№2.2
_____________________________________________________
МЭРГЭЖЛИЙН ХЯНАЛТЫН ГАЗАР
Утас: ______________;

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

Факс: ______________;

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

ТӨВ БОЛОН УРЬДЧИЛАН ЦЭВЭРЛЭХ
БАЙГУУЛАМЖИЙГ ШАЛГАХ
ХЯНАЛТЫН ХУУДАС

А. ЕРӨНХИЙ МЭДЭЭЛЭЛ

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

Удирдамж

Дууссан: 20___он ___ сар ___ өдөр, ___ цаг ___ мин;
Хяналт шалгалтын бүрэлдэхүүн

Дугаар
Төлөвлөгөөт
Төлөвлөгөөт бус
Зөвлөн туслах үйлчилгээ
Хяналт шалгалтад хамрагдсан аж ахуйн нэгж, иргэн
Төрөл
Нэр
Улсын бүртгэлийн гэрчилгээний 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

Регистрийн No

Хяналтын объект
Хаяг, байршил

Хүчин чадал /хоногоор/
Үндсэн хүчин чадал

Үйлдвэрлэдэг бүтээгдэхүүн
Нэрс

хугацаа

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

Технологийн ажилтан

Химич, лабораторийн ажилтан

-

Б. ХЯНАЛТ ШАЛГАЛТЫН АСУУЛТУУД, ҮНЭЛГЭЭ
Батлагдсан
оноо
Шаардлага
хангасан

Шаардлага
хангаагүй

Хууль тогтоомж, дүрэм,
No журам, стандартын нэр,
зүйл, заалт

0

5

0

1

0

1

0

2

Тухайн жилийн Байгаль орчныг хамгаалах
төлөвлөгөөнд орсон ажлуудыг хугацаанд нь
хийсэн

0

10

7

Хөрсний шинжилгээг тогтмол хийлгэдэг

0

3

8

Хөрсний шинжилгээний үр дүнгээр гарсан
сөрөг нөлөөллийг бууруулах арга хэмжээ
авсан

0

10

Усны шинжилгээг тогтмол хийлгэдэг

0

3

Усны шинжилгээний үр дүнгээр гарсан сөрөг
нөлөөллийг бууруулах арга хэмжээ авсан

0

10

Агаарын шинжилгээг тогтмол хийлгэдэг

0

3

0

10

0

3

0

10

Хэт ягаан туяаны байгууламжтай

0

5

Лагийн талбайтай

0

3

0

3

0

5

0

5

Цэвэрлэх байгууламжаас гарч байгаа бохир
усны биохимийн хэрэгцээт Хүчилтөрөгч 20
мгО/л

0

5

Химийн хэрэгцээт хүчилтөрөгч 50 мгО/л

0

5

22

Цэвэрлэх байгууламжаас гарч байгаа бохир
усны үлдэгдэл хлор 1 мг/л

0

5

23

Цэвэрлэх байгууламжаас гарч байгаа бохир
усны хаягдал усны рН 6-9

0

5

1 БОНБҮТХ 7.2, 7.3
2

БОНБҮТХ 9.1, 9.2, 9.6,
9.7

3 ГТХ 27.1
4 КЗГКТХ 16.3, 16.4
5 ГТХ 58.2
6

БОНБҮТХ 9.2, 9.5, 9.6,
9.7

9
10

БОНБҮТХ 9.2, 9.5, 9.6,
9.7

11
12

13 УТХ 30.2.2
14 ХСУХАТТХ-13.2
15
16
17

MNS4288-95
MNS4943-2014

18
19
20
MNS4288-95
21 MNS4943-2014

Хяналт шалгалтын асуултууд

Байгаль орчинд нөлөөлөх байдлын
үнэлгээтэй
Тухайн жилийн Байгаль орчны
менежментийн төлөвлөгөөтэй
Газар эзэмших эрхийн гэрчилгээ, гэрээтэй
Эдлэн газар нь газрын улсын бүртгэлд
бүртгэгдсэн
Газрын төлөв байдал, чанарын хянан
магадлагаа хийлгэсэн

Агаарын шинжилгээний үр дүнгээр гарсан
сөрөг нөлөөллийг бууруулах арга хэмжээ
авсан
Хаягдал усыг дахин боловсруулах
технологитой болон хаягдал усыг зайлуулах
цэг тогтоолгосон
Цэвэрлэх байгууламжийн эрүүл ахуйн болон
хамгаалалтын бүс тогтоосон

Лагийн ариутгал халдваргүйтэл тогтмол
хийдэг
Хэвийн ажиллагаатай дотоод хяналтын
лабораторитой
Цэвэрлэх байгууламжаас гарч байгаа бохир
усны умбуур бодис 50 мг/л

Хуудас B2

Авсан оноо

Хяналт
шалгалт

Гүйцэтгэлийн
шалгалт

24
ХХБАБТХ 10.2
25

26 ХХБАБТХ 10.3

27 ХХБАБТХ 13.7
28 ХХБАБТХ 13.7

29 БХТХ 31.3

30 ХХТХ 9.2.3

31 ХХТХ 9.2.6
ТХШТХ-ийн 7.2, Аж ахуйн
32 нэгж байгууллагын үйл
ажиллагаанд дотоод
хяналт шалгалтыг зохион
байгуулах нийтлэг журам,
33 Засгийн газрын 311
тогтоол

Бохир ус цэвэрлэхэд зориулсан бодисыг
зориулалтын тусгай агуулахад хадгалдаг

0

3

Хоорондоо урвалд орж болзошгүй
бодисуудыг ялгаж тусад нь хадгалдаг

0

3

0

3

0

3

0

3

0

3

0

5

0

2

Дотоод хяналт шалгалтыг зохион байгуулах
журам батлуулан мөрдөж ажилладаг

0

5

Дотоод хяналт шалгалтаар илэрсэн зөрчил
дутагдлыг арилгахад чиглэсэн арга хэмжээг
авч хэрэгжүүлдэг

0

5

0

147

Хадгалж байгаа химийн бодисын сав, баглаа
боодол нь тухайн бодисын нэр, анхааруулах
тэмдэг, аюулын шинж чанарыг тод, томоор
бичсэн шошготой
Химийн бодисын ашиглалт, зарцуулалтын
бүртгэл хөтөлдөг
Химийн бодисын ашиглалт зарцуулалтын
тайлан мэдээг хугацаанд нь холбогдох
байгууллагад хүргүүлдэг
Үйлдвэрлэлийн явцад байгаль орчинд гаргаж
байгаа хорт бодис, хог хаягдлын хэмжээг
тогтмол бүртгэдэг
Цэвэрлэгээнээс гарсан лаг, хог хаягдлыг
төрөлжүүлж, хог хаягдал хадгалах түр цэгт
ангилан хаядаг
Хог хаягдал тээвэрлэдэг мэргэжлийн
байгууллагатай гэрээ байгуулан биелэлтийг
ханган ажилладаг

НИЙТ ОНОО
ҮНЭЛГЭЭ

>=50%

Их эрсдэлтэй

[30%-49%]

Дунд эрсдэлтэй

<=29%

Бага эрсдэлтэй

Хуудас B3

0

0

...........
эрсдэлтэй

...........
эрсдэлтэй

В. ХЯНАЛТ ШАЛГАЛТААР АВСАН АРГА ХЭМЖЭЭ, БИЕЛЭЛТ
Оноо

Үнэлгээ

Тухайн аж ахуйн нэгж, байгууллагад авах арга хэмжээ
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 хэмжээ

Биелэлт

БАТАЛГААЖУУЛАЛТ
Улсын байцаагчийн албан тушаал

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/

