№2.19
_____________________________________________________
МЭРГЭЖЛИЙН ХЯНАЛТЫН ГАЗАР
Утас: ______________;

E-mail: info@inspection.gov.mn;

Факс: ______________;

Web: http://www.inspection.gov.mn;

МОД, МОДОН МАТЕРИАЛЫН
ХУДАЛДААЛАЛТ ШАЛГАХ
ХЯНАЛТЫН ХУУДАС

А. ЕРӨНХИЙ МЭДЭЭЛЭЛ
Хяналт шалгалт эхэлсэн: 20___он ___ сар ___ өдөр, ___ цаг ___ мин;
Дууссан: 20___он ___ сар ___ өдөр, ___ цаг ___ мин;
Хяналт шалгалтын төрөл
Удирдамж
Хяналт шалгалтын бүрэлдэхүүн
Дугаар
Төлөвлөгөөт
Төлөвлөгөөт бус
Зөвлөн туслах үйлчилгээ
Хяналт шалгалтад хамрагдсан аж ахуйн нэгж, иргэн
Төрөл
Нэр
Улсын бүртгэлийн гэрчилгээний No
Регистрийн No
ААН
Иргэн
Эрх бүхий удирдах албан тушаалтан
Албан тушаал
Овог, нэр

Утас, и-мэйл

Хяналт шалгалтад байлцсан албан тушаалтан
Албан тушаал
Овог, нэр

Утас, и-мэйл

Үйл ажиллагаа
Чиглэл

Үйл ажиллагаа эрхэлсэн
хугацаа

Хяналтын объект
Хаяг, байршил

Хүчин чадал /хоногоор/
Үндсэн хүчин чадал

Одоогийн хүчин чадал
__________________________
__________________________
Ажилтны тоо
Нийт ажилтан

Өмнөх хяналт шалгалтын мэдээ

Хяналт шалгалтад сүүлийн 12 сарын
хугацаанд хэдэн удаа хамрагдсан

Өмнөх шалгалтаар байгаль орчны
хяналтын чиглэлээр илэрч байсан
томоохон зөрчлүүд

Өмнөх шалгалтаар авч байсан арга
хэмжээ, гүйцэтгэлийн байдал

Техник төнөг төхөөрөмж
Инженер техникийн
ажилтан

Мод бэлтгэлийн мастер

Үйлдвэрлэдэг бүтээгдэхүүн
Нэрс
-

Б. ХЯНАЛТ ШАЛГАЛТЫН АСУУЛТУУД, ҮНЭЛГЭЭ
Шаардлага
хангасан

Шаардлага
хангаагүй

Батлагдсан

1 ГТХ 27.1

Газрыг хуульд заасан зориулалт, хугацаа,
болзолтойгоор гэрээний үндсэн дээр зөвхөн
эрхийн гэрчилгээгээр эзэмшидэг

0

10

2 ОТХ 22.1.1

Үйл ажиллагаатай холбоотой байгаль орчны
улсын байцаагчийн байгаль хамгаалагчийн
шаардлагыг биелүүлдэг

0

10

3 ОТХ 22.1.14

Галын аюултай бодис, шатах тослох
материалыг хэрэглэх, хадгалах журам,
горимыг чанд мөрдөж ажилладаг

0

10

4 ОТХ 37.1

Модны чиглэлийн үйлдвэрлэл, үйлчилгээ
эрхлэгч нь иргэн, аж, ахуйн нэгж энэ хуулийн
35.1. 35.2-т заасны дагуу бэлтгэсэн модыг
боловсруулах, худалдаалах ажлыг зохион
байгуулдаг

0

20

5 ОТХ 37.3

Энэ хуулийн 37.1-д заасан үйл ажиллагааг
зохион байгуулж иргэн, аж ахуйн нэгж нь
өөрийн түрээслэгчийн үйл ажиллагаанд
хяналт тавьж, эрхийн бичиг болон гарал
үүслийн гэрчилгээгүй түүнчлэн хууль бусаар
бэлтгэсэн модыг боловсруулах,
худалдаалахаас урьдчилан сэргийлэх арга
хэмжээ авдаг

0

30

Модны бирж болон захуудаас мод, модон
материал худалдан авч өөр аймаг сум руу
тээвэрлэхдээ гарал үүслийн гэрчилгээний
хуулбарыг нотариатаар баталгаажуулан
зарлагын баримт олгодог

0

20

0

20

No

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

ОТХ 37.3
“Гарал үүслийн гэрчилгээ олгох, хяналт
6 тавих журам” А-153
6.5

Хяналт шалгалтын асуултууд

БОНБҮТХ 4.1
Мод, модон материалын төрөлжсөн захын Байгаль орчинд нөлөөлөх байдлын ерөнхий
үнэлгээний дүгнэлттэй, /шинээр зах
7 ерөнхий шаардлага стандарт
байгуулахад байгаль орчинд нөлөөлөх
MNS 5162 : 2011 5.1.1.1
байдлын нарийвчилсан үнэлгээтэй/

8 МММТЗЕШ /MNS 5162 : 2011 / 5.1.1.2.

Зах нь орон нутгийн байгаль орчны болон ойн
байгууллага /суманд сум дундын буюу сумын
ойн анги/-тай экологийн хариуцлагын гэрээ
байгуулсан

0

20

9 МММТЗЕШ /MNS 5162 : 2011 /5.1.1.3

Захын захиргаа нь захын үйл ажиллагааны
дотоод дүрэмтэй

0

2

10 МММТЗЕШ /MNS 5162 : 2011 /9.1

Захад мэргэшсэн, мэргэжлийн зохих
үнэмлэхтэй ажилтан байх

0

10

11 МММТЗЕШ /MNS 5162 : 2011 /5.1.4.4.

Зах нь үнийн судалгаа, мэдээлэл,
худалдааны асуудал хариуцсан ажилтантай,
мод, модон материалын бүртгэлийг хөтөлж
худалдаж борлуулсан материалд баримт
олгож, нэгдсэн мэдээллийн санд оруулдаг

0

10

ТХШТХ-ийн 7.2, Засгийн газрын 311
12 тогтоол, МММТЗЕШ /MNS 5162 : 2011
/5.1.4.5.

Зах нь олон нийтийн хяналт тавих хянан
шалгах зөвлөл ажиллуулдаг

0

3

13 МММТЗЕШ /MNS 5162 : 2011 /5.3.

Захыг стандартын дагуу заагдсан зай
хэмжээнд байгуулсан

0

5

14

Захын туслах үйл ажиллагаанд стандартад
заагдсан тоног төхөөрөмжийг ашигладаг

0

5

15

Гар хийцийн, үйлдвэрийн баталгаагүй тоног
төхөөрөмж ашигладаггүй

0

10

16 МММТЗЕШ /MNS 516 2 : 2011 /5.4.4.

Зах дотор бөөрөнхий мод, гуалинг зүсэж
зүсмэл материал үйлдвэрлэдэггүй

0

10

17 МММТЗЕШ /MNS 5162 : 2011 /5.4.12.

Зах нь тасралтгүй бичлэг хийж, дүрсийг төвд
дамжуулах чадвартай байх шаардлагыг
хангасан хяналтын видео систем /камерийн
систет/-тэй байна

0

5

МММТЗЕШ /MNS 5162 : 2011 /5.4.2.

Авсан оноо
Хяналт
шалгалт

Гүйцэтгэлийн
шалгалт

18 МММТЗЕШ /MNS 5162 : 2011 /5.4.14.

Зах нь нийт талбайн гэрэлтүүлгийн
өндөрлөгтэй байна

0

3

19 МММТЗЕШ /MNS 5162 : 2011 /5.4.15.

Захад нэвтрэгсдэд олгох аюулгүй байдлын
тухай “Санамж” хуудастай байна

0

3

0

10

0

216

Зах нь бетонон хашаа, зориулалтын зам,
талбайтай байна
НИЙТ ОНОО
ҮНЭЛГЭЭ

20 МММТЗЕШ /MNS 5162 : 2011 /5.4.19.

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

Их эрсдэлтэй
Дунд эрсдэлтэй
Бага эрсдэлтэй

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:

