№2.6
_____________________________________________________
МЭРГЭЖЛИЙН ХЯНАЛТЫН ГАЗАР
Утас: ______________;

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

Факс: ______________;

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

ИЛ УУРХАЙН ҮЙЛ
АЖИЛЛАГААГ 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

Хүчин чадал
Төслийн хүчин чадал

Бодит хүчин чадал
__________________________
__________________________
Ажилтны тоо
Нийт ажилтан

Өмнөх хяналт шалгалтын мэдээ

Хяналт шалгалтад сүүлийн 12 сарын
хугацаанд хэдэн удаа хамрагдсан

Өмнөх шалгалтаар
....................хяналтын чиглэлээр илэрч
байсан томоохон зөрчлүүд

Өмнөх шалгалтаар авсан арга
хэмжээ, гүйцэтгэлийн байдал

Үйлдвэрлэлийн үйл
ажиллагаанд оролцдог

Хяналтын объект
Хаяг, байршил

Үйлдвэрлэдэг бүтээгдэхүүн
Нэрс
Технологийн ажилтан

Б. ХЯНАЛТ ШАЛГАЛТЫН АСУУЛТУУД, ҮНЭЛГЭЭ

1 АМТХ 35.3.1
2

БОНБҮТХ 7.2, 7.3, АМТХ
35.3.3, 35.3.4

Хяналт шалгалтын асуултууд

4 БОНБҮТХ 9.1, 9.3, 9.6

Байгаль орчны менежментийн төлөвлөгөөтэй

7
8

АМТХ, БОНБҮТХ 5.4.1
/Шинэ хууль 8.4.1/

9
10 УТХ 28.1, 28.4
11 УТХ 28.11
12 АМТХ 35.3.7
13 ГТХ 58.1

14 ИУААД 143
15 АМТХ 35.4
16 ИУААД 153

17 ИУААД 171

18 ИУААД 686

19

MNS5917:2008/
MNS5918:2008

20 MNS5916:2008
21 АМТХ 35.3.6
22 БОНБҮТХ 8.4

23 БОНБҮТХ 8.4.6

10

0

5

0

5

0

10

0
0

3
2

0

3

0

5

0

10

0

5

0

3

0

5

0

5

0

3

0

5

0

10

0

5

Байгаль орчинд нөлөөлөх байдлын үнэлгээтэй
Уурхайн талбайн хил, байнгын шав тэмдэг
тавьсан талбайн гадна ашиглалт явуулсан

6 АМТХ 35.3.2

0

Ашигт малтмал ашиглах тусгай зөвшөөрөлтэй

3 АМТХ 35.3.6

5

Шаардлага
хангаагүй

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

Шаардлага
хангасан

Батлагдсан
оноо

Ашигт малтмал ашиглах техник эдийн засгийн
үндэслэлтэй
Зохих байгууллагаар хянуулсан уулын ажлын
төлөвлөгөөтэй
Мэдээ тайланг хугацаанд нь батлуулж
тайлагнадаг
Нөхөн сэргээлт хийж тухайн орон нутагт
хүлээлгэж өгсөн акттай, уурхайн хаалтын
төлөвлөгөөтэй
Нөхөн сэргээлт хийсэн тухай улсын
байцаагчийн дүгнэлттэй
Ус ашиглах дүгнэлттэй
Ус ашиглах эрхийн бичигтэй
Газар эзэмших эрхийн гэрээ, гэрчилгээтэй
Газрын төлөв байдал, чанарын хянан
магадалгаатай
Машин механизмын ашиглалт, техникийн бүрэн
бүтэн байдалд шалгалт хийж үр дүнг ээлж
хүлээлцэх дэвтэр, техник ашиглалтын паспорт,
журналд тэмдэглэдэг
Уурхайг комисс хүлээн авсан
Үйлдвэрийн ерєнхий мэргэжилтний баталсан
уулын ажлын паспортын дагуу эксватораар
ажил гүйцэтгэдэг
Экскаваторын Сумны ган татлагын байдалд
үзлэг хийж, ган татлагын тодорхойлолтын
талаар техник ашиглалтын паспорт болон
үзлэгийн дэвтрүүдэд тэмдэглэдэг
Бутлан ангилах дамжуулан ачих үед үүссэн
тоосыг хашлага, хаалтаар битүүлэн далдалдаг,
хоолойгоор орчны агаараас тусгаарлан сорж
зайлуулдаг
Уурхайн үйл ажиллагааны улмаас эвдэрсэн
газрыг нөхөн сэргээж ургамалжуулсан
Шимт хөрсийг тусгай талбайд овоолж, шимт
хөрсийг хамгаалсан
Уурхайн талбайн хил тогтоож, байнгын шав
тэмдэг тавьсан акттай
Байгаль орчинд нөлөөлөх байдлын үнэлгээгээр
тавигдсан нөхцөл шаардлагыг хангаж
ажилладаг
Тухайн жилийн Байгаль орчны менежментийн
төлөвлөгөөнд тусгагдсан талбайд нөхөн
сэргээлт хийсэн

Хуудас B2

Авсан оноо

Хяналт
шалгалт

Гүйцэтгэлийн
шалгалт

24 ГХТХ 32.4

Ашигт малтмалын хаягдал, бохирдлыг тооцсон
хэмжээнээс хэтрүүлээгүй, ордын зөвхөн баялаг
хэсгийг нь сорчлон олборлоогүй

0

2

25 ГХТХ 43

Газрын хэвлийг ашиглах явцад илэрсэн түүх,
соѐлын онцгой үнэт зүйл, олдворыг зохих
байгууллагад мэдэгдсэн

0

3

26 ТЭЗҮ

Уурхай техник эдийн засгийн үндэслэлд
тусгасан хүчин чадлаар ажиллаж байгаа

0

10

27 ТЭЗҮ

Уурхай техник эдийн засгийн үндэслэлд
тусгасан ашиглалтын технологийн дагуу
ажиллаж байгаа

0

10

28 ТЭЗҮ

Хөрс хуулалтын ажлыг жил бүр техник эдийн
засгийн үндэслэлд тусгасан хэмжээгээр
хэрэгжүүлдэг

0

5

29 ТЭЗҮ

Уурхайн ажлын өрнөлт техник эдийн засгийн
үндэслэлийн дагуу хэрэгжүүлдэг

0

2

30 ТЭЗҮ

Хөдөлмөр хамгаалал, аюулгүй ажиллагааны
зардлыг техник эдийн засгийн үндэслэлд
төлөвлөсөн хэмжээнд гаргасан

0

5

31

Хөрсний шинжилгээг тогтмол өгдөг, дүгнэлтээр
гарсан сөрөг нөлөөллийг бууруулах арга
хэмжээ авсан

0

20

32 БОНБҮТХ 9.1, 9.3, 9.6

Усны шинжилгээг тогтмол өгдөг, дүгнэлтээр
гарсан сөрөг нөлөөллийг бууруулах арга
хэмжээ авсан

0

20

0

20

0

5

0

5

0

5

0

5

0

5

33
34 Маркшейдерийн заавар
35 Маркшейдерийн заавар
36 Маркшейдерийн заавар
37 Маркшейдерийн заавар
38 Маркшейдерийн заавар

Агаарын шинжилгээг тогтмол өгдөг,
дүгнэлтээр гарсан сөрөг нөлөөллийг бууруулах
арга хэмжээ авсан
Уулын үйлдвэрийн дэвсгэрийн зурагтай (1:1000,
1:2000, 1:5000, 1:10000)
Овоолгуудын дэвсгэр зурагтай (1:500, 1:1000,
1:2000, 1:5000)
Суналын ба хөндлөн чиглэлд хийсэн
зүсэлтүүдтэй (1:1000, 1:2000)
Уулын ажлын ахилтын чиглэлийн дагуу хийсэн
босоо зүсэлтүүдтэй (1:1000, 1:2000)
Уулын ажлын түвшин бүрийн дэвсгэр
зургуудтай (1:1000)

Ил уурхайн аюулгүй
39 ажиллагааны дүрэм,
нийтлэг шаардлага 24

Ил уурхайн нэг доголоос нөгөө догол руу хүн
гарч буухад зориулж 0,8 м-ээс доошгүй
өргөнтэй, 2 талдаа бариултай бат бэх шат
эсвэл 45О-ээс илүүгүй налуутай гарц гаргасан

0

1

Ил уурхайн аюулгүй
40 ажиллагааны дүрэм,
нийтлэг шаардлага 26

”Саравч” үүссэн буюу чулуу, хөлдүүс нурах,
догол мөрөгцгийн хана ирмэг гулсах зэрэг аюул
бүхий хэсгийн дор зөвхөн уг аюулыг арилгасны
дараа ажилладаг

0

10

Үйлдвэрийн явцад тоос хорт хий үүсч
Ил уурхайн аюулгүй
хуримтлагдан хүмүүсийн эрүүл мэндэд муугаар
нөлөөлөх ажлын байруудын агаараас сорьц
41 ажиллагааны дүрэм,
нийтлэг шаардлага 30, 31 авах, хяналт тавьж, урьдчилан сэргийлэх арга
хэмжээг тогтмол авч хэрэгжүүлдэг

