№2.25 АЮУЛТАЙ ХОГ ХАЯГДЛЫГ ДАХИН
БОЛОВСРУУЛАХ, УСТГАХ ҮЙЛ АЖИЛЛАГААГ
ШАЛГАХ ХЯНАЛТЫН ХУУДАС

Хяналтын байгууллага:
Шалгуулагч этгээдийн нэр:
Объектын нэр:
Регистрийн дугаар:
Хяналт шалгалт хийсэн огноо: …./../..

Шаардлага хангасан
асуултын тоо:

Хууль сахин мөрдөлтийн хувь:

Шаардлага хангаагүй
нийт оноо:

Эрсдэл үүсэх
магадлалын хувь:

Эрсдэл үүсэх
магадлал

Б. ХЯНАЛТ ШАЛГАЛТЫН АСУУЛТУУД, ҮНЭЛГЭЭ
Батлагдсан оноо

1

БОНБҮТХ 7.2, 7.3

Шаардлага
хангаагүй

Хууль тогтоомж, дүрэм,
журам, стандартын нэр,
зүйл, заалт

Шаардлага
хангасан

No

Тухайн жилийн байгаль орчны
менежментийн төлөвлөгөөтэй

0

10

ГТХ 27.1

Газар эзэмших хүчин төгөлдөр эрхийн
гэрчилгээтэй

0

1

ГТХ 27.1

Газар эзэмших гэрээтэй

0

3

Хөрсийг элэгдэх эвдрэх, хуурайших,
намагжих, давсжих, бохирдох,хордохоос
сэргийлэх арга хэмжээг өөрийн зардлаар
хариуцан гүйцэтгэдэг

0

3

Газрын төлөв байдал, чанарын улсын
хянан баталгааны дүгнэлттэй

0

1

Эдлэн газрын нэгж талбарыг мэдээллийн
санд оруулсан кадастрын зурагтай

0

5

Хяналт шалгалтын асуултууд

Байгаль орчинд нөлөөлөх байдлын
үнэлгээтэй

2

Аюултай хог хаягдал үүсгэгч болон
аюултай хог хаягдлыг тээвэрлэх,
цуглуулах, хадгалах, дахин
ХХТХ 21.1
боловсруулах, устгах үйл ажиллагааг
АХХТХЦТДБУББТ журмын
байгаль орчны асуудал эрхэлсэн төрийн
захиргааны төв байгууллагад
бүртгүүлсэн, бүртгэлийн дугаартай

3

ХХТХ 4.2.5, 4.8

Аюултай хог хаягдлыг хадгалах, дахин
боловсруулах, устгах үйл ажиллагаанаас
үүсэж болох аюул, ослоос урьдчилан
сэргийлэх ослын төлөвлөгөөтэй

4

БОНБҮТХ 9.1, 9.3, 9.5

5
6

7

ГТХ 50.1.1

8

ГТХ 35.1.2, 58.7

9

КЗГКТХ 16.3

Хуудас B1

Авсан оноо

Хяналт
Гүйцэтгэлшалгалт ийн шалгалт

Байгаль орчныг хамгаалах
менежментийн төлөвлөгөө, орчны хяналт
шинжилгээний хөтөлбөр болон газрын
БОНБҮТХ 9.1, 9.3, 9.5,
доорх ус, гадаргын ус, хөрс, агаарын
ХХТХ 30.1,
10
АХХТХЦТДБУББТ журмын хяналт-шинжилгээний болон хариу арга
хэмжээний хөтөлбөрийн дагуу хяналт7.1
шинжилгээг хийж гүйцэтгэсэн,
бохирдолыг бууруулах арга хэмжээ авсан

0

10

Газрын доорх усны хяналт-шинжилгээний
цооног нь газрын гадаргаас доош босоо
чиглэлд газрын доорх усны дээд үе
хүртэл үргэлжлэх бөгөөд байгууламжийн
газрын доорх усны хяналт-шинжилгээний
АХХТХЦТДБУББТ журмын
систем нь газрын доорх усны хамгийн
11
7.3, 7.4
дээд үеэс дээж авах боломж бүхий гүнд
суурилагдсан, тогтоосон цэгт гаргасан,
хангалттай тооны хяналтын худагтай,
худгаас дээж авах бүртээ газрын доорх
усны түвшинг хэмжиж, бүртгэл хөтөлсөн

0

10

Хар тугалга, мг/кг, 100

0

5

Хүнцэл, мг/кг, 6

0

5

Кадми мг/кг, 3

0

5

Никель мг/кг, 150

0

5

Кобальт мг/кг, 50

0

5

17

Цайр мг/кг, 300

0

5

18

Устөрөгчийн илтгэгч рН /6,58,5/

0

5

Цайр мг/л, 0.01

0

5

Кадми мг/л, 0.005

0

5

21

Хар тугалга мг/л, 0.01

0

5

22

Хүнцэл мг/л, 0.01

0

5

23

РМ2,5 нарийн ширхэглэлт
тоосонцор 0,05 мг/м3

0

5

ÐÌ10 том ширхэглэлт
тоосонцор 0,1мг/м3

0

5

Хүхэрлэг хий, мг/м3 0,02

0

5

26

Угаарын хий, мг/м3 10

0

5

27

Азотын давхар исэл, мг/м3 0,04

0

5

12
13
14
15
16

Хөрсний чанар, хөрс
бохирдуулагч бодис,
элементүүдийн
зөвшөөрөгдөх дээд
хэмжээMNS 5850:2008

MNS 4586-98 Усан орчны
чанарын үзүүлэлт. Ерєнхий
20
шаардлага

Хөрс

19

24 “Агаарын чанар, техникийн
ерөнхий шаардлага” MNS
4585:2007
25

Ус

Агаар

28 УТХ 28.1, 28.4

Ус ашиглах дүгнэлт, эрхийн бичигтэй

0

10

29 УТХ 28.11

Ус ашиглах төлбөр төлсөн

0

5

Хуудас B2

30 УТХ 30.1.4

Ус авах цэгт тоолуур байрлуулж,
баталгаажуулсан

0

5

31 АТХ 23.1

Агаарын бохирдлыг хянах дотоод
хяналтын багаж хэрэгсэл болон агаар
бохирдуулах бодисыг саармагжуулах,
цэвэрлэх, физикийн сөрөг нөлөөллийг
бууруулах тоног төхөөрөмжөөр
тоноглосон

0

10

32 ХХТХ 25.1

Аюултай хог хаягдал хадгалах, дахин
боловсруулах устгах байгууламж нь
зөвшөөрөгдсөн газар байрласан

0

10

33 ХХТХ 25.3.1, 25.3.2

Нэг хувийн чийгийн хангамшилтай
жилийн үерийн урсацын хэмжээнд
тооцсон үерийн хамгаалалтын барилга
байгууламжтай, үерийн урсацын
хэмжээнд тооцсон эзлэхүүн бүхий
гадаргын ус цуглуулах сантай

0

5

34 ХХТХ 25.3.5

Зөвшөөрөлгүй хүн нэвтрэх, мал амьтан
орохоос хамгаалсан хашаа, харуул
хамгаалалттай, байгууламжийн орох,
гарах хаалга болон дотор, гадна талбай,
зам, устгалын үйл ажиллагааг тасралтгүй
хянах хяналтын системтэй

0

5

35 ХХТХ 4.2.5

Аюул ослоос урьдчилан сэргийлэх,
түүнийг мэдрэх, хариу арга хэмжээ авах
зориулалттай хөдөлмөр хамгаалал,
аюулгүй ажиллагааны тоног төхөөрөмж,
тоноглол, дохиоллын системтэй

0

5

36 ХХТХ 25.3.7

Аюулгүй ажиллагааны болон аюул,
ослын үед ажиллах дохиоллын систем,
хариу арга хэмжээний тоног төхөөрөмж,
багаж хэрэгсэл, саармагжуулах бодис,
материалаар хангагдсан

0

5

Аюултай хог хаягдлыг хадгалах, дахин
боловсруулах, устгах байгууламжинд
ХХТХ 26.1.3,
37 АХХТХЦТДБУББТ журмын ажилладаг ажилтанг танхимын болон
ажлын байран дээр дадлагажуулах
4.3
сургалтад хамруулсан

0

5

Шатамхай, урвалын идэвхтэй, нийцгүй
хог хаягдлыг бусад хог хаягдлаас тусад
АХХТХЦТДБУББТ журмын нь хадгалах, нийцгүй хог хаягдалтай
38
харьцах газруудад анхааруулах тэмдэг
4.23, 4.24
тэмдэглэгээг харагдахуйц газар
байрлуулсан

0

5

0

5

0

3

39 ХХТХ 27.1

40

Аюултай хог хаягдлыг хүлээн авахын
өмнө төлөөлөх дээжинд шинжилгээ хийж,
шаардлагатай үзүүлэлтийг тодорхойлсон

Аюултай хог хаягдлыг хадгалах, дахин
АХХТХЦТДБУББТ журмын
боловсруулах, устгах үйл ажиллагааны
4.26
бүртгэлийг тогтмол хөтөлж, хадгалсан

Хуудас B3

Аюултай хог хаягдлыг шатааж устгах
байгууламжийн үйл ажиллагааг зогсоож,
АХХТХЦТДБУББТ журмын хаахдаа шатаалтын зуухнаас бүх хог
41
хаягдал, тэдгээрийн үлдэгдлийг (үнс,
4.27
скруберийн ус болон лаг гэх мэт)
зайлуулсан

0

10

Аюултай хог хаягдлын ландфилл нь хог
хаягдал, түүнээс үүсэх шүүрлээс хөрс,
газрын доорхи болон гадаргын ус
бохирдохоос хамгаалах зориулалттай
доторлогооны систем, шүүрэл цуглуулах,
зайлуулах системтэй

0

10

Аюултай хог хаягдлын ландфиллын
ХХТХ 34.2,
доторлогооны систем, шүүрэл цуглуулах,
43 АХХТХЦТДБУББТ журмын
зайлуулах систем нь стандартад заасан
4.29
шаардлагыг хангасан

0

10

0

5

0

5

0

5

47 ХХТХ 35.3

Аюултай хог хаягдал шатаах зуух нь
зуухны үйл ажиллагаа доголдох үед хог
хаягдал ачаалах үйлдлийг зогсоох
автомат системтэй

0

5

48 ХХТХ 36.3

Аюултай хог хаягдал хадгалах, дахин
боловсруулах, устгах байгууламж нь
агаарт ялгарах хийг хянах хяналтын
системтэй

0

5

49 ХХТХ 36.5

Аюултай хог хаягдал дахин
боловсруулах, устгах байгууламжийн хий
цэвэрлэх системээс үүссэн тоос, зуухны
доод үнс зэрэг хатуу хаягдлыг зохих
технологийн дагуу боловсруулж, аюултай
хог хаягдлын ландфиллд булж устгасан

0

10

0

5

42 ХХТХ 34.1

44 ХХТХ 34.5

Ландфиллд булшилсан аюултай хог
хаягдлын төрөл, нэг бүрийн байрлал,
хэмжээ, гүнийг тэмдэглэсэн зураглал
үйлдэж, аюултай хог хаягдлын бүтэц,
байршлын талаар бүртгэл хөтөлсөн

Аюултай хог хаягдлын алдагдсан,
хуримтлагдсан шингэнийг тогтоон барих
ХХТХ 33.2,
хязгаарлалтын системтэй, уг суурин дээр
45 АХХТХЦТДБУББТ журмын байрласан савнуудын нийт эзлэхүүнээс,
4.30.3
эсхүл хамгийн том савны эзлэхүүнээс 10
хувиар их
Аюултай шингэн хог хаягдал хадгалах
сав байрлуулах талбай нь хязгаарлалтын
системийн суурь нь эвдрэл гэмтэл,
АХХТХЦТДБУББТ журмын завсар зайгүй, асгарсан, алдагдсан
46
хаягдал, хуримтлагдсан хур тунадасны
4.30.3
усыг тогтоон барих боломжтой хаалт,
хашилттай

Шатамхай болон урвалын идэвхтэй хог
АХХТХЦТДБУББТ журмын хаягдал хадгалах савыг байгууламжийн
50
доторх барилга байгууламжаас 15
4.30.6
метрээс багагүй зайд байрлуулсан

Хуудас B4

Нийцгүй хог хаягдал хадгалж байгаа
савыг бусад хог хаягдал хадгалдаг
АХХТХЦТДБУББТ журмын
савтай ойр байрлуулсан тохиолдолд
51
4.30.8
далан, суваг, хана гэх мэтээр тусгаарлаж,
эрсдэл үүсэхээс хамгаалсан

0

5

Аюултай хог хаягдлыг хадгалах, дахин
боловсруулах, устгах байгууламжийн
ажлын байр, агуулах зэрэг битүү орчны
АХХТХЦТДБУББТ журмын агаарыг сэлгэх агааржуулалтын нэгдсэн
52
системтэй, уг системээс гарсан агаарыг
8.2
шатаалтын зууханд өгч байгаа агаартай
нийлүүлж шатаах, эсхүл цэвэршүүлж
агаарт хаядаг

0

10

Аюултай хог хаягдлыг дахин
боловсруулах, устгах байгууламж нь
нэрэх, ууршуулах, уусгагчаар хандлах
АХХТХЦТДБУББТ журмын
процесс, хий болон уур цэвэрлэх систем
53
8.4
зэргээс үүссэн хүнд болон хөнгөн, шингэн
хаягдлыг цуглуулах, хуримтлуулах
тоноглолтой

0

10

Аюултай хог хаягдлыг тээвэрлэх,
цуглуулах, хадгалах, дахин
боловсруулах, устгах үйл ажиллагаа
эрхлэгч нь тухайн жилд гүйцэтгэсэн
ХХТХ 29.1,
54 АХХТХЦТДБУББТ журмын ажлын тайланг байгаль орчны асуудал
эрхэлсэн төрийн захиргааны төв
9.1
байгууллагын баталсан маягтын дагуу
гаргаж, холбогдох байгууллагад
тогтоосон хугацаанд хүргүүлсэн

0

10

Дотоод хяналт шалгалтыг зохион
байгуулах журам батлуулан мөрдөж
ажилладаг

0

5

Дотоод хяналт шалгалтаар илэрсэн
зөрчил дутагдлыг арилгахад чиглэсэн
арга хэмжээг авч хэрэгжүүлдэг

0

5

ТХШТХ-ийн 7.2, БОХТХ
31.2, ААНБ-ын үйл
ажиллагаанд дотоод
хяналт шалгалтыг зохион
байгуулах нийтлэг журам,
56
Засгийн газрын 311 тогтоол
55

НИЙТ ОНОО

0
0

ҮНЭЛГЭЭ

262

0

.....
эрсдэлтэ ..... эрсдэлтэй
й

БАТАЛГААЖУУЛАЛТ
Хяналтын чиглэл, албан тушаалын нэр

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

/ овог, нэр/

/ овог, нэр/

/ овог, нэр/

/ гарын үсэг, тэмдэг/

/ гарын үсэг, тэмдэг/

/ гарын үсэг, тамга/

Хяналтын
чиглэл,
тушаалын нэр

албан

Тайлбар:
>=50%
[30%-49%]
<=29%

Их эрсдэлтэй
Дунд эрсдэлтэй
Бага эрсдэлтэй

Хуудас B5

