
Хяналтын байгууллага:

Шалгуулагч этгээдийн нэр:

Объектын нэр:

Регистрийн дугаар:
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1 3 4 5 6

1 БОНБҮТХ 7.2, 7.3 0 5

2 БОНБҮТХ 9.1, 9.2, 9.6, 9.7 0 5

3 ГТХ 27.1 0 3

4 КЗГКТХ 16.3, 16.4 0 3

5 ГТХ 58.2 0 3

6 БОНБҮТХ 9.2, 9.5, 9.6, 9.7 0 10

7 0 5

8 0 10

9 0 5

Хууль сахин                               

мөрдөлтийн хувь:  

Эрсдэл үүсэх                                       

магадлалын хувь:             

Эдлэн газар нь газрын улсын

бүртгэлд бүртгэгдсэн

Газрын төлөв байдал, чанарын

хянан магадлагаа хийлгэсэн

Тухайн жилийн Байгаль орчны

менежментийн төлөвлөгөөтэй

Газар эзэмших эрхийн гэрчилгээ,

гэрээтэй

Гүйцэтгэл-

ийн шалгалт

2

Байгаль орчинд нөлөөлөх

байдлын үнэлгээтэй

Байгаль орчны хяналтын чиглэлээр

Авсан 

оноо

№2.2.ТӨВ БОЛОН УРЬДЧИЛАН ЦЭВЭРЛЭХ 

БАЙГУУЛАМЖИЙГ ШАЛГАХ ХЯНАЛТЫН 

ХУУДАС

Шаардлага  хангасан                                

асуултын тоо:                                        

Хууль тогтоомж, дүрэм, журам, 

стандартын нэр, зүйл, заалт

Батлагдсан оноо

Хяналт шалгалт хийсэн огноо: …./../..

Шаардлага хангаагүй                               

нийт оноо:                                           

Эрсдэл үүсэх                               

магадлал

Асуултууд

ХЯНАЛТ ШАЛГАЛТЫН АСУУЛТУУД, ҮНЭЛГЭЭ

№

БОНБҮТХ 9.2, 9.5, 9.6, 9.7

Хөрсний шинжилгээний үр дүнгээр

гарсан сөрөг нөлөөллийг

бууруулах арга хэмжээ авсан

Тухайн жилийн Байгаль орчныг

хамгаалах төлөвлөгөөнд орсон

ажлуудыг хугацаанд нь хийсэн

Хөрсний шинжилгээг тогтмол

хийлгэдэг

Усны шинжилгээг тогтмол

хийлгэдэг

Хуудас 1



10 0 10

11 0 5

12 0 10

13 УТХ  30.2.2 0 3

14 0 3

15 0 3

16 ХХБАБТХ 10.3  0 3

17 ХХБАБТХ 13.7 0 3

18 ХХБАБТХ 13.7 0 3

19 БХТХ 31.3 0 3

20

Хот суурины ус хангамж,

ариутгах татуурга

ашиглалтын тухай хуулийн

18.2.4, Эрүүл ахуйн тухай

хуулийн 4.4.1,

Хөдөлмөрийн аюулгүй

байдал үйлдвэрлэлийн

эрүүл ахуй, эрүүл ахуйн

хамгаалалтын бүсийн

хэмжээ, ерөнхий

шаардлага MNS 5105:2001

0 5

21 0 5

Цэвэрлэх байгууламжийн

цэвэрлэсэн бохир усыг хаях

талбай нь хөрс, гадаргын болон

гүний усыг бохирдуулахаас

сэргийлсэн арга хэмжээ авсан

БОНБҮТХ 9.2, 9.5, 9.6, 9.7

Агаарын шинжилгээг тогтмол

хийлгэдэг

Агаарын шинжилгээний үр дүнгээр

гарсан сөрөг нөлөөллийг

бууруулах арга хэмжээ авсан

Усны шинжилгээний үр дүнгээр

гарсан сөрөг нөлөөллийг

бууруулах арга хэмжээ авсан

ХХБАБТХ 10.2
Хоорондоо урвалд орж болзошгүй

бодисуудыг ялгаж тусад нь

хадгалдаг 

Хадгалж байгаа химийн бодисын

сав, баглаа боодол нь тухайн

бодисын нэр, анхааруулах тэмдэг,

аюулын шинж чанарыг тод, томоор

бичсэн шошготой

Химийн бодисын ашиглалт,

зарцуулалтын бүртгэл хөтөлдөг 

Химийн бодисын ашиглалт

зарцуулалтын тайлан мэдээг

хугацаанд нь холбогдох

байгууллагад хүргүүлдэг

Бохир ус цэвэрлэхэд зориулсан

бодисыг зориулалтын тусгай

агуулахад хадгалдаг 

Эрүүл ахуйн хяналтын чиглэлээр

Эрүүл ахуйн тухай хуулийн

4.4.1 Ариутгах

татуурга.гадна сүлжээ ба

байгууламж БНбД 40-01-14-

ын 9.1.14

Үйлдвэрлэлийн явцад байгаль

орчинд гаргаж байгаа хорт бодис,

хог хаягдлын хэмжээг тогтмол

бүртгэдэг 

Ариутгах татуургын цэвэрлэх

байгууламжийн эрүүл ахуйн

хамгаалалтын бүсийг хүчин

чадлаас хамааруулан тогтоосон

Хаягдал усыг дахин боловсруулах

технологитой болон хаягдал усыг

зайлуулах цэг тогтоолгосон

Хуудас 2



22 0 5

23 0 5

24 0 5

25 0 5

26 0 5

27 0 5

28 0 5

29 0 5

30 0 5

31 0 5

32 0 5

33

Хлороор 

халдваргүйжүүлд

эг

0 10

34

Хлороор 

халдваргүйжүүлсэ

ний дараа

хлоргүйжүүлж 

гадаад орчин 

0 5

Эрүүл ахуйн тухай хуулийн

4.4.1 Ариутгах

татуурга.гадна сүлжээ ба

байгууламж БНбД 40-01-14-

ын 9.2.5.10 

Биологи цэвэрлэгээний

байгууламж дахь бохир усны

температур 10 градусаас багагүй,

37 градусаас ихгүй

Эрүүл ахуйн тухай хуулийн

4.4.1 Ариутгах

татуурга.гадна сүлжээ ба

байгууламж БНбД 40-01-14-

ын 9.2.12.2, 9.2.12.4

Бохир усанд

халдваргүйжүү

лэлт хийх

100 м³/хоног хүртэл хүчин

чадалтай цэвэрлэх байгууламжид

нэг секцтэй аэротенк, 100

м³/хоногоос их хүчин чадалтай

цэвэрлэх байгууламжид 2-оос

дээш секц бүхий аэротенктэй

Биошүүлтүүрийн тоо 2-оос багагүй

Эрүүл ахуйн тухай хуулийн

6.2 Ариутгах

татуурга.гадна сүлжээ ба

байгууламж БНбД 40-01-14-

ын 9.1.17

Эрүүл ахуйн тухай хуулийн

4.4.1 Ариутгах

татуурга.гадна сүлжээ ба

байгууламж БНбД 40-01-14-

ын 9.2.1.1, 9.2.1.3, 9.2.2.1,

9.2.4.1

Механик болон биологи

цэвэрлэгээний байгууламжууд лаг,

тунадас боловсруулах зэрэг

үндсэн байгууламжаас гарч буй

хорт хий, ялгарлыг цэвэршүүлэх

арга хэмжээг төлөвлөсөн

Жигдрүүлэх сантай 

1000 м³/хоногоос дээш хүчин

чадалтай цэвэрлэх байгууламжид

бохир усыг тунгалагжуулах

байгууламжтай 

Цэвэрлэх байгууламжийн

лабораторийн өрөөний тоо,

талбайн хэмжээ норм дүрмийн

шаардлага хангсан  

Цэвэрлэх байгууламжийн

ажилчдын өрөө, засварын

өрөөнүүдийн тоо, талбайн хэмжээ

норм дүрмийн шаардлага

хангасан

Бохир усан дахь том хог хаягдлыг

барих сараалжийн савх

хоорондын зай 16 мм-ээс ихгүй 

Хог хаягдлыг сараалжинд 2

хоногоос дээш хугацаагаар

хуримтлагдвал халдваргүйжүүлдэг

Цэвэрлэх байгууламжийн хүчин

чадал 100 м³/хоногоос их байгаа

тохиолдолд элс баригчтай

Эрүүл ахуйн тухай хуулийн

4.4.1 Ариутгах

татуурга.гадна сүлжээ ба

байгууламж БНбД 40-01-14-

ын 9.1.14

Хуудас 3



35

Хэт ягаан туяаны

халдваргүйжүүлэ

лт хийдэг

0 10

36

Озоноор 

халдваргүйжүүлэ

лт хийдэг

0 10

37 0 10

38 0 10

39 0 10

40 0 10

41 0 10

42 0 10

43 0 10

44 0 10

45

“Хог хаягдлын тухай”

хуулийн 10 дугаар зүйл

10.2.3, 10.2.4 дэх заалт

0 5

46

“Хог хаягдлын тухай”

