
Хяналтын байгууллага:

Шалгуулагч этгээдийн нэр:

Объектын нэр:

Регистрийн дугаар:

Хууль сахин                               

мөрдөлтийн хувь: 

Эрсдэл үүсэх                                       

магадлалын хувь:             
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0 13 0 0

1

Аж ахуйн үйл ажиллагааны

тусгай зөвшөөрлийн тухай

хууль 15-р зүйл 15.6.3 дах

заалт

Химийн хорт болон аюултай бодис

ашиглах,импортлох, худалдан

борлуулах, хүчин төгөлдөр тусгай

зөвшөөрөлтэй 

2

Химийн хорт ба аюултай

бодисын тухай хууль17-р

зүйл 17.1 дэх заалт, Химийн

хорт болон аюултай

бодисыг хадгалах,

тээвэрлэх, ашиглах, устгах

журам 3.2 дахь заалт

Байгаль орчинд нөлөөлөх байдлын  

үнэлгээний хүрээнд химийн хорт

болон аюултай бодис болон

агуулахад эрсдэлийн үнэлгээ

хийлгүүлсэн                                                                                                                                                                                                                    

3

Химийн хорт болон аюултай

бодисыг хадгалах,

тээвэрлэх, ашиглах, устгах

журам 2.1.5 дахь заалт

Болзошгүй осол аваарийн үед

ажиллах ослын төлөвлөгөөг

боловсруулж, батлуулсан

Хяналт шалгалт хийсэн огноо: …./../..

Шаардлага  хангасан                                

асуултын тоо:                                        

Шаардлага хангаагүй                               

нийт оноо:                                           

