
Хяналтын байгууллага:

Шалгуулагч этгээдийн нэр:

Объектын нэр:

Регистрийн дугаар:

Хууль сахин                               

мөрдөлтийн хувь:  

Эрсдэл үүсэх                                       

магадлалын хувь:             
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1 3 4 5 6

0 20 0 0

1

Хүнсний бүтээгдэхүүний 

аюулгүй байдлыг хангах 

тухай хуулийн 6.1

0 10

2

Жимс, жимсгэнэ, хүнсний 

ногооны үйлдвэрлэлд 

хөдөө аж ахуйн зохистой 

дадлыг хялбаршуулан 

нэвтрүүлэх зааврын 2-1

0 10

0 15 0 0

Нэг: Жимс, жимсгэнийн тариалалтын талбайн түүх менежмент, 

бичиг баримт

Хүнсний чиглэлийн үйл ажиллагаа 

эрхлэгч нь харъяалах нутаг дэвсгэр 

дэх хяналтын байгууллагын 

мэдээллийн санд бүртгүүлсэн.

№ 1.45.ЖИМС, ЖИМСГЭНИЙ ТАРИАЛАЛТ, ҮРЖҮҮЛГИЙГ 

ШАЛГАХ ХЯНАЛТЫН ХУУДАС 

Тариалангийн талбай, хүрээлэн буй 

орчин, хөрсний эвдрэл, химийн 

бодисын агуулах, хольц бэлтгэх 

талбай, худаг, цөөрөм, ус 

зайлуулах, хоолой, барилга 

байгууламж, зам зэрэг аж ахуйн үйл 

ажиллагаа явуулж буй газрыг 

масштаблан харуулсан газрын 

зурагтай.

Хоёр: Үр болон суулгацын чанарт  тавигдах шаардлага

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

Гүйцэтг

эл-ийн 

шалгал

т

№

2

Авсан 

оноо

Хуудас 1



3

Таримал ургамлын үр

сортын тухай хууль, Хөдөө

аж ахуйн зохистой дадал

/ХААЗД/хэрэгжүүлэх 

удирдамж MNS 6737:2018

Газар тариалангийн анхан

шатны үйлдвэрлэлд хөдөө

аж ахуйн зохистой дадал

нэвтрүүлэх шалгуур ,

шаардлага  А.2.

0 10

4

Таримал ургамлын үр

сортын тухай хууль, Хөдөө

аж ахуйн зохистой дадал

/ХААЗД/хэрэгжүүлэх 

удирдамж MNS 6737:2018

Газар тариалангийн анхан

шатны үйлдвэрлэлд хөдөө

аж ахуйн зохистой дадал

нэвтрүүлэх шалгуур ,

шаардлага  А.2.

0 5

0 60 0 0

5

Тариалангийн тухай

хуулийн 25.1.9 Хөдөө аж

ахуйн зохистой дадал

/ХААЗД/хэрэгжүүлэх 

удирдамж MNS 6737:2018

Газар тариалангийн анхан

шатны үйлдвэрлэлд хөдөө

аж ахуйн зохистой дадал

нэвтрүүлэх шалгуур ,

шаардлага  11

0 5

6

Тариалангийн тухай

хуулийн 25.1.3, Жимст

цэцэрлэгийн талбайн

хамгаалалтын ойн зурвас

Техникийн шаардлага

MNS6849:2020 

стандартын 4.6, 5.3.3

0 10

Жимст цэцэрлэгийн хамгаалалтын 

ойн зурвас байгуулахдаа мод, 

сөөгийн үр, модлог болон ногоон 

мөчрөөр үржүүлж, бойжуулсан 

стандартын техникийн шаардлага 

хангасан суулгац ашигласан.

Тариалах үр, суулгацандаа 

чанарын шинжилгээ хийлгүүлж 

баталгаажуулна.

 Баталгаат сортын таримлын үр, 

суулгац тариалдаг.

