
No. Чиглэл Шалгуур үзүүлэлт Тайлбар

нийт хувь дүн миниму

м

1. Хүний нөөц 1.1 Захирлын боловсрол Дээд мэргэжилийн диплом 1 тийм, үгүй (1/0)

1.2 Ажилчид албан хаагчдын 

боловсрол

Мод бэлтгэлийн үйл ажиллагаа хариуцсан 

нэгжийн дарга нь ойн инженер, техникч 

мэргэжилтэй /бэлтгэлийн талбайд/

6 (1 - 6) 4

1.3 Мод бэлтгэгч нарын 

мэргэжлийн боловсрол

Багадаа 2 долоо хоногийн курс, хөрөөчин, 

цагаалагч гэх мэт /багадаа 25%/

4 25/50/75/100%     (1 - 4) 2

1.4 Мод бэлтгэлийн байнгын 

бригадтай эсэх 

Бригадын ажилчид тогтвортой ажилладаг 4 25/50/75/100%      (1 - 4) 2

1.5 Ажилчдын давтан сургалт Ажилчид жилд 3-аас доошгүй өдөр давтан 

сургалтад хамрагддаг 

2 0/50/100%            (1-2) 1

Нийт 17 9

2. Хөдөлмөрийн 

аюулгүй байдлын 

баримт бичгүүд

2.1 Техник, тоног төхөөрөмжийн 

үзлэг дүгнэлт ба ХАБ-ын 

заавар зааварчилгаа

Ажилчид ХАБ-ын зааварчилгааг өдөр тутам авч 

гарын үсгээр баталгаажуулдаг 

4 тийм, үгүй (4/0) 4

2.2 Бүх өөрөө явагч машин, техник улсын үзлэгт 

хамрагдсан

2 тийм, үгүй (2/0) 2

2.3 Тоног төхөөрөмжүүд ХАБ-ын шаардлага 

хангасан гэрчилгээтэй эсэх

1 тийм, үгүй (1/0)

2.4 Бүх техник тоног, төхөөрөмж аюулгүй 

ажиллагааны зааварчилгаа,  ашиглах заавартай 

байх

4 тийм, үгүй (4/0) 2

2.5 ХАБ-ын бодлого, журам, заавар, мэдээллийн 

материал, постер байдаг эсэх

4 тийм, үгүй (4/0) 4 4

2.6 Бүх ажилчид анхны тусламж үзүүлэх сургалтанд 

жил бүр хамрагдсан эсэх

4 тийм, хагас нь, үгүй (4/0) 1

2.7 Мод бэлтгэлийн талбайд онцгой байдлын үед 

ашиглах дохиолол, холбоо, байнгын автомашин 

байдаг эсэх

2 тийм, хэсэг нь, үгүй (2/0) 1

Нийт 21 14

3. 3.1 Аюулгүй ажиллагааны шаардлага хангасан 

моторт хөрөө ашигладаг 

4 тийм, хэсэг нь, үгүй (2/0) 2

3.2 Хөрөөчин зориулалтын ажлын хувцас, дуулга, 

хамгаалалтын гуталтай эсэх

6 Дуулга-1,                   Бээлий-1,                      

Гутал -1,                          Өмд-2
 4

3.3 Бусад мод бэлтгэлийн талбайд ажиллагсад 

ажлын дуулга, хамгаалалтын гутал бээлийтэй 

эсэх

4 Дуулга-1,                    Бээлий-1,                      

Гутал-2, 
3

Тайлбар, дүгнэх 

аргачлал 

Дүгнэх оноо

“Ойд үйлдвэрлэлийн ашиглалт” ба “Ойн арчилгаа, цэвэрлэгээний үйл ажиллагаа" эрхэлдэг аж ахуйн нэгж, байгууллагын үйл ажиллагаанд магадлан 

итгэмжлэл хийх шалгуур үзүүлэлтүүд 

Мод унагах, цагаалах, ачигч, 

туушаар тээвэрлэх машин 

механизм багаж хэрэгсэл 

Тоног төхөөрөмжийн 

аюулгүй байдал



3.4 Цагаалга болон ачилтад зориулалтын, аюулгүй 

тоног төхөөрөмж ашигладаг эсэх 

2 тийм, үгүй (2/0) 1

3.5 Мод бэлтгэлийн талбайд иж бүрэн анхны 

тусламжийн эмийн сантай эсэх

2 тийм, үгүй (2/0) 2

Нийт 18 12

4. Галын аюулгүй 

байдал

4.1 Ойн түймрээс урьдчилан 

сэргийлэх

Ойн түймрээс урьдчилан сэргийлэх заавар 

зааварчилгаа самбар ажлын талбайд 

байрлуулсан эсэх

2 тийм, үгүй (2/0) 2

4.2 Үлдэгдэл модны арчилгаа Үлдэгдэл мөчир, гишүүг овоолох эсхүл 

талбайгаас зайлуулж түймрийн аюулгүй 

болгодог эсэх./түргэн ялзрах нарийн хэсгийг 

талбайд болон цагаалгын замд зулж болно. 

1 тийм, хэсэг нь, үгүй (2/0) 0

4.3 Ойн түймэртэй тэмцэх Ойн түймэртэй тэмцэх багаж хэрэгсэл ажлын 

талбайд байрлуулсан эсэх

2 тийм, үгүй (2/0) 1

4.4 Ажилчид жилд 1-ээс доошгүй удаа ойн 

түймэртэй тэмцэх арга зүйн сургалтад 

хамрагдсан байх 

1 0

Нийт 6 3

5. Байгаль орчинд 

ээлтэй үйл 

ажиллагаа, техник 

технологи

5.1 Хөрс хамгаалал Зуны улиралд гинжит цагаалгын техник ашиглах 

эсхүл хөрс нягтрахаас сэргийлж нэг замаар бүх 

тээврийн хэрэгслийг явуулахыг хязгаарладаг 

байх

2 тийм, хагас нь, үгүй (2/1/0) 1

5.2 Асгарсан тосыг цэвэрлэх, шингээх бичгэн 

зааварчилгаатай эсэх (үртэс, саармагжуулагч 

бодис ашиглах зэрэг)

3 тийм, хагас нь, үгүй (2/1/0) 2

5.3 Ойд хог хаягдлын талаар бичгэн зааварчилгаа 

байгаа эсэх

2 тийм, үгүй (2/0) 2

5.4 Ойд гадаргын ус бохирдуулахгүй байх бичгэн 

заавар байгаа эсэх

2 тийм, үгүй (2/0) 2

Нийт 9 7

6. Модны ашиглалтын 

хувь 

6.1 Модны  ашиглалтын хувь Унагасан модны хэдэн хувь нь ашиглагдаж 

байгаа эсэх

6 Үйлдвэрлэлийн огтлолтын 

үед: 80% дээш бол 4, 90%-

аас дээш бол 6. Арчилгаа 

цэвэрлэгээний огтлолтын 

үед: 50%-аас дээш бол 4, 

60%-аас дээш бол 6

4

6.2 Хожуулын өндөр Диаметрийн 1/3-ээс бага байх 2 тийм, хагас нь, үгүй (0-2) 1

6.3 Бөөрөнхий модон материалын 

стандарт 

Бөөрөнхий модон материалын стандартын 

талаарх мэдлэг ба хэрэгжилт 

2 тийм, хагас нь, үгүй (2/1/0) 1

6.4 Бүтээгдэхүүний нэр төрөл Дор хаяж 3-аас доошгүй нэр төрлийн 

бүтээгдэхүүүн зах зээлд нийлүүлдэг. (ойн 

дагалт баялаг болон боловсруулсан модон 

бүтээгдэхүүүнүүд орно)

4 тийм, үгүй (4/0) 0

Нийт 14 6

7. Үйл ажиллагааны 

хамрах хүрээ 

Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал 

/ХАБ/ хангасан ба үр ашигтай 

үйл ажиллагаа

Мод бэлтгэлийн гэрээ, технологийн картыг 

мөрдөн ажилладаг эсэх 

6 Зөрчилгүй бол 6, шаардлага 

хүлээн авч арилгасан бол 4

4

Нийт 6 4

8. Орон нутгийн үнэлгээ Сумын Засаг даргын тамгын 

газрын үнэлгээ 

Сайн үнэлгээ авсан эсэх 3 Зөрчилгүй бол 3, шаардлага 

хүлээн авч арилгасан бол 1

2



Нийт 3 2

9. Мод бэлтгэсэн 

талбайн ойжуулалт, 

нөхөн сэргээлт

Ойжуулалт, нөхөн сэргээлт Тухайн жилийн бэлтгэсэн модны хэмжээнд 

дүйцэх ойжуулалтын ажлаа гүйцэтгэдэг 

4 бүрэн буюу давуулан  

хийсэн бол 4, дутуу хийсэн 

бол 2

2

Нийт 4 2

10 Ойн менежментийн 

төлөвлөгөө. ОМТ

Батлагдсан ОМТ Батлагдсан ОМТ-ний хэрэгжилт 2 тийм, хагас нь, үгүй (2-0) 1

2 1

Бүгд % 100 60

 


