_____________________________________________________
МЭРГЭЖЛИЙН ХЯНАЛТЫН ГАЗАР
Утас: ______________;

E-mail: info@inspection.gov.mn;

Факс: ______________;

Web: http://www.inspection.gov.mn;

№.3.22
АХУЙН ШАВЖ, МЭРЭГЧ УСТГАХ,
ХАЛДВАРГҮЙЖҮҮЛЭХ БОДИСЫН
ҮЙЛДВЭРЛЭЛИЙН ҮЙЛ
АЖИЛЛАГААГ ШАЛГАХ
ХЯНАЛТЫН ХУУДАС

А. ЕРӨНХИЙ МЭДЭЭЛЭЛ
Хяналт шалгалт эхэлсэн: 20___он ___ сар ___ өдөр, ___ цаг ___ мин;
Хяналт шалгалтын төрөл

Удирдамж
Дугаар

Дууссан: 20___он ___ сар ___ өдөр, ___ цаг ___ мин;
Хяналт шалгалтын бүрэлдэхүүн

Төлөвлөгөөт
Төлөвлөгөөт бус
Хяналт шалгалтад хамрагдсан аж ахуйн нэгж байгууллага
Нэр
Улсын бүртгэлийн гэрчилчилгээний No
Регистрийн No
төрийн
хувийн
Эрх бүхий удирдах албан тушаалтан
Хяналтын объект
Албан тушаал
Овог, нэр
Утас, и-мэйл
Хаяг, байршил
Хяналт шалгалтад байлцсан албан тушаалтан
Албан тушаал
Овог, нэр

Утас, и-мэйл

Үйл ажиллагаа
Чиглэл /тохирохыг + тэмдэглэнэ/
1, Ахуйн шавж, мэрэгч устгах халдваргүйжүүлэлтийн үйлчилгээ,
2. Ахуйн шавж, мэрэгч устгах халдваргүйжүүлэлтийн бодисын худалдаа
3. Ахуйн шавж, мэрэгч устгах халдваргүйжүүлэлтийн бодисын үйлдвэрлэл
Хүчин чадал:

Нийт ажилтны тоо................
Технологич:

Өмнөх хяналт шалгалтын мэдээ
Хяналт шалгалтад сүүлийн 12 сарын
хугацаанд хэдэн удаа хамрагдсан

Өмнөх шалгалтаар илэрч байсан
зөрчлүүд

Өмнөх шалгалтаар авч байсан арга
хэмжээ, гүйцэтгэлийн байдал

Биологич:

Эрүүл ахуйч:

Хор судлагч:

Б. ХЯНАЛТ ШАЛГАЛТЫН АСУУЛТУУД, ҮНЭЛГЭЭ
Батлагдсан
оноо
Шаардлага
хангасан

Шаардлага
хангаагүй

Хууль тогтоомж, дүрэм,
No журам, стандартын нэр,
зүйл, заалт

0

68

0

3

0

10

Ахуйн шавж, мэрэгч устгах
халдваргүйжүүлэлт.
4
Хоѐрдугаар хэсэг.
Үйлдвэрлэл
MNS 51615
2:2002 стандартын 6
дугаар зүйл,
6

0

2

0

10

0

5

0

5

7

0

3

0

30

0

61

0

5

0

5

0

5

0

5

0

3

0

5

0

2

0

3

Аж ахуйн үйл ажиллагааны
тусгай зөвшөөрлийн тухай
хуулийн 15.6.2

1

8

9

10

11
12
13
14
15
16

Хүчинтэй хугацаа бүхий химийн хорт бодис
үйлдвэрлэх тусгай зөвшөөрөлтэй

I. Үйлдвэрлэлд тавих нийтлэг шаардлага
Үйлдвэр нь эдэлбэр газрынхаа орчны тохижилт
зүлэгжүүлэлт, ногоон байгууламж, хамгаалалт
зэргийг норм, дүрмийн дагуу гүйцэтгэсэн
Орон сууц, нийтийн үйлчилгээний болон
боловсролын байгууллага, хүнсний үйлдвэрлэл,
худалдаа, агуулах бүхий газар байрлаагүй

2

3

Хяналт шалгалтын асуултууд

Байгууллагын хаяг, цагийн хуваарь, дотоод журам
зэргийг үйлчлүүлэгчдэд харагдахуйц байрлуулсан
Үйлдвэрлэлийн шаардлага хангахуйц стандартад
заасан хэмжээ бүхий өрөөтэй
Үйлдвэрийн байр нь цэвэр, бохир усны төвлөрсөн
системд холбогдсон
Бохир усыг саармагжуулан, хоргүйжүүлсний дараа
шугамд нийлүүлдэг
Анхны тусламж үзүүлэх шаардлага хангасан эм
хэрэгсэл бүхий эмийн сантай
Хөндлөнгийн лабораторийн шинжилгээгээр
үйлдвэрлэсэн бүтээгдэхүүний үйлчлэгч бодисын
идэвх болон халдваргүйжүүлэх үйлчлэл нь
шаардлага хангасан
II.Үйлдвэрийн технологи үйл ажиллагаанд тавих нийтлэг шаардлага
Үйлдвэрийн дотоод журам, технологийн зааврыг
баримтлан химийн хор бодис, өгөөш үйлдвэрлэх үйл
ажиллагааг мэргэжлийн технологичийн хяналтан дор
явуулдаг
Үйлдвэрт импортын химийн бодис худалдаалах эрх
бүхий байгууллагаас нийлүүлсэн ахуйн шавж, мэрэгч
устгах, халдваргүйжүүлэх зориулалттай химийн
бодисыг ашигладаг
Зориулалтын багаж, тоног төхөөрөмж бүхий хор
найруулж бэлтгэх өрөөнд хор бодисыг хэрэглэх арга,
аюулгүй ажиллагааны зааврын дагуу найруулж
Ахуйн шавж, мэрэгч
бэлтгэдэг
устгах
Бүтээгдэхүүн бүрт хэрэглэх зааврыг хавсаргасан
халдваргүйжүүлэлт.
Стандартад заагдсан анхан шатны бүртгэл
Хоѐрдугаар хэсэг.
Үйлдвэрлэл
MNS 5161- маягтуудыг үнэн зөв бүртгэж хөтлөх ба тайлан
2:2002 стандартын 7, 8 мэдээг тогтоосон хугацаанд мэдээлдэг.
Үйлдвэрлэл нь зориулалтын техник, багаж
дугаар зүйл,
Хөдөлмөрийн аюулгүй хэрэгслээр хангагдсан
ажиллагаа, эрүүл ахуй. Багаж тоног төхөөрөмжийн хангалт, засвар
үйлчилгээ, үзлэг тохируулгыг тогтмол хийх бөгөөд
Химийн хорт болон
аюултай бодисын шошго, техникийн паспортанд тэмдэглэдэг.
анхааруулах тэмдэг MNS Баталгаажаагүй багаж хэрэгсэл, шил савыг
үйлдвэрлэлд хэрэглэдэггүй
5029:2011 стандарт

Авсан оноо

Хяналт
шалгалт

Гүйцэтгэлийн
шалгалт

Хөдөлмөрийн аюулгүй
ажиллагаа, эрүүл ахуй.
Химийн хорт болон
аюултай бодисын шошго,
анхааруулах тэмдэг MNS
5029:2011 стандарт
17
18
19

20
21

22

23

24

25

26
27
28
29
30
31

Химийн хорт болон
аюултай бодисын тухай
хуулийн 10 дугаар зүйл,

Химийн хорт болон
аюултай бодисын тухай
хуулийн 14 дүгээр зүйл,

Үйлдвэрлэсэн бүтээгдэхүүн нь улсын бүртгэлд
бүртгэгдсэн ба эрх бүхий байгууллагаар чанарын
баталгаажилт хийгдсэн
Хаяг шошго, сав баглаа нь стандартын шаардлага
хангасан
Химийн бодисыг тээвэрлэхдээ зориулалтын сав
баглаа боодол, хайрцагт хийж, гадна талд нь нэр
төрөл, шинж чанарыг тэмдэглэсэн
Зориулалтын тэмдэг бүхий тээврийн хэрэгслээр
тээвэрлэж, тээвэрлэлтийн дараа цэвэрлэж,
ариутгадаг
Химийн бодисыг тусгай агуулахад зориулалтын дагуу
хадгалдаг

0

5

0

5

0

3

0

3

0

3

Хадгалж байгаа химийн бодисын сав баглаа, боодол
нь тухайн бодисын нэр, анхааруулах тэмдэг, аюулын
шинж чанарыг тод, томоор бичсэн шошготой.

0

3

Химийн бодисын хаягдлыг мэргэжлийн байгууллагын
дүгнэлтийг үндэслэн, хүний эрүүл мэнд, байгаль
орчин, мал, амьтанд хоргүй буюу аюулгүй аргаар
устгадаг

0

3

0

3

0

51

0

3

0

2

0

3

0

5

0

3

0

3

0

2

Хор, бодисын сав, баглаа боодол зэргийг аюулгүй
болгон, зайлуулж устгадаг.
III.Хөдөлмөрийн аюулгүй ажиллагаа, эрүүл ахуйн шаардлага, хүний нөөц
Байгууллагын технологийн баримт бичигт
технологийн үйл ажиллагаанд тавих аюулгүй
ажиллагаа, хөдөлмөрийн эрүүл ахуйн шаардлага
тусгагдсан
Ажиллагсад нь ажил олгогчтой хөдөлмөрийн гэрээг
бичгээр байгуулсан
Эрүүл мэндийн урьдчилсан үзлэгт орсон, тухайн
Ахуйн шавж, мэрэгч устгах ажилд тэнцэх эмнэлгийн магадлагаатай хүнийг
халдваргүйжүүлэлт.
шинээр ажилд авдаг
Хоѐрдугаар хэсэг.
Ажиллагсад нь хагас жилд 1 удаа эрүүл мэндийн
Үйлдвэрлэл
MNS 5161- үзлэг, шинжилгээнд хамрагдсан.
2:2002 стандартын 9, 10 Хөдөлмөрийн эрүүл ахуй, аюулгүй ажиллагааны
дугаар зүйл,
зааварчилагааг ажиллагсдад танилцуулж, тэмдэглэл
Хөдөлмөрийн аюулгүй хөтөлдөг
ажиллагаа, эрүүл ахуй. Ажиллагсдыг 2-оос доошгүй ээлжийн ажлын тусгай
Ажлын байрны орчин, хувцас, хамгаалах хэрэгслээр хангасан.
эрүүл ахуйн шаардлага
Багаж тоног төхөөрөмж ашиглах, техникийн аюулгүй
MNS 4990:2000 стандарт
ажиллагааны дүрмийн дагуу сургалт явуулдаг

32

Ажлын байрны бичил цаг уурын үзүүлэлтүүд нь
физик хэмжилтээр эрүүл ахуйн шаардлага хангасан

0

10

33

Хор судлагч, биологич, халдвар судлагч мэргэжлээр
мэргэшсэн орон тооны бүрэлдэхүүнтэй

0

5

34

Дотоод хяналт шалгалтын нэгж, ажилтантай

0

5

0

5

35

ТХШТХ-ийн 7.2, Химийн Дотоод хяналтын журмыг өөрийн технологи, үйл
ажиллагааны онцлогт тохируулан боловсруулж
хорт болон аюултай
бодисын тухай хуулийн 2 мөрддөг
дугаар бүлгийн 8 дугаар
зүйл, Засгийн газрын2011
оны 311 тогтоол

ТХШТХ-ийн 7.2, Химийн
хорт болон аюултай
бодисын тухай хуулийн 2
дугаар бүлгийн 8 дугаар
зүйл, Засгийн газрын2011 Химийн хорт бодисоос үүсэн гарах эрсдэлийг /хүний
эрүүл мэнд, байгаль орчин, мал амьтанд үзүүлэх
оны 311 тогтоол
36
сөрөг нөлөөлөл/ дотооддоо хянаж бүртгэн, залруулах
болон урьдчилан сэргийлэх, арга хэмжээ авдаг.

0

5

0

180

НИЙТ ОНОО
ҮНЭЛГЭЭ

>=50%
[30%-49%]
<=29%

Их эрсдэлтэй
Дунд эрсдэлтэй
Бага эрсдэлтэй

0

0

...........
эрсдэлтэй

...........
эрсдэлтэй

В. ХЯНАЛТ ШАЛГАЛТААР АВСАН АРГА ХЭМЖЭЭ, БИЕЛЭЛТ
Оноо

Үнэлгээ

Тухайн аж ахуйн нэгж, байгууллагад авах арга
авах арга хэмжээ
тоон үзүүлэлт

Биелэлт

а/ Акт
•Үйл ажиллагааг бүр зогсоосон
•Түр зогсоосон
•Сэргээсэн
•Нөхөн төлбөр тогтоосон
•Шинжилгээний дээж авсан
•Устгасан
•Хураасан

б/ Албан шаардлага
•Заалтын тоо

в/ Дүгнэлт
•Үйл ажиллагааны
•Ажлын байрны
•Бүтээгдэхүүний

г/Улсын орлого болгосон эд зүйлс
/төгрөг, ш, л, кг.../

д/Нөхөн төлбөр
е/Торгууль, шийтгэвэр
•Албан тушаалтанд тоо/мөнгөн
дүн
•Иргэнд тоо/мөнгөн дүн
•Байгууллагад тоо/мөнгөн дүн

БАТАЛГААЖУУЛАЛТ
Хүлээн зөвшөөрсөн: Аж ахуйн
нэгж, байгууллагын эрх бүхий албан
тушаалтан

Улсын байцаагчийн албан тушаал

__________________________

__________________________

__________________________

/ овог, нэр/

/ овог, нэр/

/ овог, нэр/

__________________________

__________________________

__________________________

/ гарын үсэг, тэмдэг/

/ гарын үсэг, тэмдэг/

/ гарын үсэг, тамга/

Тайлбар:

Г. ГҮЙЦЭТГЭЛИЙН ШАЛГАЛТААР АВСАН АРГА ХЭМЖЭЭ, БИЕЛЭЛТ
Хяналт шалгалт эхэлсэн: 20___он ___ сар ___ өдөр, ___ цаг ___ мин;

Оноо

Үнэлгээ

Дууссан: 20___он ___ сар ___ өдөр, ___ цаг ___ мин;

Тухайн аж ахуйн нэгж, байгууллагад авах арга

Биелэлт

БАТАЛГААЖУУЛАЛТ
Хүлээн зөвшөөрсөн: Аж ахуйн
нэгж, байгууллагын эрх бүхий албан
тушаалтан

Улсын байцаагчийн албан тушаал

__________________________

__________________________

__________________________

/ овог, нэр/

/ овог, нэр/

/ овог, нэр/

__________________________

__________________________

__________________________

/ гарын үсэг, тэмдэг/

/ гарын үсэг, тэмдэг/

/ гарын үсэг, тамга/