Хөдөө аж ахуйн эдэлбэр газар, 

хөрсийг хүнд металл болон бусад 

химийн бодисоор бохирдуулахгүй 

байх нөхцөлийг хангаж ажилладаг.

Гурав: Жимс жимсгэнийн тариалангийн газрын хөрс хамгаалал, 

талбайн хамгаалалтын ойн зурвас хийхэд тавих шаардлага

Хуудас 2
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Жимс цэцэрлэгийн

талбайн хамгаалалтын

ойн зурвас MNS6849:2020-

ын 5.3.2

0 10

8

Жимс цэцэрлэгийн

талбайн хамгаалалтын

ойн зурвас MNS6849:2020-

ын 5.2.8

0 10

9

Жимс цэцэрлэгийн

талбайн хамгаалалтын

ойн зурвас MNS6849:2020-

ын 5.2.10

0 5

10

Жимс цэцэрлэгийн

талбайн хамгаалалтын

ойн зурвас MNS6849:2020-

ын 5.2.11

0 5

11

Хөдөө аж ахуйн зохистой

дадал /ХААЗД/хэрэгжүүлэх 

удирдамж MNS 6737:2018,

Газар тариалангийн анхан

шатны үйлдвэрлэлд хөдөө

аж ахуйн зохистой дадал

нэвтрүүлэх шалгуур ,

шаардлага  А-3.4.

0 10

12
Тариалангийн тухай 

хуулийн 20.2.1, 25.1.2, 
0 5

50

Монгол орны бүс бүслүүрийн 

байгаль цаг уур, хөрсний байдлыг 

харгалзан тухайн бүс нутагт 

нутагшсан бусад мод, сөөгийн нэр 

төрлөөс сонгож жимст цэцэрлэгийн 

хамгаалалтын зурваст тариалдаг.

Хамгаалалтын ойн зурвасын дотор 

талын ташингын эгнээ ба жимс, 

жимсгэний үндсэн таримал 

хоорондын зайг агро техникийн 

үйлчилгээ үзүүлэхээр тооцож 4-6 м 

зай баримталдаг.

Хамгаалалтын ойн зурваст тарих 

мод сөөгийн хоорондын зай том 

болон дунд модонд 4 м-ээс 5м, 

жижиг мод болон өндөр сөөгөнд 3 

м-ээс 4м, намхан сөөгөнд 1.5м-ээс 

2м байна.

Өөрийн эзэмшлийн талбай, ургацаа 

бусдын халдлага болон малаас 

хамгаалах, тариалангийн талбайг 

хашдаг.

Хамгаалалтын үндсэн ойн зурвасыг 

хоосон орон зай үүсгэлгүйгээр 

тасралтгүй үргэлжилж орц гарцын 

хэсэгт сөөлжүүлсэн хаалт хийх 

байдлаар байгуулсан.

Хөрсний хортон шавьжийн эсрэг 

пестицид ашиглах тохиолдолд  

ахуйн хортон шавьж, мэрэгч 

устгалын болон ариутгал, 

халдваргүйтгэлийн бодисын 

жагсаалт, турших, ашиглах журамд 

заасны дагуу зөвшөөрөгдсөн 

бодисыг хэрэглэнэ. 

Дөрөв: Жимс, жимсгэнийн талбайд  ургамал хамгааллын бодис, 

бордоо ашиглахад тавих шаардлага

Хуудас 3
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Химийн хорт болон 

аюултай бодисын тухай 

хууль, Ургамал 

хамгааллын тухай хууль, 

Жимс, жимсгэнэ, хүнсний 

ногооны үйлдвэрлэлд 

хөдөө  аж ахуйн зохистой 

дадлыг хялбаршуулан 

нэвтрүүлэх зааврын 10 

Хөдөө аж ахуйн зохистой 

дадал /ХААЗД/ 

хэрэгжүүлэх удирдамж 

MNS 6737:2018

0 10

14

Химийн хорт болон 

аюултай бодисын тухай 

хууль, Ургамал 

хамгааллын тухай хууль, 

Жимс, жимсгэнэ, хүнсний 

ногооны үйлдвэрлэлд 

хөдөө  аж ахуйн зохистой 

дадлыг хялбаршуулан 

нэвтрүүлэх зааврын 10 

Хөдөө аж ахуйн зохистой 

дадал /ХААЗД/ 

хэрэгжүүлэх удирдамж 

MNS 6737:2018

0 10

15

Химийн хорт болон

аюултай бодисын тухай

хуулийн 6.1.3, 6.1.4, Хөдөө

аж ахуйн зохистой дадал

/ХААЗД/хэрэгжүүлэх 

удирдамж MNS 6737:2018

Газар тариалангийн анхан

шатны үйлдвэрлэлд хөдөө

аж ахуйн зохистой дадал

нэвтрүүлэх шалгуур ,

шаардлага  А-4.1.

0 10

Бордоог хэрэглэхдээ "Химийн хорт 

болон аюултай бодисын тухай 

хуулийн 6-р зүйлийн 6.1.3, 6.1.4 дэх 

хэсэгт заасны дагуу зөвшөөрөгдсөн 

бордоог хэрэглэдэг.

Биологийн гаралтай бордоог  

ашиглахдаа стандартад заасны 

дагуу түүний найрлага, хэрэглэх 

зааврыг нарийн баримтлан бэлтгэж 

хэрэглэдэг.

Химийн хорт болон аюултай 

бодисын тухай хуулийн 6.1.3, 6.1.4 

дэх хэсэгт заасны дагуу 

зөвшөөрөгдсөн бордоог хэрэглэдэг.

Хуудас 4
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Хөдөө аж ахуйн зохистой

дадал /ХААЗД/хэрэгжүүлэх 

удирдамж MNS 6737:2018

Газар тариалангийн анхан

шатны үйлдвэрлэлд хөдөө

аж ахуйн зохистой дадал

нэвтрүүлэх шалгуур ,

шаардлага  А-4.1.

0 5

17

Химийн хорт болон

аюултай бодисын тухай

хууль, Хөдөө аж ахуйн

зохистой дадал /ХААЗД/

MNS 6737:2018  А-6-1

0 10

18

Химийн хорт болон

аюултай бодисын тухай

хууль, Хөдөө аж ахуйн

зохистой дадал /ХААЗД/

MNS 6737:2018  А-6-9

0 5

0 240 0 0

19

Жимс, жимсгэнийн

үржүүлгийн газар MNS

6876:2020 5.1.2

0 5

20

Жимс, жимсгэнийн

үржүүлгийн газар MNS

6876:2020 5.1.3

0 10

Ургамлын хортон шавьжтай 

тэмцэхдээ тухайн онд хэрэглэхийг 

зөвшөөрч батлагдсан ургамал 

хамгааллын бодисыг зааврын дагуу 

хэрэглэдэг.

Жимс жимсгэний үржүүлгийн газар 

байгуулах талбайг сонгоход усны 

эх үүсвэр, хангамж, чанар, хөрсний 

бүтэц, үржил шим,  шинж чанар, 

газрын налуу тогтоц, хэлбэр, тэгш  

тэгшивтэр 20-ээс хэтрэхгүй, 

салхины зонхилох чиглэл, хүчтэй 

салхилах өдрийн тоо,  нарны 

тусгал, гийгүүлэлтийн байдал, 

хугацаа, талбайн орчмын хөрс, ус 

бохирдолд өртсөн байдал,  дэд 

бүтэц (эрчим хүч, зам, харилцаа 

мэдээллийн хангамж гэх мэт), аж 

ахуйн хэсэг зэргийг харгалзан 

сонгосон.

Жимс жимсгэний үржүүлгийн 

газрыг байгуулах талбайн хэмжээ 1 

га-аас доошгүй.

Хэрэглэсэн ургамал хамгааллын 

бодисын сав, баглаа боодлыг 

зааврын дагуу устгасан тухай акт, 

эрхзүйн баримттай.

Тав: Жимс, жимсгэнийн үржүүлгийн газарт тавигдах шаардлага

Илүү гарсан бордоог хадгалахдаа 

хөдөө аж ахуйн гаралтай 

бүтээгдэхүүн сав баглаа боодол, 

боодлын материал үр, пестицид 

зэрэгтэй холилдуулахааргүй тус, 

тусд нь хадгалах ба хадгалалтын 

явцад ус, чийгээс хамгаалдаг.

Хуудас 5



21

Жимс, жимсгэнийн

үржүүлгийн газар MNS

6876:2020 5.1.4

0 10

22 0 5

23 0 5

23 0 5

24 0 5

25 0 5

26 0 5

Үржүүлгийн  газарт ургуулсан 

суулгац нь тухайн сортын шинж 

чанараа бүрэн хадгалсан, бусад 

сортын холиогүй.

Жимс жимсгэний үржүүлгийн газар 

нь усалгааны эх үүсвэр болон  

бүрэн усалгааны системтэй байна. 

Усалгаанд ашиглах ус нь гол төлөв 

цэнгэг, бага зэрэг давсны 

агууламжтай байж болно. Усанд 

ууссан давсны агууламжийн хэмжээ 

0.1-0.15% буюу 1л усанд 1.0-1.5 

граммаас хэтрээгүй.

Жимс, жимсгэнийн 

үржүүлгийн газар MNS 

6876:2020 5.1.6

 Сортын хянан баталгааг “MNS 

6850:2020 Жимс жимсгэний 

үржүүлгийн эх цэцэрлэгт сортын 

хянан баталгаа хийхэд тавих 

шаардлага” стандартын дагуу  2 

жил тутамд хийлгэнэ.     

Жимс, жимсгэнийн 

үржүүлгийн газар MNS 

6876:2020 5.1.7

 Хөрсний шинжилгээг анх талбай 

болон цаашид 3-5 жил тутамд 

хийлгэдэг

Тариалангийн тухай 

хуулийн 20.2.8, 26.7 Жимс, 

жимсгэнийн үржүүлгийн 

газар MNS 6876:2020 5.1.5

Усны шинжилгээг анх талбай 

байгуулах болон цаашид 3-5 жил 

тутамд хийлгэдэг.

Жимс жимсгэний үржүүлгийн газарт 

хамгаалалтын үндсэн  ба туслах 

ойн зурвасыг “MNS 6849:2020, 

Жимст цэцэрлэгийн талбайн 

хамгаалалтын  ойн зурвас. 

Техникийн шаардлага” стандартын 

техникийн шаардлагын дагуу 

байгуулсан. 

Жимс жимсгэний үржүүлгийн 

газрын хөрс нь сул хүчиллэг болон 

саармаг орчинтой, давс, хужир 

мараагүй, хөнгөн шавранцар 

механик бүрэлдэхүүнтэй, хар 

хүрэн, хүрэн, цайвар хүрэн хэв 

шинжид хамаарагдах, ялзмагийн 

хэмжээ 2%-иас багагүй.

Хуудас 6
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Жимс, жимсгэнийн

үржүүлгийн газар MNS

6876:2020 5.1.8

0 5

28

Жимс, жимсгэнийн

үржүүлгийн газар MNS

6876:2020 6

0 5

29 0 5

30 0 5

31

Жимс, жимсгэнийн

үржүүлгийн газар MNS

6876:2020 6.2

0 10

32

Жимс, жимсгэнийн

үржүүлгийн газар MNS

6876:2020 6.3

0 10

Жимс жимсгэний үржүүлгийн 

газрын ойн зурвас, үндсэн 

таримлын хооронд ажил, 

үйлчилгээний зориулалтын гол 

замыг 6-8 метр, туслах замууд 4-6 

метр өргөнтэй байхаар төлөвлөсөн.

Жимс жимсгэний үржүүлгийн 

газрын зайлшгүй бүрэлдэхүүн хэсэг 

нь түүний зорилго, чиглэлийг 

хангахуйц нэр төрөл, тоо хэмжээ 

бүхий баталгаатай сортын 

ургамлаас бүрдсэн эх цэцэрлэгтэй.                 

Жимс жимсгэний суулгацыг 

тариалсны дараа жил бүр 

агротехникийн зохих зөвлөмжийн 

дагуу хог ургамалтай тэмцэх, 

хөрсийг 10-15 см-ээс илүүгүй 

гүнтэй хавж сийрүүлэх зэрэг 

боловсруулалт хийсэн.

Жимс, жимсгэнийн 

үржүүлгийн газар MNS 

6876:2020 6.1

Эх цэцэрлэгийн талбайг анхны 

жилдээ ургамал тариалахаас өмнө 

хөрсийг 20-25 см  гүн  хагалж 

сайтар бутлан борнойдож жигд 

тэгшлэж боловсруулан 

уриншилсан.

Усалгаа хийхдээ уг талбайд 

тариалсан жимс жимсгэний нэр 

төрлийн усны хэрэгцээний нэгж 

хугацаанд шаардагдах нормыг 

бүрэн хангаж байхаар зохицуулна. 

Долоо хоногт нэг удаа ургамал тус 

бүрт үрт, яст жимсний ургамалд 60-

80л, жимсгэний ургамалд 40-50л 

байхаар тооцож усалдаг.

Жимс жимсгэний эх ургамал 

тариалахад гарал үүслийн 

гэрчилгээтэй, баталгаажсан, тухайн 

сортын стандартын шаардлага 

хангасан суулгацаар тэжээлийн 

талбайг  стандартад  заасан 

хүснэгтийн  дагуу тооцож 

байгуулсан.

Хуудас 7



33

Жимс, жимсгэнийн

үржүүлгийн газар MNS

6876:2020 6.4

0 10

34

Жимс, жимсгэнийн

үржүүлгийн газар MNS

6876:2020 6.5

0 10

35

Жимс, жимсгэнийн

үржүүлгийн газар MNS

6876:2020-ын  7

0 10

36

Жимс, жимсгэнийн

үржүүлгийн газар MNS

6876:2020-ын  7.1

0 10

37 0 5

Эх цэцэрлэгт тариалсан жимс 

жимсгэний төрөл, сортуудын 

хооронд тусгаарласан ойн 

зурвастай. Туслах ойн зурвас 

ургамлын төрлийн хооронд 3-4м, 

сортын хооронд 1.5-2м  заагласан 

зайтай. 

Эх ургамлын төрөл, сортын нэр 

бусад товч мэдээллийг (тариалсан 

хугацаа, гарал үүсэл, нас) агуулсан, 

сортын  эгнээ бүрийн эхлэл, 

төгсгөлд тухайн таримлын төрөл 

сортын нэрийг бичсэн хаягтай.

Хүлэмжийн хөрсийг бэлтгэхдээ 

доторх талбайн үндсэн хөрсийг 

50см гүн ухаж гаргаад оронд нь 

хамгийн доор голын хайрга 20см, 

түүний дээр  хар шороон буюу 

тусгайлан бэлтгэсэн  хөрс 20см, 

өнгөн хэсэгт том ширхэгтэй (голын 

хайрга шигшиж гаргасан) элс 5см 

зузаантай тус тус дэвсэж бэлтгэнэ.  

Хүлэмжийн хөрсийг 3 жил тутамд 

шинэчилж сольдог.

Хүлэмжин дэх ургамлыг 

зориулалтын мананжуулах 

төхөөрөмж ашиглан усны 

ширхэгийг задлан хиймэл 

мананцар үүсгэх аргаар зохих 

технологийн дагуу усалдаг.

Үржүүлгийн хүлэмжинд  жимс 

жимсгэний сортын ургамлын үр 

болон ногоон мөчрөөр тарьц, 

үндэслүүр  үржүүлэх зориулалтын 

тоноглол бүхий технологийн 

тохиромжтой нөхцлийг бүрдүүлж 

стандартад заагдсан 

шаардлагуудыг хангасан.

Жимс, жимсгэнийн 

үржүүлгийн газар MNS 

6876:2020-ын  7.2

Хуудас 8



38 0 5

39

Жимс, жимсгэнийн

үржүүлгийн газар MNS

6876:2020-ын  7.3

0 5

40

Жимс, жимсгэнийн

үржүүлгийн газар MNS

6876:2020-ын  7.4

0 10

41

Жимс, жимсгэнийн

үржүүлгийн газар MNS

6876:2020-ын  7.5

0 10

42

Жимс, жимсгэнийн

үржүүлгийн газар MNS

6876:2020-ын  8

0 5

43

Жимс, жимсгэнийн

үржүүлгийн газар MNS

6876:2020-ын  8.2

0 5

Хүлэмжид үр, ургал эрхтний эх 

материалыг  тариалахдаа  

стандартын   хүснэгтэд заасан 

технологийг мөрддөг.

Тарилтын үед буюу эхний 7-10 

хоногт 30 мин тутамд 1-2 мин, 10-

14 хоногт 1-2 цаг тутамд мөн  1-2 

мин, 14-30 хоногт 2 цаг тутамд 2 

мин, 30 хоногоос хойш өдөрт 3 

удаа 1-2 мин тус тус мананцар 

үүсгэж услана. Усалгааны эх 

үүсвэр нь гүний худаг бол усыг 

урьдчилан усан санд хуримтлуулж 

+5-10 хэмтэй болгоно.

Жимс, жимсгэнийн 

үржүүлгийн газар MNS 

6876:2020-ын  7.2

Хүлэмжийн доторх агаарын хэм 25-

300С, агаарын харьцангуй чийгшил 

90-95%-иас илүүгүй байх ба 

эдгээрийг зориулалтын агаарын 

хэм, чийг  хэмжих  багажаар  

тогтмол хэмжин хянаж тохируулдаг.

Бойжуулгын талбайд  үр, модлог 

мөчир, тарьц, үндэслүүрийг 

тариалахдаа урьдчилан 

боловсруулж бэлтгэсэн талбайд  

4х4м, 4х5м хэмжээтэй зассан 

хайрцагт, харин мөрлөж тарих бол 

талбайг тэгшлэн бэлтгэж 

стандартад  заасан технологийг 

мөрдөнө. Таримлын төрөл, сортын 

мэдээллийг агуулсан хаягтай 

Хүлэмжийн хаяаг нь шууж, буулгах 

механикжсан төхөөрөмжтэй байна.  

Бойжуулгын талбай нь  жимс 

жимсгэний сортын ургамлын үр ба 

модлог мөчир тарих,  үр, ургал 

эрхтнээр үржүүлсэн тарьц, 

үндэслүүрийг бойжуулж 

стандартын үзүүлэлт хангасан 

суулгац бэлтгэх хэсэгтэй. 

Хуудас 9



44

Жимс, жимсгэнийн

үржүүлгийн газар MNS

6876:2020-ын  8.3

0 5

45

Жимс, жимсгэнийн

үржүүлгийн газар MNS

6876:2020-ын  8.4

0 5

46

Жимс, жимсгэнийн

үржүүлгийн газар MNS

6876:2020-ын  8.5

0 5

47

Жимс, жимсгэнийн

үржүүлгийн газар MNS

6876:2020-ын  9

0 10

48

Жимс, жимсгэнийн

үржүүлгийн газар MNS

6876:2020-ын  10

0 5

49

Жимс, жимсгэнийн

үржүүлгийн газар MNS

6876:2020-ын  11

0 10

Борлуулалт, тариалалтанд 

шилжүүлэх суулгацыг хураах, 

шошголох, хадгалах, тээвэрлэх үйл 

ажиллагааг тухайн жимс жимсгэний 

ургамлын стандартын техникийн 

шаардлагад заасны дагуу мөрддөг.

Залгуурга бэлтгэх үрийг намар 

тусгайлан бэлтгэсэн хөрсөнд 10-р 

сарын сүүлчээр тарих буюу эсвэл 2-

р сарын дунд үед  60-70%-ийн 

чийгтэй тусгайлан бэлтгэсэн 

хөрсөнд үрийг хийж, хонгил, 

зооринд үр хөврөлийн нахиа үүсэх 

хүртэл байлгадаг.

Хөрсийг 25-30см-ийн гүн хагалж 

боловсруулан  тэгшилж, үрийг 1-3 

эгнээгээр туузлах болон 

хайрцаглан тарина.

Бойжуулгын талбайд тариалсан үр, 

тарьц, үндэслүүрийн өсөлт, 

хөгжилтийг хэвийн явуулж 

стандартын шаардлага хангасан 

суулгац бэлтгэхийн тулд усалгааг 

нормын дагуу хийх, нэмэлт бордоо 

өгөх, хог ургамал устгах, хортон 

шавьж, өвчний тархалтаас  

урьдчилан сэргийлж  тэмцэх зэрэг 

зохих агротехнологийг цаг тухайд 

нь мөрдөж ажилладаг.

Жимс жимсгэний үржүүлгийн газарт 

“MNS 6737:2018 Хөдөө аж ахуйн 

зохистой дадал (ХААЗД) 

хэрэгжүүлэх удирдамж” стандартын 

дагуу Хөдөө аж ахуйн зохистой 

дадал нэвтрүүлэх (GAP) үйл 

ажиллагааг хэрэгжүүлнэ. Энэ 

зорилгоор “Талбайн түүхийн 

дэвтэр”-ийг зохих зааврын дагуу 

хөтөлдөг.

Ургамал хамгааллын зохистой 

дадлыг нэвтрүүлсэн байна.      

Хуудас 10



50

Жимс, жимсгэнийн

үржүүлгийн газар MNS

6876:2020-ын  12

0 10

51 0 5

52 0 5

0 30 0 0

53

Тариалангийн тухай

хуулийн 25.1.8,Хөдөө аж

ахуйн зохистой дадал

/ХААЗД/хэрэгжүүлэх 

удирдамжийн Газар

тариалангийн анхан

шатны үйлдвэрлэлд хөдөө

аж ахуйн зохистой дадал

нэвтрүүлэх шалгуур ,

шаардлага  А-5.1.

0 10

54

Усны тухай хууль, Хөдөө

аж ахуйн зохистой дадал

/ХААЗД/хэрэгжүүлэх 

удирдамжийн Газар

тариалангийн анхан

шатны үйлдвэрлэлд хөдөө

аж ахуйн зохистой дадал

нэвтрүүлэх шалгуур ,

шаардлага  А-5.2.

0 10

Тариалангийн тухай

хуулийн 20.2.6 

Зургаа: Жимс, жимсгэнийн талбайд   хэрэглэх усны хэрэгцээнд 

тавих шаардлага

Усны тухай хуулийн 3.1.4. дэх 

хэсэгт заасан "Усны сан бүхий 

газар"-ын  усыг хэрэглэхдээ усны эх 

үүсвэр, урсгал усыг бохирдохоос 

сэргийлэх арга хэмжээ авсан.

Хөдөө аж ахуйн үйлдвэрлэлд  

стандартын шаардлага хангасан 

усыг ашигладаг.

Жимс жимсгэний үржүүлгийн газарт 

хөдөлмөр хамгаалал, эрүүл ахуйн 

үйл ажиллагааг дараах 

стандартуудыг мөрдлөгө болгон 

хэрэгжүүлдэг. “MNS 5080:2001 

Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал. 

Үйлдвэрлэлийн эрүүл ахуй.”, “MNS 

4990:2015, Хөдөлмөрийн аюулгүй 

байдал, эрүүл мэнд. Хөдөлмөрийн 

эрүүл ахуй. Ажлын байрны орчин. 

Эрүүл ахуйн шаардлага.” 

Таримлын төрөл  тус бүрээр 

тариалсан болон хураасан ургац, 

бэлтгэсэн уринш талбайн 

ашиглалтын талаарх мэдээг сум 

дүүргийн Засаг даргад тухай бүр 

гаргаж өгдөг.                     

Тариалалт хураалтын мэдээг өдөр 

бүрээр мэдээлсэн бүртгэл хөтөлсөн  

дэвтэртэй.

Хуудас 11



55

Усны тухай хууль, Хөдөө

аж ахуйн зохистой дадал

/ХААЗД/хэрэгжүүлэх 

удирдамжийн Газар

тариалангийн анхан

шатны үйлдвэрлэлд хөдөө

аж ахуйн зохистой дадал

нэвтрүүлэх шалгуур ,

шаардлага  А-5.3.

0 10

56 0 17 0 0

57
Тариалангийн тухай 

хуулийн 20.2.9 дэх заалт 
0 5

58

Хөдөлмөрийн тухай 

хуулийн 27.2.1.дахь заалт 

ХАА-н  зохистой дадал 

GAP  

0 3

59

Химийн хорт болон 

аюултай бодисыг 

хадгалах, тээвэрлэх, 

ашиглах, устгах журам 

3.1.1.5

0 3

60

Химийн хорт болон 

аюултай бодисыг 

хадгалах, тээвэрлэх, 

ашиглах, устгах журам 

3.1.1.5

0 3

61

Хөдөлмөрийн аюулгүй 

ажиллагаа, эрүүл мэндийн 

тухай хууль 14.1

0 3

0 10 0 0

62 0 5

63 0 5

0 442 0 0

Дотоод хяналт шалгалтыг зохион

байгуулах журам батлуулан

мөрдөж ажилладаг

Дотоод хяналт шалгалтаар илэрсэн

зөрчил дутагдлыг арилгахад

чиглэсэн арга хэмжээг авч

хэрэгжүүлдэг

Найм. Дотоод хяналт

НИЙТ ОНОО

Долоо: Боловсон хүчний хангамж, ажиллагсадын эрүүл ахуйн 

нөхцөл 

Хөдөө аж ахуйн үйлдвэрлэлд 

ашиглах усны найрлагыг чанарын 

шинжилгээнд хамруулан, услалтын 

арга техник зэрэг шаардлагатай 

зохицуулалтыг хийж бүртгэл 

хөтөлсөн. /усалгааны усны эх 

үүсвэр,услалтын хугацаа, 

усалгааны арга, ус хадгалах танк, 

хоолойн тоо хэмжээ, мал услах 

газраас хир зайтай зэрэг 

мэдээллийг тусгана/

Хөдөө аж ахуйн инженер, 

агрономичтой байх 

Бүх ажиллагсадыг эрүүл мэндийн 

үзлэгт хамруулсан

Ажилтны мэргэжлийг дээшлүүлэх, 

мэргэшүүлэх, түүнд шинэ мэргэжил 

эзэмшүүлсэн

Ажиллагсад хамгаалалтын хувцас, 

хэрэгслээр хангагдсан, хэрэглэж 

хэвшсэн

Бүх ажилчдад эрүүл ахуй, 

хөдөлмөр хамгааллын 

зааварчилгаануудыг баримтжуулж 

өгсөн

ТХШТХ-ийн 7.2, ААНБ-ын

үйл ажиллагаанд дотоод

хяналт шалгалтыг зохион

байгуулах нийтлэг журам,

Засгийн газрын 311

тогтоол 

Хуудас 12



Хяналтын чиглэл, албан 

тушаалын нэр

/ овог, нэр/

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

Тайлбар:            

/овог нэр/ / овог, нэр/

Хяналтын чиглэл, албан 

тушаалын нэр

Хүлээн зөвшөөрсөн: Аж ахуйн 

нэгж, байгууллагын эрх бүхий 

албан тушаалтан

БАТАЛГААЖУУЛАЛТ

Хуудас 13