Эрсдэл үүсэх                         

магадлал

№2.11.ХИМИЙН ХОРТ БОЛОН АЮУЛТАЙ БОДИС 

АШИГЛАХ, ХАДГАЛАХ, ХУДАЛДАН БОРЛУУЛАХ ҮЙЛ 

АЖИЛЛАГААГ ШАЛГАХ ХЯНАЛТЫН ХУУДАС

ХЯНАЛТ ШАЛГАЛТЫН АСУУЛТУУД, ҮНЭЛГЭЭ

№

Хууль тогтоомж, дүрэм, 

журам, стандартын нэр, 

зүйл, заалт

Асуултууд

Батлагдсан 

оноо

Гүйцэтгэл-

ийн шалгалт

Авсан 

оноо

Бичиг баримтын бүрдүүлэлт

Хуудас 1



4

Химийн хорт болон аюултай

бодисыг хадгалах,

тээвэрлэх, ашиглах, устгах

журам 2.1.2, 2.1.4 дахь

заалт

Аюулгүй ажиллагааны

зааварчилгааг химийн бодисын

хор аюулын лавлах мэдээллийг

үндэслэн ашиглах үйл ажиллагаа

нэг бүрээр боловсруулж,

батлуулан, өдөр тутмын үйл

ажиллагаанд ашигладаг

0 10

5

Химийн хорт болон аюултай

бодисын тухай хууль 13-р

зүйл 13.7 дах заалт

Химийн хорт болон аюултай

бодисын ашиглалт зарцуулалтын

тайланг холбогдох байгууллагад

хүргүүлсэн 

0 3

0 13 0 0

6

Химийн хорт болон аюултай

бодисыг хадгалах,

тээвэрлэх, ашиглах, устгах

журам 5.2.10 дахь заалт

Химийн хорт болон аюултай

химийн бодисын асуудал

хариуцсан мэргэжлийн ажилтантай

0 5

7

Химийн хорт болон аюултай

бодисыг хадгалах,

тээвэрлэх, ашиглах, устгах

журам 2.1.6, 2.1.8 дахь

заалт

Химийн бодистой харьцаж

ажилладаг ажиллагсдыг үүсэж

болох эрсдлээс урьдчилан

сэргийлэх, түүнийг хянах, эрсдэл

үүссэн тохиолдолд хариу арга

хэмжээ авах, хамгаалах багаж

хэрэгслийг ашиглах мэдлэг,

дадлыг эзэмшүүлэх сургалтанд

хамруулсан

0 3

8

Химийн хорт ба аюултай

бодисын тухай хууль 13-р

зүйл 13.4 дэх заалт

Химийн хорт болон аюултай

бодистой харьцах ажилд

мэргэжлийн зохих мэдлэгтэй, 18-

аас дээш насны хүн ажиллуулдаг

0 5

0 145 0 0

9

Химийн хорт болон аюултай

бодис, бүтээгдэхүүний

агуулах. Ерөнхий шаардлага

MNS 6458: 2014

Агуулах нь байгалийн механик

болон автомат агааржуулалтын

системыг суурилуулсан

0 5

10

Химийн хорт болон аюултай

бодис, бүтээгдэхүүний

агуулах. Ерөнхий шаардлага

MNS 6458: 2014

Агуулах нь хадгалж буй бодисын

хор аюулын лавлах мэдээлэлд

заасан шингээгч материал, хүн нэг

бүрийн хамгаалах хэрэгсэлтэй

0 5

11

Химийн хорт болон аюултай

бодис, бүтээгдэхүүний

агуулах. Ерөнхий шаардлага

MNS 6458: 2014

Аюулгүй ажиллагааны тэмдэг

тэмдэглэгээ болон шаардлагатай

утасны жагсаалтыг нүдэнд

харагдахуйцаар байрлуулсан

0 5

Боловсон хүчний хангамж, мэргэшүүлэлт

Агуулахын зохион байгуулалт, тоног төхөөрөмж

Хуудас 2



12

Химийн хорт болон аюултай

бодисыг хадгалах,

тээвэрлэх, ашиглах, устгах

журам 3.5.8 дахь заалт

Агуулахад нэг төрлийн химийн

бодисыг давхарлаж хураахаар бол

эвдэрч гэмтэх, нурах эрсдэл

үүсгэхгүй, 3 метрээс ихгүй

өндөртэй 

0 5

13

Химийн хорт болон аюултай

бодисыг хадгалах,

тээвэрлэх, ашиглах, устгах

журам 3.5.9 дахь заалт

Холимог хадгалалтаар хадгалах

үед химийн бодисыг тус тусад нь

ялгаж хадгалах ба хоорондын зай

нь 2 метрээс багагүй байна.

0 10

14

Химийн хорт болон аюултай

бодисыг хадгалах,

тээвэрлэх, ашиглах, устгах

журам 3.5.10 дахь заалт

Химийн бодисын тавиур нь бат бөх

материалаар хийгдсэн, дээд

даацын тэмдэглэгээг хийсэн,

унахаас хамгаалсан саадтай, хэт

өндөр биш, өргөх төхөөрөмж

ашигладаг бол хамгаалсан саадыг

эргэн тойронд байрлуулсан 

0 10

15

Химийн хорт болон аюултай

бодисыг хадгалах,

тээвэрлэх, ашиглах, устгах

журам 3.5.1 дахь заалт

Химийн бодисыг нарны хэт ягаан

туяа тусахааргүй, хор аюулын

лавлах мэдээлэлд заагдсан

хадгалалтын горимын шаардлага

хангасан нөхцөлд хадгалсан

0 10

16

Химийн хорт болон аюултай

бодис, бүтээгдэхүүний

агуулах. Ерөнхий шаардлага

MNS 6458: 2014

Агуулахын хана, тааз нь химийн

бодисоос үүссэн тоос, уур манан

тогтохооргүй гөлгөр гадаргуутай,

галын аюулгүй байдлын

шаардлага хангасан

0 10

17

Химийн хорт болон аюултай

бодис, бүтээгдэхүүний

агуулах. Ерөнхий шаардлага

MNS 6458: 2014

Агуулахын дээвэр нь галд

тэсвэртэй материалаар хийгдсэн,

хур борооны ус тогтохооргүй налуу

байх ба ус зайлуулах хоолойтой

0 10

18

Химийн хорт болон аюултай

бодисыг хадгалах,

тээвэрлэх, ашиглах, устгах

журам 3.5.3 а дахь заалт

Хамт хадгалж болохгүй химийн

бодисыг өөр өөр агуулахад эсвэл

галд тэсвэртэй материалаар

хийсэн хана, таазаар

тусгаарлагдсан өрөөнд хадгалсан

0 10

19

Химийн хорт болон аюултай

бодисыг хадгалах,

тээвэрлэх, ашиглах, устгах

журам 3.5.4 дахь заалт

Хэд хэдэн төрлийн бодисыг нэг

агуулахад хадгалахдаа

тусгаарлагч дотоод ханаар

заагласан, шатамхай биш

бодисоор тусгаарласан, эсвэл галд

тэсвэртэй материалаар хийсэн

шүүгээ болон тусгай аюулгүй

тасалгаанд хадгалсан

0 10

20

Химийн хорт болон аюултай

бодисыг хадгалах,

тээвэрлэх, ашиглах, устгах

журам 3.5.5 дахь заалт

Холимог хадгалалтын үед хор

аюулын лавлах мэдээлэлд заасан

шинж чанар, үүсэж болох эрсдлийг

тооцож байршуулах төлөвлөлтийг

хийж, хадгалалтын дүрмийг

баримталсан 

0 10

Хуудас 3



21

Химийн хорт болон аюултай

бодис, бүтээгдэхүүний

агуулах. Ерөнхий шаардлага

MNS 6458: 2014

Онцгой тэсрэмтгий бодис 1000 кг-

аас дээш хэмжээгээр хадгалах

агуулахын суурь нь газрын

гадаргаас доод тал нь 0,6 метр

өндөртэй.

0 10

22

Химийн хорт болон аюултай

бодис, бүтээгдэхүүний

агуулах. Ерөнхий шаардлага

MNS 6458: 2014

Нэг ханаар нь нийлүүлэн

зэрэгцүүлж барьсан агуулахыг

хооронд нь таславч ханаар

тусгаарлах ба таславч хананы

өндөр нь галын аюул нэгээс нөгөөд 

тархахаас сэргийлэх зорилгоор

дээврээс 60 см-ээс дээш өндөртэй.

0 10

23

Химийн хорт болон аюултай

бодис, бүтээгдэхүүний

агуулах. Ерөнхий шаардлага

MNS 6458: 2014

Шатамхай бодисын агуулах нь

зэргэлдээх барилга байгууламжид

галын аюул тархахаас сэргийлсэн

галаас хамгаалах хаалттай ба

галаас хамгаалах хаалтын өндөр

нь дээврийн өндрөөс 1 м-ээс

багагүй өндөр, хананы уртаас 1 м-

ээс багагүй урт байна, агуулахаас

галаас хамгаалах хаалт хүртэлх

зай нь 2 м-ээс ихгүй.

0 10

24

Химийн хорт болон аюултай

бодис, бүтээгдэхүүний

агуулах. Ерөнхий шаардлага

MNS 6458: 2014

Агуулахын барилга нь аюулт

үзэгдэл, ослын үед ашиглах аврах

зам, гарцтай, аврах гарцын хаалга

нь гадна талдаа цоожгүй, дотор

талаасаа түгжигддэг, ямарч

тохиолдолд дотроосоо онгойлгох

боломжтой, 

0 5

25

Химийн хорт болон аюултай

бодис, бүтээгдэхүүний

агуулах. Ерөнхий шаардлага

MNS 6458: 2014

50 тн-оос доош бараа

бүтээгдэхүүн хадгалдаг агуулах нь

дотроо эмнэлгийн анхан шатны

тусламж үзүүлэх хайрцагтай байх

ба 50 тн-оос дээш бараа

бүтээгдэхүүн хадгалдаг агуулах нь

эмнэлгийн анхан шатны тусламж

үзүүлэх өрөөтэй.

