
КОМПАНИЙН ӨӨРИЙН ЭЗЭМШЛИЙН БҮХ ТӨРЛИЙН АГУУЛАХУУДАД ЭЭЛЖИТ 

БУС ҮЗЛЭГ ШАЛГАЛТЫГ ЗОХИОН ЯВУУЛСАН АЖЛЫН ТАЙЛАН  

 Компанийн өөрийн эзэмшлийн сэлбэг материал, багаж хэрэгсэл, химийн  хорт 

бодис, давсны, аж ахуйн хашаа болон аж ахуйн хашаан дах агуулахууд, шатах 

тослох материал, хөдөлмөр хамгаалал, бичиг хэрэг, аваарийн нөөцийн 

агуулахуудын эмх цэгц, зохион байгуулалтанд дотоод хяналт шалгалт хийх ээлтжит 

бус удирламжит үзлэгээр  Гүйцэтгэх захирал Б.Бат-Эрдэнэ, СЭЗЭДЗ С.Үнэнхүү, 

СЭЗХ –ийн дарга Ч.Орхон, ДХХ-ийн дарга М.Галхүү, ИА-ны техник хяналтын ахлах 

инженер Б.Ганбат, ДХХ-ийн Дотоод аудитор О.Оюунжаргал, Гэрээт ГТУХБ, ОБ-ын 

ахмад У.Оюунбат  нарын бүрэлдэхүүнтэй ажлын хэсэг   нийт 17 обектоор орж 

шалгалт хийв.     

Шалгалтаар: 

 Агуулахуудын эмх цэгц, зохион байгуулалт, цэвэрлэгээ. 

 Агуулахуудын бараа материал, багаж хэрэгслүүдийг төрөлжүүлж хураасан 

байдал, хаягжуулалт. 

 Жилийн эцсийн тооллогын ӨХБЗ-ын хурлаар хэлэлцсэн агуулахтай 

холбоотой гаргасан шийдвэрийн биелэлт. 

 Компанийн аюулгүйн нөөцийн агуулах, сэлбэг материалын бүрдүүлэлт, 

зарцуулалт, хадгалалт, хамгаалалт, бэлэн байдал. 

 Өргөтгөл шинэчлэлийн ажлыг гүйцэтгэж байгаа Хятад улсын “Хунан 

индустриал экүйпмент инстлэйшн” компанид өргөтгөлийн ажлыг хэрэгжүүлэх 

хугацаанд агуулахын нөхцөлөөр ашиглуулж байгаа тус компанийн 

Ацетилений станцын /хуучин нэршлээр/ барилга байгууламжуудаар явж 

танилцан, цаашид ямар нөхцөлөөр ашиглах боломжийг судлах.  

 Аж ахуйн хашаа болон гадна ил талбайд хадгалагдаж байгаа сэлбэг, бараа, 

тоног төхөөрөмжийн эмх цэгц, цэвэрлэгээ, хадгалалт, бүртгэл тооцоо үзэж 

шалгав.  

Илэрсэн зөрчил 

№ Илэрсэн зөрчил Фото зураг Тайлбар  

1.  

Химийн давсны агуулахад 
гэрэлтүүлэг нэмэх, дотор нь 
хураасан хог хаягдлыг цэгцэлж 
хаях  
 

 

 

2.  

Аж ахуйн хашааны агуулахын 
хаалган дээрх гэрлийг бөхөлж 
тогтоох  

   

 



 

 

 

 

 

Коммисын санал:   

 Химийн бодисны агуулахыг засаж янзлан, стандартжуулах 

 Аж ахуйн хашаан доторх  

 Түлш, шатах тослох материалын нярвыг ажлын өрөөг зохицуулах, 

 Сэлбэгийн агуулахад ажлын хэсэг  хүн хүч гаргаж, сэлбэг материалыг зөөж,  

тавцан суллах, аюулгүйн нөөцийг татан оруулах 

 Аваарын нөөцийн материал хураасан контенерийг сууллах 

 Химийн шүүгч бодисыг стандартын агуулахад хийх 

 Төмөр зам дээр буулгасан трубаг татаж, бусад трубатай нийлүүлэх 

 Аж ахуйн хашаан дахь   ширмэн бэлдцийг татаж, төмрийн агуулахад хийх 

 Аж ахуйн хашааны агуулахад байгаа хэрэггүй зүйлсийг хаях, агуулахыг 

дотоод нөөц боломжийг ашиглан янзлах 

3.  
Тосны агуулахын галын буланг 
тохижуулах, хогийг цэвэрлэх,  

  

 

4.  
Төмөр зам дээр буулгасан трубаг 
татаж, бусад трубатай нийлүүлэх 

 

 

5.     

6.     



 Химийн агуулахыг стандартын дагуу  янзлах 

 Тосны агуулах: труба, бак 

 

 

  

   

 

 



  

 



  

 

 

   

 

 

 


