын

байрны хөдөлмөрийн нөхцөлийг

сайжруулах талаар асуудал тусгасан

0 2

76

Дотоод хяналтаар ажлын байрны

хөдөлмөрийн нөхцөлийг сайжруулах

талаар хяналт шалгалт хийж үр дүнг

тооцдог

0 2

Уул уурхайн сайд,

Хөдөлмөрийн сайдын

2015 оны 229/A/232 дугаар

хамтарсан тушаалын хавсралт

 

Хүдрийн далд уурхайн

аюулгүй байдлын дүрэм 3, 9

дүгээр хэсэг MNS ISO

7933:2015

8. Ажлын тусгай хувцас, хамгаалах хэрэгсэл

9.Дотоод хяналт 

ХАБЭА-н тухай хуулийн 35

дугаар зүйл, ТХШТХ-ийн 7.2,

Аж ахуйн нэгж байгууллагын

үйл ажиллагаанд дотоод

хяналт шалгалтыг зохион

байгуулах нийтлэг журам,

Засгийн газрын 311 тогтоол 

Хуудас 7



77

Дотоод хяналтаар ажлын байрны

хөдөлмөрийн нөхцөлд эрүүл ахуйн

хэмжилт, шинжилгээ хийдэг

0 2

0 572 0

Хяналтын чиглэл, албан тушаалын

нэр

/ овог, нэр/

/ гарын үсэг, тэмдэг/

ХАБЭА-н тухай хуулийн 35

дугаар зүйл, ТХШТХ-ийн 7.2,

Аж ахуйн нэгж байгууллагын

үйл ажиллагаанд дотоод

хяналт шалгалтыг зохион

байгуулах нийтлэг журам,

Засгийн газрын 311 тогтоол 

/ гарын үсэг, тамга/

Тайлбар:            

НИЙТ ОНОО

БАТАЛГААЖУУЛАЛТ

Хяналтын чиглэл, албан

тушаалын нэр

Хүлээн зөвшөөрсөн: Аж

ахуйн нэгж, байгууллагын

эрх бүхий албан

тушаалтан

/ овог, нэр/ / овог, нэр/

/ гарын үсэг, тэмдэг/

Хуудас 8