0 5

26

Химийн хорт болон аюултай

бодис, бүтээгдэхүүний

агуулах. Ерөнхий шаардлага

MNS 6458: 2014

Агуулах нь ослын үед ашиглах гар

болон автомат ажиллагаатай дуут

дохиололтой, агуулахад онцгой

хортой, мансууруулах, сэтгэцэд

нөлөөлөх хий ялгаруулдаг химийн

хорт болон аюултай бодис

хадгалж байгаа тохиолдолд

зайлшгүй хийн алдагдал илрүүлэгч

автомат төхөөрөмжийг

суурилуулсан.

0 5

0 30 0 0Агуулахын гадна орчин

Хуудас 4



27

Химийн хорт ба аюултай

бодисын тухай хууль 10-р

зүйл 10.1 дэх заалт

Химийн хорт болон аюултай бодис

хадгалах агуулахын байршлыг

мэргэжлийн байгууллагын

дүгнэлтийг үндэслэн зохих шатны

Засаг дарга тогтоосон тухай

захирамжтай 

0 5

28

Химийн хорт болон аюултай

бодис, бүтээгдэхүүний

агуулах. Ерөнхий шаардлага

MNS 6458: 2014

Зэргэлдээх барилга

байгууламжаас тэсрэмтгий бодис

хадгалах агуулахын хувьд 250м-

ээс, шатамхай бодис хадгалах

агуулахын хувьд 30м-ээс, бусад

бодисын хувьд 6м-аас багагүй

зайд байрласан

0 5

29

Химийн хорт болон аюултай

бодис, бүтээгдэхүүний

агуулах. Ерөнхий шаардлага

MNS 6458: 2014

Химийн бодисын агуулах нь 1.8м-

ээс багагүй өндөртэй

хамгаалалтын хашаатай, хашаа нь

цоожтой, шөнийн цагаар

гэрэлтүүлэх гэрэлтүүлэгтэй

0 5

30

Химийн хорт болон аюултай

бодис, бүтээгдэхүүний

агуулах. Ерөнхий шаардлага

MNS 6458: 2014

Агуулахын барилгын гадна талд

цугларах аюулгүйн цэгийг тогтоон,

түүнийг тэмдэгжүүлсэн

0 5

31

Химийн хорт болон аюултай

бодис, бүтээгдэхүүний

агуулах. Ерөнхий шаардлага

MNS 6458: 2014

А зэрэглэлийн химийн хорт болон

аюултай бодис хадгалах агуулах

хяналтын камертай 

0 5

32

Химийн хорт болон аюултай

бодис, бүтээгдэхүүний

агуулах. Ерөнхий шаардлага

MNS 6458: 2014

Үерийн хамгаалалтын далан, ой

хээрийн түймрээс хамгаалах

зурвастай

0 5

0 25 0 0

33

Химийн хорт болон аюултай

бодисын хязгаарласан

хориглосон жагсаалт

/Монгол Улсын Засгийн

газрын 95 дугаар тогтоол/

Химийн хорт болон аюултай бодис

нь Монгол Улсад хэрэглэхийг

зөвшөөрсөн бодисын жагсаалтанд

орсон

0 5

34

Химийн хорт болон аюултай

бодис экспортлох,

импортлох, хил дамжуулан

тээвэрлэх болон

үйлдвэрлэх, худалдах

журам 3.4.1.4 дэх заалт

Химийн хорт болон аюултай

бодисыг худалдахдаа тусгай

зөвшөөрөл бүхий аж ахуйн нэгж,

байгууллагад нэр төрөл, зориулалт

заасан баримтыг 2 хувь үйлдэн,

хор аюулын лавлах мэдээллийг

дагалдуулж өгдөг

0 5

Химийн бодисын  чанар, савлалт

Хуудас 5



35

Химийн хорт болон аюултай

бодисыг хадгалах,

тээвэрлэх, ашиглах, устгах

журам 3.5.11 дахь заалт

Химийн хорт болон аюултай

бодисыг үйлдвэрлэгчийн савласан 

зориулалтын саванд хадгалсан

болон хэрэв өөр саванд хадгалах

бол уг сав нь химийн бодис

хадгалах зориулалттай

0 5

36

Химийн хорт болон аюултай

бодисыг хадгалах,

тээвэрлэх, ашиглах, устгах

журам 3.5.11 дахь заалт

Химийн хорт болон аюултай

бодисын сав баглаа боодол нь 1

см-ээс их гүн хонхойгоогүй,

зэвэрээгүй, таг нь гүйцэт

таглагддаггүй, гадуур нь гоожоогүй

0 5

37

Химийн хорт болон аюултай

бодисыг хадгалах,

тээвэрлэх, ашиглах, устгах

журам 2.11 дахь заалт,

Химийн хорт бодисын

шошго, тэмдэглэгээ. MNS

5029: 2001

Химийн хорт болон аюултай бодис

нь зориулалтын сав, баглаа

боодол, стандартын шаардлага

хангасан хаяг, шошготой

0 5

0 30 0 0

38

Химийн хорт болон аюултай

бодис, бүтээгдэхүүний

агуулах. Ерөнхий шаардлага

MNS 6458: 2014

Химийн бодис хадгалах

зориулалтын болон эрдсийн хөвөн, 

шилэн хөвөн зэрэг галд тэсвэртэй

материалаар хийгдсэн халалтаас

хамгаалах давхарга бүхий

хөдөлгөөнгүй суурилагдсан металл

чингэлэгтэй.

0 5

39

Химийн хорт болон аюултай

бодис, бүтээгдэхүүний

агуулах. Ерөнхий шаардлага

MNS 6458: 2014

Задгай агуулах нь химийн бодис

тархахаас хамгаалсан ус

нэвчдэггүй материалаар хийгдсэн

цуглуулах талбайтай

0 5

40

Химийн хорт болон аюултай

бодис, бүтээгдэхүүний

агуулах. Ерөнхий шаардлага

MNS 6458: 2014

Цаг агаарын нөлөөлөл болон

нарны гэрэл шууд тусахаас

хамгаалсан хамгаалалт, дээвэртэй 

0 5

41

Химийн хорт болон аюултай

бодис, бүтээгдэхүүний

агуулах. Ерөнхий шаардлага

MNS 6458: 2014

Савалгаагүй хуурай, нунтаг бодис

материал хадгалах задгай агуулах

нь салхинаас хамгаалах ханатай

байх ба ханын өндөр нь 2 м-ээс

намгүй, хамгийн багадаа 2 талыг

халхалсан

0 10

Задгай агуулахад тавигдах шаардлага /цаг агаарын нөлөөнд 

өртдөггүй бодис материал, шатамхай шингэн, бортоготой 

хийнүүдийг хор аюулын лавлах мэдээлэлд заагдсан нөхцөлийг 

харгалзан задгай агуулахад хадгалж болно./
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42