хуулийн 10 дугаар зүйл

10.2.17 дахь заалт, Эрүүл

ахуйн тухай хуулийн 4.4.3

0 5

47

“Хог хаягдлын тухай”

хуулийн 23 дугаар зүйл

23.4 дэх заалт, Эрүүл

ахуйн тухай хуулийн 4.4.2

0 5

48

“Хог хаягдлын тухай”

хуулийн 23 дугаар зүйлийн

23.1 дэх заалт, 

Химийн хорт болон

аюултай бодисыг хадгалах,

тээвэрлэх, ашиглах, устгах

журам 5.5.5 дахь заалт,

Эрүүл ахуйн тухай хуулийн

4.4.2

0 5

49

"Хог хаягдлын тухай" хууль

10 дугаар зүйл 10.2.5 дахь

хэсэг, Эрүүл ахуйн тухай

хуулийн 4.4.2

0 5

Аюултай хог хаягдлаа эрх бүхий

байгууллагад, эсхүл тогтоосон

тусгай цэгт хүлээлгэн өгдөг

Байгаль орчин, эрүүл ахуй, халдвар хамгааллын хяналтын чиглэлээр

Ахуйн хог хаягдалаа цуглуулах,

тээвэрлэх эрх бүхий байгууллага

болон тогтоосон цэгт хүлээлгэн

өгдөг

Хог хаягдлын гэрээ байгуулах,

хяналт тавих, гадаад дотоод

орчны цэвэрлэгээ хариуцсан нэгж

ажилтантай

Аюултай хог хаягдлын үүссэн

болон хуримтлагдсан хэмжээг нэр

төрөл бүрээр бүртгэсэн

Аюултай хог хаягдлаа эрх бүхий

байгууллагад шилжүүлэх хүртэл

түр аюулгүй нөхцөлийг бүрдүүлсэн

орчинд, хуулийн хугацаанд

хадгалсан 

Эрүүл ахуйн тухай хуулийн

4.4.1 Хүрээлэн

байгаа орчин. Усны чанар.

Хаягдал ус. Ерөнхий

Шаардлага MNS 4943:2015

Цэвэрлэсэн бохир усны жинлэгдэх

бодис 30 мг/л-ээс ихгүй

Цэвэрлэсэн бохир усны

биохимийн хэрэгцээт хүчилтөрөгч

20 мгО/л-ээс багагүйЦэвэрлэсэн бохир усны химийн

хэрэгцээт хүчилтөрөгч 50 мгО/л-

ээс багагүй
Цэвэрлэсэн бохир усны  рН 6-9

Цэвэрлэсэн бохир усны үлдэгдэл

хлорын агууламж 1 мг/л-ээс ихгүй

Эмгэгтөрөгя нян илрэхгүй

Эрүүл ахуйн тухай хуулийн

4.4.1 Ариутгах

татуурга.гадна сүлжээ ба

байгууламж БНбД 40-01-14-

ын 9.2.12.2, 9.2.12.4

Бохир усанд

халдваргүйжүү

лэлт хийх

Эрүүл ахуйн тухай хуулийн

4.4.1 Бохир ус цэвэрлэх

байгууламжийн байршил,

цэвэрлэгээний технологи,

түвшинд тавих үндсэн

шаардлага MNS 4288:1995

Лагийн талбайтай

Лагийн халдваргүйжүүлэлт хийдэг

Хуудас 4



50 0 5

51 0 5

0 310 0 0

ТХШТХ-ийн 7.2, Аж ахуйн

нэгж байгууллагын үйл

ажиллагаанд дотоод

хяналт шалгалтыг зохион

байгуулах нийтлэг журам,

Засгийн газрын 311 тогтоол 

Дотоод хяналт шалгалтыг зохион

байгуулах журам батлуулан

мөрдөж ажилладаг 

Дотоод хяналт шалгалтаар

илэрсэн зөрчил дутагдлыг

арилгахад чиглэсэн арга хэмжээг

авч хэрэгжүүлдэг

/ овог, нэр/

/ гарын үсэг, тэмдэг/

Хүлээн зөвшөөрсөн: Аж ахуйн

нэгж, байгууллагын эрх бүхий

албан тушаалтан

/ овог, нэр/

/ гарын үсэг, тамга/

НИЙТ ОНОО

Хяналтын чиглэл, албан

тушаалын нэр

Тайлбар:            

/ гарын үсэг, тэмдэг/

/ овог, нэр/

Хяналтын чиглэл, албан

тушаалын нэр

БАТАЛГААЖУУЛАЛТ

Хуудас 5


