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№2.23 ҮЙЛДВЭРЛЭЛ, ҮЙЛЧИЛГЭЭ, ҮЙЛ 

АЖИЛЛАГААНААС БАЙГАЛЬ ОРЧИНД НӨЛӨӨЛӨХ 

БАЙДЛЫГ 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 

 

 

ХЯНАЛТ ШАЛГАЛТЫН АСУУЛТУУД, ҮНЭЛГЭЭ 

№ 

Хууль тогтоомж, дүрэм, 
журам, стандартын нэр, 
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1 2 3 4 5 6 

1.  Байгаль орчинд нөлөөлөх 
үнэлгээний байдлын тухай 
хуулийн 7.1, 7.2, 7.3 дахь 
хэсгүүд 

Байгаль орчинд нөлөөлөх 
байдлын үнэлгээтэй 

        

2.  Байгаль орчныг 
хамгаалах тухай хуулийн 
9.4, Байгаль орчин, аялал 
жуулчлалын сайдын 2019 
оны 10 дугаар сарын 29-
ны өдрийн А/618 тоот 
тушаалаар батлагдсан 
журам 

Тухайн жилийн байгаль орчны 
менежментийн төлөвлөгөөтэй 

0 20     

3.  Сөрөг нөлөөллийг бууруулах, 
арилгах арга хэмжээ авсан  

0 20     

4.  Биологийн олон янз байдлыг 
дүйцүүлэн хамгаалах арга 
хэмжээ авсан 

0 5     

5.  Химийн хортой болон аюултай 
бодисын эрсдэлийг бууруулах 
арга хэмжээ авсан 

0 10     

6.  Нүүлгэн шилжүүлэх, нөхөн 
олговор олгох арга хэмжээний 
төлөвлөгөөний дагуу арга 
хэмжээ авсан  

0 5     

7.  Нөлөөллийн бүсийн оршин 
суугчдад тайлагнах үйл 
ажиллагаа авсан 

0 5     

8.  Орон нутгийн захиргаа, аймаг 
нийслэлийн байгаль орчны 

0 5     
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газар, мэргэжлийн хяналтын 
байгууллага, ажлын хэсгийн 
дүгнэлт, шаардлагаар арга 
хэмжээ авч хэрэгжүүлсэн 

9.  Байгаль орчныг 
хамгаалах тухай хуулийн 
101.1 дахь хэсэг 

Байгаль орчны аудитыг 2 жил 
тутам хийлгэсэн 

0 5     

10.  Байгаль орчны аудитаар өгсөн 
зөвлөмжийн дагуу сөрөг 
нөлөөллийг бууруулах талаар 
арга хэмжээ авч хэрэгжүүлсэн  

0 5     

11.  Байгаль орчинд нөлөөлөх 
байдлын үнэлгээний тухай 
хуулийн 9.8 дахь хэсэг, 
Байгаль орчин аялал 
жуулчлалын яамны 
Сайдын 2019 оны 10 
дугаар сарын 29-ны 
өдрийн А/618 тоот 
тушаалаар батлагдсан 
журмын 1.3 дахь хэсэг  

Тухайн жилийн Байгаль орчны 
менежментийн төлөвлөгөөнд 
орсон ажлуудыг хугацаанд нь 
бүрэн хийж, холбогдох төрийн 
байгууллагад тайлангаа 
хүргүүлж, баталгаажуулсан 

0 20     

Газар ашиглалт 

12.  Газар тухай хуулийн 27.1 
дахь хэсэг 

Газар эзэмших эрхийн хүчин 
төгөлдөр гэрчилгээ, гэрээтэй 

0 10     

13.  Кадастрын зураглал ба 
газрын кадастрын тухай 
хуулийн 16.3, 16.4 дэх 
хэсэг 

Эдлэн газар нь газрын улсын 
бүртгэлд бүртгэгдсэн 

0 5     

14.  Газар тухай хуулийн 
35.3.4 дахь заалт 

Газрын төлөв байдал, чанарын 
хянан баталгаа хийлгэсэн  

0 5     

Хөрсний бохирдол 

15.  Хот төлөвлөлтийн тухай 
хуулийн 10.3.6 дахь заалт 

Стандартын шаардлага 
хангасан нийтийн бие засах 
газартай  

0 10     

16.  Байгаль орчинд нөлөөлөх 
байдлын үнэлгээний тухай 
хуулийн 9.7, Байгаль 
орчин, аялал жуулчлалын 
сайдын 2019 оны 10 
дугаар сарын 29-ны 
өдрийн А/618 тоот 
тушаалаар батлагдсан 
журам  

Хөрсний шинжилгээг тогтмол 
хийлгэдэг 

0 5     

17.  Хөрсний чанар.Хөрсөнд 
агуулагдах бохирдуулах 
бодисын зөвшөөрөгдөх 
дээд хэмжээ MNS 
5850:2019, Байгаль 
хамгаалал. Хөрс. Хот 
суурин газрын хөрсний 
эрүүл ахуйн үзүүлэлт, 
бохирдлыг үнэлэх MNS 
3297:2019 

Органик биш /хүнд металл/ 
бохирдуулагч бодисын хэмжээ 
стандартын зөвшөөрөгдөх 
хэмжээнд  

0 5     

18.  Органик бохирдуулагч бодисын 
хэмжээ стандартын 
зөвшөөрөгдөх хэмжээнд 

0 5     

19.  Хөрсний механик болон бусад 
үзүүлэлтүүд стандартын 
зөвшөөрөгдөх хэмжээнд  

0 5     

20.  Хөрсний шинжилгээний дүнгээр 
гарсан сөрөг нөлөөллийг 
бууруулах арга хэмжээ авсан 

0 10     

Хаягдал ус 

21.  Усны тухай хуулийн 
30.1.3 дахь заалт 

Хаягдал ус хаях, зайлуулах 
зөвшөөрөл авсан  

0 5     

22.  Усны тухай хуулийн 24.4 
дэх хэсэг 

Стандартын шаардлага 
хангасан бохир ус зайлуулах 
цооногтой 

0 5     
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23.  Усны тухай хуулийн 30.1.3 
дахь заалт 

Стандартын стандартын 
шаардлагад нийцүүлэн 
цэвэрлэж, төвлөрсөн ариутгах 
татуургын сүлжээнд нийлүүлдэг, 
эсхүл шууд зайлуулдаг 

0 5     

24.  Байгаль орчинд нөлөөлөх 
байдлын үнэлгээний тухай 
хуулийн 9.7,Байгаль 
орчин, аялал жуулчлалын 
сайдын 2019 оны 10 
дугаар сарын 29-ны 
өдрийн А/618 тоот 
тушаалаар батлагдсан 
журам  

 Хаягдал усны шинжилгээг 
тогтмол хийлгэдэг 

0 5     

25.  Хүрээлэн байгаа орчин. 
Усны чанар. Хаягдал ус. 
Ерөнхий шаардлага MNS 
4943:2015 

Хүрээлэн буй орчинд нийлүүлэх 
хаягдал усны жинлэгдэх бодис 
/умбуур бодис/ 30 мг/л-ээс ихгүй 

0 5     

26.  Хаягдал усны биохимийн 
хэрэгцээт хүчилтөрөгч 20 
мг/л-ээс ихгүй 

0 5     

27.  Хаягдал усны химийн хэрэгцээт 
хүчилтөрөгч 50 мг/л-ээс ихгүй 

0 5     

28.  Хүрээлэн буй орчинд хаягдах 
бохир усны үлдэгдэл хлор 1 
мг/л-ээс ихгүй 

0 5     

29.  Хүрээлэн буй орчинд нийлүүлэх 
хаягдал усны хаягдал усны рН 6-
9  

0 5     

30.  Хаягдал усан дахь бохирдуулагч 
бодис, бусад үзүүлэлтүүд 
стандартын зөвшөөрөгдөх 
хэмжээнд  

0 5     

31.  Байгаль орчинд нөлөөлөх 
байдлын үнэлгээний тухай 
хуулийн 9.6 дахь хэсэг 

Хаягдал усны шинжилгээний 
дүнгээр гарсан сөрөг 
нөлөөллийг бууруулах арга 
хэмжээ авсан 

0 10     

Агаарын бохирдол 

32.  Байгаль орчинд нөлөөлөх 
байдлын үнэлгээний тухай 
хуулийн 9.7 дахь заал, 
Байгаль орчин аялал 
жуулчлалын яамны 
Сайдын 2019 оны 10 
дугаар сарын 29-ны 
өдрийн А/618 тоот 
тушаалаар батлагдсан 
журмын 1.6 дахь хэсэг  

Орчны агаарын шинжилгээг 
тогтмол хийлгэдэг 

0 5     

33.  “Агаарын чанар, 
техникийн ерөнхий 
шаардлага” MNS 
4585:2016  

РМ2.5 нарийн ширхэглэлт 
тоосонцор 
50 мкг/м3 /24 цагийн дундаж/ 
хэтрээгүй 

0 5     

34.  РМ10 том ширхэглэлт 
тоосонцор 100 мкг/м3 /24 цагийн 
дундаж/ хэтрээгүй 

0 5     

35.  Нийт тоосонцор 500 мкг/м3, /20 
минутын дундаж/ хэтрээгүй 

0 5     

36.  Хүхэрлэг хий SO2, 450 мкг/м3, 
/20 минутын дундаж/ хэтрээгүй 

0 5     

37.  Нүүрстөрөгчийн дутуу исэл СО, 
60000 мкг/м3, /20 минутын 
дундаж/ хэтрээгүй 

0 5     
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38.  Азотын давхар исэл NO2, 200 
мкг/м3, /20 минутын дундаж/ 
хэтрээгүй 

0 5     

39.  Байгаль орчинд нөлөөлөх 
байдлын үнэлгээний тухай 
хуулийн 9.6 дахь хэсэг 

Орчны агаарын шинжилгээний 
үр дүнгээр гарсан сөрөг 
нөлөөллийг бууруулах арга 
хэмжээ авсан 

0 10     

40.  Агаарын тухай хууль 
13.2.1 дэх заалт 

Агаарын бохирдлыг бууруулах 
арга хэмжээ авч ажилладаг 
/усалгаа, боловсруулсан түлш, 
цахилгаан ашигладаг, утаа шүүх 
тоног төхөөрөмж суурилуулсан 
гэх мэт/  

0 10     

41.   Агаарын тухай хууль 25.1 
дэх заалт 

 Озон задалдаг бодис болон 
бусад орлуулах бодис, 
тэдгээрийг агуулсан тоног 
төхөөрөмж ашиглах тусгай 
зөвшөөрөлтэй  

0 20     

42.  Аж ахуй нэгжийн үйл 
ажиллагааны тусгай 
зөвшөөрлийн тухай 
хуулийн 15.6.1 дэх заалт, 
Агаарын тухай хуулийн 
25.4 дэх хэсэг  

Озон задалдаг бодис болон 
бусад орлуулах бодис, 
тэдгээрийг агуулсан тоног 
төхөөрөмжийг дахин цэнэглэх, 
бодисыг юүлэх үйл ажиллагааг 
мэргэжлийн байгууллагаар 
гүйцэтгүүлдэг  

0 10     

Ус ашиглалт 

43.  Усны тухай хууль 27.1, 
28.18 дэх хэсэг 

Цооног өрөмдөх, худаг гаргах 
зөвшөөрөл авсан 

0 10     

44.  Усны тухай хууль 28.1, 
28.4 дэх хэсэг 

Ус ашиглах дүгнэлттэй 0 10     

45.  Усны тухай хууль 28.11 
дэх хэсэг 

Ус ашиглах зөвшөөрөл, эрхийн 
бичигтэй 

0 5     

46.  Усны тухай хууль 30.1.4 
дэх заалт 

Ус авах цэгт тоолуур байрлуулж, 
баталгаажуулсан  

0 5     

47.  Усны тухай хууль 31.1 дэх 
хэсэг 

Ус ашигласны төлбөр төлсөн 0 5     

Хог хаягдал 

48.  Хог хаягдлын тухай хууль 
10.2.1, 10.2.2 дахь заалт 

Энгийн хог хаягдлыг ангилан 
ялгадаг, шаардлага хангасан 
зориулалтын хогийн савтай  

0 5     

49.  Хог хаягдлын тухай хууль 
10.2.3, 10.2.4 дахь заалт 

Ахуйн хог хаягдлаа цуглуулах, 
тээвэрлэх эрх бүхий 
байгууллага болон тогтоосон 
цэгт хүлээлгэн өгдөг 

0 5     

50.  Хог хаягдлын тухай хууль 
10.2.4 дахь заалт 

Хог хаягдлаа зориулалтын 
хогийн сав болон цэгт хаях эсхүл 
хог хаягдал цуглуулж тээвэрлэх 
эрх бүхий байгууллагад 
шилжүүлж гэрээний 
хэрэгжилтийг ханган ажилладаг 

0 5     

51.  Хог хаягдлын тухай хууль 
10.2.17, 23.7 дахь заалт 

Хог хаягдлын гэрээ байгуулах, 
хяналт тавих, аюултай хог 
хаягдал, гадаад дотоод орчны 
цэвэрлэгээ хариуцсан нэгж 
ажилтантай 

0 10     

52.  Хог хаягдлын тухай хууль 
21.1 

Аюултай хог хаягдлыг үүсгэгчээр 
бүртгүүлж бүртгэлийн дугаар 
авсан  

0 10     

53.  Хог хаягдлын тухай хууль 
23.4, 4.4.2 дахь заалт 

Аюултай хог хаягдлын үүссэн 
болон хуримтлагдсан хэмжээг 
нэр төрөл бүрээр бүртгэсэн 

0 5     
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54.  Хог хаягдлын тухай хууль 
23.1 дахь заалт 

Аюултай хог хаягдлаа эрх бүхий 
байгууллагад шилжүүлэх хүртэл 
түр аюулгүй нөхцөлийг 
бүрдүүлсэн орчинд, хуулийн 
хугацаанд хадгалсан  

0 5     

55.  Хог хаягдлын тухай хууль 
10.2.5 дахь заалт 

Аюултай хог хаягдлаа эрх бүхий 
байгууллагад, эсхүл тогтоосон 
тусгай цэгт хүлээлгэн өгдөг 

0 5     

56.  Байгаль орчин аялал 
жуулчлалын яамны 
Сайдын 2019 оны 10 
дугаар сарын 29-ны 
өдрийн А/618 тоот 
тушаалаар батлагдсан 
журмын 1.6 дахь заалт 

Уурхайн хаягдлын далангийн 
аюулгүй байдал, хяналт 
шинжилгээний үр дүн  

0 10     

Нөхөн сэргээлт 

57.  БОНХАЖ-ын Сайдын 
2015.12.16-ны өдрийн 
А/419 тушаал  

Ашигт малтмал олборлосон 
талбайд нөхөн сэргээлт хийж 
тухайн орон нутагт хүлээлгэж 
өгсөн акттай 

0 10     

58.  Засгийн газрын 
2015.03.30-ны 120 дугаар 
тогтоолоор батлагдсан 
журмын 4.5 дахь хэсэг 

Өмнө нь эвдрэлд орсон болон 
тухайн жилд эвдрэлд орох 
талбайн байгаль орчныг 
хамгаалах нөхөн сэргээх 
зардлыг тусгай дансанд 
байршуулсан  

0 10     

59.  Байгаль орчин. Уул 
уурхайн үйлдвэрлэлийн 
үйл ажиллагаагаар 
эвдэрсэн газрын нөхөн 
сэргээлт. Техникийн 
ерөнхий шаардлага 
MNS5917:2008, Байгаль 
орчин. Эвдэрсэн газрыг 
ургамалжуулах. 
Техникийн ерөнхий 
шаардлага MNS5918:2008 

Уурхайн үйл ажиллагааны 
улмаас эвдэрсэн газрыг нөхөн 
сэргээж ургамалжуулсан  

0 10     

60.  Байгаль орчин. Газар 
шорооны ажлын үед 
үржил шимт хөрс хуулалт, 
хадгалалт MNS5916:2008 

Шимт хөрсийг тусгай талбайд 
овоолж, шимт хөрсийг 
хамгаалсан 

0 20     

Газрын хэвлийн ашиглалт 

61.  Газрын хэвлийн тухай 
хууль 20.1 дахь хэсэг 

Газрын хэвлийг олгосон 
зориулалтын дагуу ашигладаг 

0 20     

62.  Газрын хэвлийн тухай 
хуулийн 20.2.3 дахь заалт 

Газрын хэвлийг ашиглахад 
үүсэж болзошгүй хорт 
нөлөөнөөс байгаль орчны бусад 
объект, барилга байгууламжийг 
найдвартай хамгаалах, тусгай 
хамгаалалттай газар байгалийн 
болон түүх соёлын дурсгалт 
зүйлийн хадгалалт 
хамгаалалтыг хангаж ажилладаг 

0 5     

63.  Газрын хэвлийн тухай 
хуулийн 20.2.4 дэх заалт 

Газрын хэвлийг ашиглах явцад 
эвдэрсэн газрыг аюул осолгүй 
болгож, улс ардын аж ахуйн 
хэрэгцээнд цаашид ашиглаж 
болохуйцаар засаж тохижуулан 
анх зөвшөөрөл олгосон нутгийн 
захиргааны байгууллагад 
хүлээлгэж өгсөн 

0 5     

Дотоод хяналт 



6 

64.  Төрийн хяналт шалгалтын 
тухай хуулийн 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  

0 5     

65.  Дотоод хяналт шалгалтаар 
илэрсэн зөрчил дутагдлыг 
арилгахад чиглэсэн арга хэмжээ 
авч хэрэгжүүлдэг  

0 5     

НИЙТ ОНОО 0 490   

 

БАТАЛГААЖУУЛАЛТ 

Хяналтын чиглэл, албан 
тушаалын нэр 

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/        

 
Тайлбар:  

 