Химийн хорт болон аюултай

бодисыг хадгалах,

тээвэрлэх, ашиглах, устгах

журам 3.5.3 б дахь заалт

Задгай агуулахад химийн бодис

хадгалах бол хоорондын зай нь

шатамхай болон шатамхай бус

бодисын хооронд 5 м-ээс багагүй,

шатамхай бодисын хооронд 10 м-

ээс багагүй

0 5

0 60 0 0

43

Химийн хорт болон аюултай

бодисыг хадгалах,

тээвэрлэх, ашиглах, устгах

журам 4.10 дахь заалт

Химийн бодис тээвэрлэхдээ

тухайн бодист тохирсон ослын үед

ажиллах  төлөвлөгөөг

боловсруулсан, шаардагдах

материал, багаж хэрэгслээр

хангасан

0 10

44

Химийн хорт болон аюултай

бодисыг хадгалах,

тээвэрлэх, ашиглах, устгах

журам 4.5 дахь заалт

Химийн бодисыг хор аюулын

лавлах мэдээлэлд заасан нөхцөлд

тээвэрлэсэн

0 5

45

Химийн хорт болон аюултай

бодисыг хадгалах,

тээвэрлэх, ашиглах, устгах

журам 4.1.2 дахь заалт

Химийн бодисын анхааруулах,

аюулын тухай санамжийг

байршуулсан зориулалтын

тээврийн хэрэгсэлээр тээвэрлэдэг

0 5

46

Хог хаягдлын тухай хуулийн

10 дугаар зүйл 10.2.3,

10.2.4 дэх заалт

Ахуйн хог хаягдлаа цуглуулах,

тээвэрлэх эрх бүхий байгууллага

болон тогтоосон цэгт хүлээлгэн

өгдөг

0 10

47

Хог хаягдлын тухай хуулийн

10 дугаар зүйл 10.2.17 дахь

заалт

Хог хаягдлын гэрээ байгуулах,

хяналт тавих, гадаад дотоод

орчны цэвэрлэгээ хариуцсан нэгж

ажилтантай

0 5

48

Хог хаягдлын тухай хуулийн

23 дугаар зүйл 23.4 дэх

заалт

Аюултай хог хаягдлын үүссэн

болон хуримтлагдсан хэмжээг нэр

төрөл бүрээр бүртгэсэн

0 5

49

“Хог хаягдлын тухай”

хуулийн 23 дугаар зүйлийн

23.1, 23.3 дэх заалт, Химийн

хорт болон аюултай

бодисыг хадгалах,

тээвэрлэх, ашиглах, устгах

журам 5.5.5ж дахь заалт 

Аюултай хог хаягдлаа эрх бүхий

байгууллагад шилжүүлэх хүртэл

түр аюулгүй нөхцөлийг бүрдүүлсэн

орчинд, хуулийн хугацаанд

хадгалсан 

0 10

50

"Хог хаягдлын тухай" хууль

10 дугаар зүйл 10.2.5 дахь

хэсэг, 

Аюултай хог хаягдлаа эрх бүхий

байгууллагад, эсхүл тогтоосон

тусгай цэгт хүлээлгэн өгдөг

0 10

0 20 0 0

51

Дотоод хяналт шалгалтыг зохион

байгуулах журам батлуулан

мөрдөж ажилладаг

0 5

Химийн хорт болон аюултай бодисын тээвэрлэлт, бодисын 

үлдэгдэл, сав, баглаа боодлын устгалт

Дотоод хяналт

ТХШТХ-ийн 7.2, Аж ахуйн

нэгж байгууллагын үйл

ажиллагаанд дотоод хяналт

шалгалтыг зохион байгуулах

нийтлэг журам, Засгийн

газрын 311 тогтоол

Хуудас 7



52

Дотоод хяналт шалгалтаар

илэрсэн зөрчил дутагдлыг

арилгахад чиглэсэн арга хэмжээг

авч хэрэгжүүлдэг

0 5

53

Химийн хорт болон аюултай

бодисыг хадгалах,

тээвэрлэх, ашиглах, устгах

журам 3.5.17 дахь заалт

Химийн бодисын агуулахын

агааржуулалтын системын

ажиллагаа, агааржуулалтын

хоолойн бүрэн бүтэн байдал,

тосгуур, суурины идэгдэлт,

тавиурын холбоосны бүрэн бүтэн

байдалд, химийн бодисын сав

баглаа боодолд дотоод хяналт

тавьж ажилладаг

0 10

0 336 0 0

Хяналтын чиглэл, албан

тушаалын нэр

/ овог, нэр/

/ гарын үсэг, тэмдэг/

НИЙТ ОНОО

ТХШТХ-ийн 7.2, Аж ахуйн

нэгж байгууллагын үйл

ажиллагаанд дотоод хяналт

шалгалтыг зохион байгуулах

нийтлэг журам, Засгийн

газрын 311 тогтоол

БАТАЛГААЖУУЛАЛТ

Хяналтын чиглэл, албан

тушаалын нэр

Хүлээн зөвшөөрсөн: Аж ахуйн

нэгж, байгууллагын эрх бүхий

албан тушаалтан

Тайлбар:            

/ овог, нэр/ / овог, нэр/

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

Хуудас 8


