
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

1 ТДБТХЭХТТХ 15.2
Тэсэлгээний ажил явуулах тусгай

зөвшөөрөлтэй. 

2 ТДБТХЭХТТХ 16.2
Тэсэлгээний үйлчилгээ явуулах

тусгай зөвшөөрөл, гэрээтэй.

3 ТДБТХЭХТТХ 15.3

Мэргэжлийн хяналтын төв

байгууллагаас олгосон хяналтын

хуудсыг үндэслэн үйл ажиллагаа

явуулдаг.

4 ТАААНД 5
Тэсэлгээний ажлын механикжуулсан

тоног төхөөрөмжийн  дүгнэлттэй.
0 5

5 АМТХ 35.3.7 
Газар эзэмших эрхийн гэрээ,

гэрчилгээтэй. 
0 5

6 ТДБТХЭХТТХ 8.1.2

Үйлдвэр, агуулахын байнгын

байршлыг холбогдох байгууллагаар

тогтоолгосон.

0 5

7 ТДБТХЭХТТХ 9.1

Тэсрэх материалын үйлдвэр,

агуулахын аюулгүй бүс тогтоосон

акттай.

0 10

№2.22.ТЭСЭРЧ ДЭЛБЭРЭХ БОДИС, ТЭСЭЛГЭЭНИЙ 

ХЭРЭГСЛИЙН АШИГЛАЛТЫГ ШАЛГАХ ХЯНАЛТЫН 

ХУУДАС

Тусгай зөвшөөрөл, бичиг баримтууд

Тэсэрч дэлбэрэх бодис, тэсэлгээний хэрэгслийн агуулах, хадгалалт

Авсан 

оноо

ХЯНАЛТ ШАЛГАЛТЫН АСУУЛТУУД, ҮНЭЛГЭЭ

№

Хууль тогтоомж, дүрэм, 

журам, стандартын нэр, 

зүйл, заалт

Асуултууд

Батлагдсан 

оноо

Гүйцэтгэл-

ийн 

шалгалт

Хяналт шалгалт хийсэн огноо: ...…./......../........

Шаардлага  хангасан                                

асуултын тоо:                                        

Шаардлага хангаагүй                               

нийт оноо:                                           

Эрсдэл үүсэх               

магадлал

Хуудас 1



8 ТДБТХЭХТТХ 18.1

Тэсэрч дэлбэрэх бодис, тэсэлгээний

хэрэгслийг тус тусад нь аюулгүй

ажиллагааны шаардлага хангасан

зориулалтын агуулахад хадгалдаг.

0 10

9 ТДБТХЭХТТХ 18.2

Тэсэрч дэлбэрэх бодис, тэсэлгээний

хэрэгслийн агуулахтай, агуулахыг

гэрээт харуул хамгаалалтын

байгууллагаар хамгаалуулдаг.

0 10

10 ТАААНД 437

Тэсрэх материалын агуулах аваарь

ослын үед ажиллах төлөвлөгөө,

аянгын хамгаалалт, хэмжүүлсэн

акттай.

0 10

11 ТДБТХЭХТТХ 14.1

Тэсэрч дэлбэрэх бодис, тэсэлгээний

хэрэгслийг зөвшөөрөгдсөн чиглэлийн

дагуу тусгай тоноглосон тээврийн

хэрэгслээр харуул хамгаалалттай

тээвэрлэдэг /Тээврийн хэрэгслийн

зөвшөөрлийг цагдаагийн байгууллага

олгоно/.

0 5

12 ТДБТХЭХТТХ 14.2

Тэсэрч дэлбэрэх бодисыг

тэсэлгээний хэрэгслийг тус тусад нь

тээвэрлэдэг.

0 10

13 ТДБТХЭХТТХ 14.3

Тээвэрлэлтийн явцад гарч

болзошгүй эрсдэл, түүнээс

урьдчилан сэргийлэх зааварчилгааг

тээврийн хэрэгслийн жолооч болон

дагалдан яваа хүн бүрт танилцуулж,

аюулгүй байдлыг хангадаг.

0 5

14 ТДБТХЭХТТХ 18.3

Тэсэрч дэлбэрэх бодис, тэсэлгээний

хэрэгслийн орлого, зарлага,

үлдэгдлийн бүртгэлийг тэсэлгээний

ажлын аюулгүй ажиллагааны нэгдсэн

дүрмийн дагуу хөтөлж, улирал тутам

тооллого явуулдаг.

0 10

15 ТДБТХЭХТТХ 22.3

Тэсэрч дэлбэрэх бодис, тэсэлгээний

хэрэгслийн борлуулалт,

зарцуулалтын тайланг холбогдох

байгууллагад хугацаанд нь

хүргүүлдэг.

0 10

16 ТДБТХЭХТТХ 21.1

Чанарын шаардлага хангахгүй,

хугацаа нь дууссан тэсрэх

материалыг устгасан акттай. 

0 5

Тэсэрч дэлбэрэх бодис, тэсэлгээний хэрэгслийн тээвэрлэлт

Тэсэрч дэлбэрэх бодис, тэсэлгээний хэрэгслийн бүртгэл, тайлан

Хуудас 2



17 ТДБТХЭХТТХ 21.2

Чанарын шаардлага хангахгүй,

ашиглах хугацаа нь дууссан тэсэрч

дэлбэрэх бодис, тэсэлгээний

хэрэгслийг устгасан бол устгасан

нотолгоог холбогдох байгууллагад

хүргүүлдэг.

0 5

18 ТДБТХЭХТТХ 19

Тэсэрч дэлбэрэх бодис, тэсэлгээний

хэрэгслийн эргэлтэд оролцож байгаа

хуулийн этгээд нь үйл ажиллагааны

эрсдэл, иргэний амь нас, эрүүл

мэндийг даатгуулсан.

0 10

19 ТАААНД 157,158

Батлагдсан тэсэлгээний ажлын

паспорт, зураг төсөлтэй, зураг төсөл

паспортын дагуу тэсэлгээний ажлыг

явуулдаг.

0 10

20 ТДБТХЭХТТХ 15.1
Тэсэлгээний ажлыг Монгол Улсын

иргэн, хуулийн этгээд гүйцэтгэдэг.
0 5

21 ТДБТХЭХТТХ 15.2.1

Тэсэлгээчин, тэсэлгээний ажлын

удирдагч, няраваар мэргэжлийн

/үнэмлэх, диплом/ хүн ажилладаг.

0 5

22 ТДБТХЭХТТХ 23.2

Тэсэрч дэлбэрэх бодис, тэсэлгээний

хэрэгслийн зарцуулалт болон тэсэрч

дэлбэрэх бодис, тэсэлгээний

хэрэгслийн тухай хууль тогтоомж,

журам, технологийн горимын

биелэлтэд дотоод хяналт тавина.

0 10

23

Дотоод хяналт шалгалтыг зохион

байгуулах журамаар батлуулан

мөрдөж ажилладаг 

0 20

24

Аж ахуйн нэгж, байгууллагын үйл

ажиллагаанд хийгдсэн хяналт

шалгалтын талаар бүртгэл хөтөлж,

мэдээллийн сан бүрдүүлдэг 

0 5

25

Дотоод хяналт шалгалтаар илэрсэн

зөрчлийг нь арилгаж чадахгүй

асуудлыг хууль хяналтын эрх бүхий

байгууллагад тавьж шийдвэрлүүлэх,

хамтран ажиллах талаар санал

боловсруулан удирдлагад

танилцуулдаг

0 15

26
Дотоод хяналт шалгалтын нэгж,

ажилтанг томилон ажилуулсан 
0 5

0 190 0 0НИЙТ ОНОО

Хүний нөөц, үйл ажиллагаа

 Дотоод хяналт

ТХШТХ-ийн 7.2, Аж ахуйн

нэгж байгууллагын үйл

ажиллагаанд дотоод хяналт

шалгалтыг зохион

байгуулах нийтлэг журам,

Засгийн газрын 311 тогтоол

Хуудас 3



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 4