0

10

Ил уурхайн доголын өндрийг чулуулгийн шинж
чанар, оршиц тогтцын нөхцөлийг шууд утгуурт
экскаватор, утгуурт ачигчийн техникийн
үзүүлүүлэлтэд тодорхойлсны дагуу ажилладаг

0

10

Ил уурхайн аюулгүй
42 ажиллагааны дүрэм,
уулын ажлын 37

Хуудас B3

Ил уурхайн аюулгүй
43 ажиллагааны дүрэм,
уулын ажлын 38

Уурхайн ажлын доголын хажуугийн өнцөг
зөвшөөрөгдөх хэмжээг хангасан

0

10

0

5

0

3

0

5

Бульдозерийн овоолгын ирмэгээр ачаа буулгах
фронтын дагуу хамгаалалтын далан байгуулсан

0

5

Ил уурхайн аюулгүй
48 ажиллагааны дүрэм 68,
171, 209

Өргөх болон татахын механизмийн ган
татлагад үйлдвэрийн ерөнхий механикийн
тогтоосон хугацаанд тогтмол үзлэг хийж,
аюулгүй ажиллагааны дүрэм хангасан

0

5

Ил уурхайн аюулгүй
49 ажиллагааны дүрэм 485,
486

Ил уурхай болон овоолго нь зохих шаардлагыг
хангасан гэрэлтүүлэгтэй

0

3

Ил уурхайн аюулгүй
44 ажиллагааны дүрэм,
овоолгын ажил 113
Ил уурхайн аюулгүй
45 ажиллагааны дүрэм,
овоолгын ажил 114
Ил уурхайн аюулгүй
46 ажиллагааны дүрэм,
овоолгын ажил 121
Ил уурхайн аюулгүй
47 ажиллагааны дүрэм,
овоолгын ажил 128

Овоолго байгуулах талбайд геологи,
гидрогеологи, газарзүйн судалгаа явуулж,
зураг төсөлд тусгасан бөгөөд байгаль орчинд
нөлөөлөх байдал, эрүүл ахуйн шаардлага,
стандартыг тооцож овоолгын байршлыг
тогтоосон
Овоолго байгуулах газрын шимт хөрсийг хуулж
тусгайлан шимт хөрсний агуулах байгуулж
овоолсон
Овоолгыг гол, мөрөн, газрын гадаргын бусад ил
усны үйлчлэлийн хүрээнээс гадагш
байрлуулсан

50

Ил уурхайн аюулгүй
ажиллагааны дүрэм 510

Ус шүүрдэг ил уурхайд уулын ажлыг аюулгүй
явуулахад чиглэсэн ус татах, шүүрүүлэх арга
хэмжээг төслөөр шийдэж хэрэгжүүлдэг

0

2

51

Ил уурхайн аюулгүй
ажиллагааны дүрэм 512

Хур тундаснаас үүсэлтэй гадаргын ус уурхайд
орохоос сэргийлсэн суваг шуудуу, далан
хаалтыг байгуулсан

0

1

0

3

0

10

0

5

Ахуйн хог хаягдал цуглуулах, тээвэрлэх эрх
авсан иргэн, аж ахуйн нэгж, байгууллагатай
гэрээ байгуулан биелэлтийг хангаж ажилладдаг

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

316

Ус татах төв байгууламжид усан сан нь далд
шүүрүүлэх уурхайд 4 цаг, ил ус таталтанд 3
цагийн хэвийн ундаргаас багагүй багтаамжтай
Үйлдвэрлэл, үйлчилгээний төрлөөс хамаарч хог
53 Хог хаягдлын тухай
хаягдлыг төрөлжүүлж, аюултай хог хаягдлыг
түр цэгт ангилан хадгалдаг
хуулийн 7.1.5, ЗГ-ын
тогтоол 264 "Аюултай хог Аюултай хог хаягдлын талаарх мэдээллийг
54 хаягдлын жагсаалт"
төрийн болон нутгийн захиргааны байгууллагад
үнэн зөв мэдээлдэг
52

Ил уурхайн аюулгүй
ажиллагааны дүрэм 524

55 ХХТХ 9.2.6, 9.2.7
ТХШТХ-ийн 7.2, Аж ахуйн
56 нэгж байгууллагын үйл
ажиллагаанд дотоод
хяналт шалгалтыг зохион
байгуулах нийтлэг журам,
57
Засгийн газрын 311
тогтоол

НИЙТ ОНОО
ҮНЭЛГЭЭ

0

0

...
эрсдэлтэй

...
эрсдэлтэй

Жич : 17, 39, 40, 45, 47, 48, 52 дугаар бүхий асуултууд түгээмэл тархацтай ашигт малтмалд хамаарахгүй.

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

Их эрсдэлтэй
Дунд эрсдэлтэй
Бага эрсдэлтэй
Хуудас B4

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/

Тайлбар:

