
Хяналтын байгууллага:

Шалгуулагч этгээдийн нэр:

Объектын нэр:

Регистрийн дугаар:

Хууль сахин                               

мөрдөлтийн хувь: 

Эрсдэл үүсэх                                       

магадлалын хувь:             
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0 6

1

Дотоод хяналт шалгалтыг зохион

байгуулах журам батлуулан мөрдөж

ажилладаг

0 3

2

Дотоод хяналт шалгалтаар илэрсэн

зөрчил дутагдлыг арилгахад чиглэсэн

арга хэмжээг авч хэрэгжүүлдэг.

0 3

0 40

3

Барилга байгууламж нь эрх бүхий

байгууллагаас хянаж

баталгаажуулсан зураг төслийн дагуу

баригдсан, эрүүл ахуйн шаардлагад

нийцсэн.

0 5

4

Гоо сайхан, ахуй химийн

бүтээгдэхүүн худалдаалдаг

худалдааны газрын агаар солилцоо

хангалттай хийгддэг

0 10

№ 3.36 ГОО САЙХАН, АХУЙ ХИМИЙН 

БҮТЭЭГДЭХҮҮН ХУДАЛДААЛАХ ГАЗРЫН ЭРҮҮЛ 

АХУЙН НӨХЦӨЛ, ХАЛДВАР ХАМГААЛЛЫН 

ДЭГЛЭМИЙГ 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

Гүйцэтгэл-

ийн 

шалгалт

Авсан 

оноо

Засгийн газрын 311

дүгээр тогтоол 

Хоёр. Барилга байгууламжийн эрүүл ахуйн шаардлага

Нэг. Дотоод хяналт

Эрүүл ахуйн тухай

хуулийн 7.1 

Хуудас 1



5

Зохиомлоор агаар сэлгэлт хийдэг

тохиолдолд бусад үйлчилгээний

газруудын өрөө тасалгааны

агааржуулалтын системээс тусад нь

төлөвлөсөн

0 10

6

Барилгын дотоод засал нь гоо

сайхан, ахуй химийн бүтээгдэхүүн

хадгалахад тохиромжтой, эрүүл

ахуйн шаардлага хангасан. 

0 5

7

Барилгын хана, шал, тааз нь угааж

цэвэрлэхэд хялбар, ариун цэврийн

шаардлага хангасан, эвдрэл гарсан

тохиолдолд засварлахад хялбар

байхаар хийсэн

0 5

8
Эрүүл ахуйн тухай

хуулийн 7.5

Худалдаа, үйлчилгээний байгууллага

нь эрүүл ахуйн нөхцөл, шаардлага

хангасан, үйлчлүүлэгч чөлөөтэй

ашиглах боломжтой ариун цэврийн

өрөө, гар угаах хэрэгсэлтэй

0 5

0 90

9

Гоо сайхан, ахуйн химийн

бүтээгдэхүүн эрүүл ахуйн шаардлага

хангасан болохыг нотлох эрх бүхий

байгууллагаас олгосон гэрчилгээ,

шинжилгээний бичигтэй   

0 20

10

Бэлэн болсон бараа бүтээгдэхүүний

хаяг шошгонд үйлдвэрлэсэн болон

хадгалах хугацаа, нөхцөл, найрлага,

хэрэглэх заавар, анхааруулга зэргийг

бүрэн тусгасан

0 10

11

Түүхий эд, савалгааны материал нь

чанар, аюулгүй байдлын шаардлага

хангасан

0 10

12

Гоо сайхан, ахуйн химийн бараа

бүтээгдэхүүнийг ус чийгнээс

хамгаалсан тавиур дээр, нарны хурц

гэрэл шууд тусахгүй байдлаар

хадгалдаг

0 10

13

Гоо сайхан, ахуй химийн

бүтээгдхүүнийг зориулалтын

тээврийн хэрэгслээр тээвэрлэдэг

0 10

14

Гоо сайхан, ахуй химийн бараа

бүтээгдхүүнийг худалдаалах явцад

температурын горимыг баримталдаг. 

0 10

Эрүүл ахуйн тухай

хуулийн 7.1 

Эрүүл ахуйн тухай

хуулийн 7.4

Гурав. Бүтээгдэхүүнд тавих эрүүл ахуйн шаардлага 

Эрүүл ахуйн тухай

хуулийн 8.1 

Хуудас 2



15

Гоо сайхан, ахуй химийн бараа

бүтээгдхүүнийг худалдаалах явцад

температурын горимыг хянасан

талаар бүртгэл хөтөлдөг

0 10

16

Импортын гоо сайхан, ахуй химийн

бүтээгдэхүүнд эрүүл ахуйн дүгнэлт

гаргуулсан

0 10

0 25

17

Эрүүл ахуйн тухай

хуулийн 4 дүгээр

зүйлийн 4.1.1, Ундны

ус Хүрээлэн буй орчин.

Эрүүл мэндийг

хамгаалах. Аюулгүй

байдал. Ундны ус.

Эрүүл ахуйн

шаардлага, чанар,

аюулгүй байдлын

үнэлгээ MNS

0900:2018 

Ундны ус нь стандартын шаардлага

хангасан
0 5

18
Бохир ус нь төвлөрсөн бохир усны

шугамд холбогдсон 
0 5

19

Цэвэрлэх байгууламжтай тохиолдолд

цэвэрлэсэн бохир ус нь стандартын

шаардлага хангасан 

0 5

20

Бохир усны цооногтой тохиолдолд

цооногийг "Ус ашиглагч иргэн, аж

ахуй нэгж, байгууллага нь ахуйн

бохир ус зайлуулах цэгээ ус

тусгаарлагчаар тохижуулах журам"-

ын дагуу хийсэн.  

0 5

21
Бохир ус зөөвөрлөх гэрээг холбогдох

мэргэжлийн байгууллагатай хийсэн 
0 5

0 9

22
Эрүүл ахуйн тухай

хуулийн 4.4.3

Иргэн, аж ахуйн нэгж, байгууллага нь

өөрийн өмч, эзэмшил, ашиглалтад

байгаа газар болон орчны 50 метр

хүртэлх газрын хог хаягдлыг

цэвэрлэх, зайлуулах, ногоон

байгууламжийн арчилгааг хийдэг

0 3

23
Хог хаягдлын тухай

хуулийн 15.1

Нийтийн эзэмшлийн талбай,

үйлчилгээний орчинд өнгө үзэмжтэй,

эрүүл ахуйн шаардлага хангасан

хогийн савыг байрлуулсан.  

0 3

Дөрөв. Ус хангамж, ариун цэврийн байгууламжид тавигдах 

эрүүл ахуйн шаардлага

Эрүүл ахуйн тухай

хуулийн 4.7, Хүрээлэн

байгаа орчин. Усны

чанар, хаягдал ус.

Ерөнхий шаардлага

MNS 4943:2015

Тав. Хог хаягдал

Эрүүл ахуйн тухай

хуулийн 8.2

Хуудас 3



24
Хог хаягдлын тухай

хуулийн 10.2.3

Хог хаягдлыг төвлөрсөн хогийн цэгт

тээвэрлэн зайлуулдаг, хог хаягдлыг

тээвэрлэн зайлуулах эрх бүхий

газартай гэрээ хийсэн. 

0 3

0 10

25

Ажиллагсад нь эрүүл мэндийн

урьдчилан сэргийлэх үзлэг

шинжилгээнд жилд 2 удаа хамрагддаг

0 5

26

Ажилласдын эрүүл мэндийн дэвтэр

нь тухайн тушаалд заасан

шаардлагыг хангаж байгаа, бичилт,

баталгаажуулалт нь бүрэн хийгдсэн

0 5

0 10

27

Нүдэнд харагдах хортон шавьж,

мэрэгч болон тэдгээрийн үлдэгдэл

байхгүй, тогтмол хяналт хийдэг

0 5

28

Хортон шавьж, мэрэгчдээс урьдчилан

сэргийлэх, халдваргүйтгэлийг

мэргэжлийн байгууллагаар хийлгэдэг

0 5

0 190 0 0

Хяналтын чиглэл, албан тушаалын

нэр

/ овог, нэр/

/ гарын үсэг, тэмдэг/

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/

Зургаа. Ажиллагсадын эрүүл ахуй

Эрүүл ахуйн тухай

хуулийн 7.6 

Долоо. Хортон шавжтай тэмцэх үйл ажиллагаа

Эрүүл ахуйн тухай

хуулийн 7.4

Хуудас 4


