№3.15
_____________________________________________________
МЭРГЭЖЛИЙН ХЯНАЛТЫН ГАЗАР
Утас: ______________; E-mail: info@inspection.gov.mn;
Факс: ______________; Web: http://www.inspection.gov.mn;

ХАТУУ ХОГ ХАЯГДЛЫН ЦУГЛУУЛАЛТ,
ТЭЭВЭРЛЭЛТ, УСТГАЛЫН БАЙДЛЫГ
ШАЛГАХ ХЯНАЛТЫН ХУУДАС

А. ЕРӨНХИЙ МЭДЭЭЛЭЛ

Хяналт шалгалт эхэлсэн: 20___он ___ сар ___ өдөр, ___ цаг ___ мин;

Хяналт шалгалтын төрөл

Дууссан: 20___он ___ сар ___ өдөр, ___ цаг ___ мин;

Удирдамж

Хяналт шалгалтын бүрэлдэхүүн

Дугаар
Төлөвлөгөөт
Төлөвлөгөөт бус
Гүйцэтгэлийн
Хяналт шалгалтад хамрагдсан аж ахуйн нэгж, иргэн
Нэр

Улсын бүртгэлийн гэрчилчилгээний

Регистрийн No

дугаар

Эрх бүхий удирдах албан тушаалтан
Албан тушаал

Овог, нэр

Хяналтын объект
Утас, и-мэйл

Хяналт шалгалтад байлцсан албан тушаалтан
Албан тушаал

Овог, нэр

Тухайн чиглэлээр үйл ажиллагаа эрхэлсэн хугацаа

Утас, и-мэйл

Хүчин чадал
Үндсэн хүчин чадал

Өмнөх хяналт шалгалтын мэдээ

Хяналт шалгалтад сүүлийн 12 сарын
хугацаанд хэдэн удаа хамрагдсан

Өмнөх шалгалтаар орчны эрүүл ахуйн
чиглэлээр илэрч байсан зөрчлүүд

Өмнөх шалгалтаар авч байсан арга
хэмжээ, гүйцэтгэлийн байдал

Хаяг, байршил

Б. ХЯНАЛТ ШАЛГАЛТ ХИЙХ АСУУЛТУУДЫН ЖАГСААЛТ

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

Шаардлага
хангаагүй

No

Шаардлага
хангасан

Батлагдсан
оноо

Дотоод хяналт шалгалтыг зохион байгуулах
журам батлуулан мөрдөж ажилладаг

0

3

Дотоод хяналт шалгалтын нэгж,
ажилтантай

0

3

Сум, дүүргийн Засаг даргатай байгуулсан
гэрээг мөрдөж ажилладаг

0

3

0

3

0

3

0

3

0

3

0

3

0

3

0

3

0

3

0

3

0

3

0

3

0

3

Хяналт шалгалтын асуултууд

Нэг. Хог хаягдал цуглуулах, тээвэрлэх
1
2

ТХШТХ-ийн 7.2, Аж ахуйн нэгж
байгууллагын үйл ажиллагаанд
дотоод хяналт шалгалтыг зохион
байгуулах нийтлэг журам, Засгийн
газрын 311-р тогтоол

3

Хог хаягдлын тухай хуулийн 12
дугаар зүйлийн 12.1

4

Хог хаягдлын тухай хуулийн 8
дугаар зүйлийн 8.5.5

5

Хог хаягдлын тухай хуулийн
11.1.1

6

7

8

9

10
11
12

13

14

15

Баг, хорооны Засаг даргатай байгуулсан
хог хаягдал цуглуулах, тээвэрлэх чиглэл,
хуваарийг мөрдөж ажилладаг
Орон сууцанд болон Гэр хороололд хог
хаягдлыг хаях зориулалтын байгууламжаар
хангасан

Хот тохижилт, цэвэрлэгээний
Үйлчилгээний газар, гудамж талбайд
талаар албан байгууллага, аж ахуйн
байршуулсан хогийн сав хүрэлцээтэй,
нэгж, иргэдээс дагаж мөрдөх
эрүүл ахуйн шаардлага хангасан
журмын 2.11
Хог хаягдлыг аюулгүй ажиллагааны
шаардлагыг хангасан битүүмжилсэн,
Хог хаягдлын тухай хуулийн 12
зориулалтын тээврийн хэрэгслээр
дугаар зүйлийн 12.2.2
тээвэрлэдэг
Хог хаягдал устгах үйл ажиллагаа эрхлэх
Хог хаягдлын тухай хуулийн 12
эрх бүхий аж ахуйн нэгж, байгууллагатай
дугаар зүйлийн 12.4
байгуулсан гэрээг мөрдөж ажилладаг
“Ахуйн хог хаягдлын тээвэрлэлтМашин техник, тоног төхөөрөмжийн
ангилал, ерөнхий шаардлага” MNS
үйлчилгээ засварыг тогтмол хийдэг
5344:2003 стандартын 6.2.4
“Ахуйн хог хаягдлын тээвэрлэлтХог тээврийн машинд мэргэжлийн
ангилал, ерөнхий шаардлага” MNS
байгууллагаар халдваргүйтгэл хийлгэдэг
5344:2003 стандартын 8.2
Зориулалтын цэгээс бусад газарт хог
Хог хаягдлын тухай хуулийн
хаягдал хаядаггүй
9.1.3
“Ахуйн хог хаягдлын тээвэрлэлт- Үйлчилгээний ажилчид нь хөдөлмөр
ангилал, ерөнхий шаардлага” MNS хамгааллын хувцас, хэрэгслээр бүрэн
хангагдсан
5344:2003 стандартын 8.3
“Ахуйн хог хаягдлын тээвэрлэлтҮйлчилгээний ажилчид нь эрүүл мэндийн
ангилал, ерөнхий шаардлага” MNS
үзлэгт хамрагддаг
5344:2003 стандартын 8.4
Хоёр. Хог хаягдлын нэгдсэн цэг
Хог хаягдлын тухай хуулийн 13
дугаар зүйлийн 13.2

Хог хаягдлыг устгах үйл ажиллагаа эрхлэх
эрх бүхий мэргэжлийн байгууллага, аж
ахуйн нэгжийн аймаг, нийслэлийн Засаг
даргатай байгуулсан гэрээг мөрдөж
ажилладаг

Байгаль орчинд нөлөөлөх байдлын
Байгаль орчинд нөлөөлөх байдлын үнэлгээ
үнэлгээний тухай хуулийн 7 дугаар
хийлгэсэн
зүйлийн 7.3

Авсан оноо

Хяналт
шалгалт

Гүйцэтгэлийн
шалгалт

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

“Хог хаягдал булах, устгах
зориулалтын байгууламж,
төвлөрсөн цэгийн төрөл, тэдгээрт Төвлөрсөн цэгийн байршил нь аймаг,
тавигдах шаардлага, хог хаягдал нийслэл, сумын Засаг даргын захирамжаар
булах үйл ажиллагаа эрхлэх иргэн, баталгаажсан
аж ахуйн нэгж, байгууллагын үйл
ажиллагааны журам”-ын 2.4
Хот тохижилт, цэвэрлэгээний
талаар албан байгууллага, аж ахуйн
нэгж, иргэдээс дагаж мөрдөх
журмын 2.2.2
Хот тохижилт, цэвэрлэгээний
талаар албан байгууллага, аж ахуйн
нэгж, иргэдээс дагаж мөрдөх
журмын 3.1.3
Хот тохижилт, цэвэрлэгээний
талаар албан байгууллага, аж ахуйн
нэгж, иргэдээс дагаж мөрдөх
журмын 3.1.1
Хот тохижилт, цэвэрлэгээний
талаар албан байгууллага, аж ахуйн
нэгж, иргэдээс дагаж мөрдөх
журмын 4.11
Хот тохижилт, цэвэрлэгээний
талаар албан байгууллага, аж ахуйн
нэгж, иргэдээс дагаж мөрдөх
журмын 4.4
Хот тохижилт, цэвэрлэгээний
талаар албан байгууллага, аж ахуйн
нэгж, иргэдээс дагаж мөрдөх
журмын 4.7

0

3

Хог хаягдал булах, устгах зориулалтын
байгууламж, төвлөрсөн цэгийн байршил нь
тухайн суурин газрын уур амьсгалын төлөв
байдалд сөрөг нөлөөгүй

0

3

Төвлөрсөн цэгийн эргэн тойронд эрүүл
ахуйн хязгаарлалтын бүс тогтоогдсон

0

3

Төвлөрсөн цэг нь хамгаалалтын хашаа,
байнгын харуултай

0

3

Төвлөрсөн цэгт ажиллагсадын хөдөлмөр
хамгаалал, эрүүл ахуй, аюулгүй
ажиллагааны нөхцөл хангагдсан

0

3

Төвлөрсөн цэгт ирсэн хог хаягдлыг жинлэж,
ангилан хүлээж авдаг

0

3

0

10

0

3

0

5

0

5

0

10

0

10

0

10

0

20

0

10

0

10

Булсан хог хаягдал дотор хуримтлагдсан
хийн даралтыг багасгах, хянах
зориулалтаар гадагшлуулах хийн хоолой
буюу агааржуулагчийг байрлуулсан
Төвлөрсөн цэгт бохирдсон хөрсний ус
Ариун цэврийн тухай хуулийн 7.2 зайлуулах хоолой ба сантай, бохир ус
цэвэрлэх байгууламжтай
Хог хаягдлын шинж чанараас хамаарч
Хот тохижилт, цэвэрлэгээний
талаар албан байгууллага, аж ахуйн төрөлжүүлэн ангилах, устгах үйл
ажиллагааг технологийн дагуу явуулах
нэгж, иргэдээс дагаж мөрдөх
нөхцлийг хангасан
журмын 3.2.1
Хот тохижилт, цэвэрлэгээний
Хог хаягдал аяндаа шатах эрсдэлийг
талаар албан байгууллага, аж ахуйн
бууруулах зорилгоор хяналт тавьж,
нэгж, иргэдээс дагаж мөрдөх
холбогдох арга хэмжээг авч хэрэгжүүлдэг
журмын 4.8
Хог хаягдлын түр болон төвлөрсөн цэгийн
Хог хаягдлын тухай хуулийн 14
хог хаягдлыг эргүүлэн ашигладаг
дүгээр зүйлийн 14.1

28
29
30

БОНБҮТХ 6.1

Орчны агаар

Байгаль орчны менежментийн
Байгаль орчинд нөлөөлөх байдлын
төлөвлөгөөний биелэлтийг хангуулан
27 үнэлгээний тухай хуулийн 14 дүгээр
ажилладаг. /нэвчилтийн улмаас ус, хөрс,
зүйлийн 14.1.2
орчны агаарт үзүүлж буй сөрөг нөлөөлөл/

Ус

31

Шинжилгээг тогтмол хийлгэдэг
Агаар бохирдуулагч химийн хорт бодис
стандартад заасан хэмжээнээс
хэтрээгүй
Агаарын бохирдлыг бууруулах арга
хэмжээ авсан
Шинжилгээг тогтмол хийлгэдэг

БОНБҮТХ 6.1

Ус

Усны чанар, аюулгүй байдлын
үзүүлэлт стандартад заасан норм
хэмжээнээс хэтрээгүй
НИЙТ ОНОО

32

ҮНЭЛГЭЭ

>=50%
[30%-49%]
<=29%

Их эрсдэлтэй
Дунд эрсдэлтэй
Бага эрсдэлтэй

0

20

0

176

0

0

......
эрсдэлтэй

......
эрсдэлтэй

В. ХЯНАЛТ ШАЛГАЛТААР АВСАН АРГА ХЭМЖЭЭ, БИЕЛЭЛТ
Оноо

Үнэлгээ

Тухайн аж ахуйн нэгж, байгууллагад авах арга
авах арга хэмжээ
тоон үзүүлэлт

Биелэлт

а/ Акт
•Үйл ажиллагааг бүр зогсоосон
•Түр зогсоосон
•Сэргээсэн
•Нөхөн төлбөр тогтоосон
•Шинжилгээний дээж авсан
•Устгасан
•Хураасан

б/ Албан шаардлага
•Заалтын тоо

в/ Дүгнэлт
•Үйл ажиллагааны
•Ажлын байрны
•Бүтээгдэхүүний

г/Улсын орлого болгосон эд зүйлс
/төгрөг, ш, л, кг.../

д/Нөхөн төлбөр
е/Торгууль, шийтгэвэр
•Албан тушаалтанд тоо/мөнгөн
дүн
•Иргэнд тоо/мөнгөн дүн
•Байгууллагад тоо/мөнгөн дүн

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

Улсын байцаагчийн албан тушаал

__________________________

__________________________

__________________________

/ овог, нэр/

/ овог, нэр/

/ овог, нэр/

__________________________

__________________________

__________________________

/ гарын үсэг, тэмдэг/

/ гарын үсэг, тэмдэг/

/ гарын үсэг, тамга/

Тайлбар:

Г. ГҮЙЦЭТГЭЛИЙН ШАЛГАЛТААР АВСАН АРГА ХЭМЖЭЭ, БИЕЛЭЛТ
Хяналт шалгалт эхэлсэн: 20___он ___ сар ___ өдөр, ___ цаг ___ мин;

Оноо

Үнэлгээ

Дууссан: 20___он ___ сар ___ өдөр, ___ цаг ___ мин;

Тухайн аж ахуйн нэгж, байгууллагад авах арга

Биелэлт

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

Улсын байцаагчийн албан тушаал

__________________________

__________________________

__________________________

/ овог, нэр/

/ овог, нэр/

/ овог, нэр/

__________________________

__________________________

__________________________

/ гарын үсэг, тэмдэг/

/ гарын үсэг, тэмдэг/

/ гарын үсэг, тамга/

Тайлбар:

