№5.18
_____________________________________________________
МЭРГЭЖЛИЙН ХЯНАЛТЫН ГАЗАР
Утас: ______________;

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

Факс: ______________;

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

АСФАЛЬТБЕТОН ЗАВОДЫН
ҮЙЛ АЖИЛЛАГААГ ШАЛГАХ
ХЯНАЛТЫН ХУУДАС

А. ЕРӨНХИЙ МЭДЭЭЛЭЛ

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

Удирдамж
Дугаар

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

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
хугацаа

Хяналтын объект
Хаяг, байршил

Хүчин чадал
Үндсэн үйл ажиллагааны төрөл

Зураг төслийн байгууллага
__________________________
__________________________
Ажилтны тоо
Нийт ажилтан

Өмнөх хяналт шалгалтын мэдээ
Хяналт шалгалтад сүүлийн 12 сарын
хугацаанд хэдэн удаа хамрагдсан

Өмнөх шалгалтаар авто замын
хяналтын чиглэлээр илэрч байсан
томоохон зөрчлүүд

Өмнөх шалгалтаар авч байсан арга
хэмжээ, гүйцэтгэлийн байдал

Үйлдвэрлэлийн үйл
ажиллагаанд оролцдог

ажилтан

Регистрийн No

Үйлдвэрлэлийн явц
Нэрс
Технологийн ажилтан

1
2

3

4

5

Хяналт шалгалтын асуултууд

Асфальтбетон үйлдвэрлэх үйлдвэрлэлийн тусгай
болон бусад холбогдох зөвшөөрөлтэй
Талбайн зохион байгуулалтыэ болон бусад холбогдох
БТХ-ийн 16.6
батлагдсан зураг төсөл болон бусад шаардлагатай
зөвшөөрөлтэй
Барилга байгууламжийг байнгын ашиглалтанд хүлээн
БТХ-ийн 19.2
авсан улсын комиссын акт, шаардлагатай захирамж
бусад бичиг баримттай
Байгаль орчинд нөлөөлөх байдлын үнэлгээ, түүний
БОНБҮТХ-ийн 4.1, 4.2, 6.1,
дагуу хийх ажлын төлөвлөгөөг гарган баталгаажуулж
6.2, 10.2.
мөрддөг
Газрын тосны
Галын аюулгүй байдлын дүгнэлт гаргуулсан болон
бүрэлдэхүүний тухай
мөрдөж ажилладаг
хуулийн 11.2.5

6

7

БТХ-ийн 11.1.4

8

АЗТХ-ийн 13.4 БНбД
32.02.01

9

АЗТХ-ийн 13.4 БНбД
32.02.00 БТХ-ийн 18.1.6

Газрын тосны тухай
10 хуулийн 7 дугаар зүйлийн
7.1.2,

АЗТХ-ийн 13.4 БНбД
32.02.01

12 БТХ-ийн 11.1.3

13
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Авсан оноо

Хяналт
шалгалт

Гүйцэтгэлийн
шалгалт

0

0

АЗТХ-ийн 13.2

Газрын тосны
бүтээгдэхүүний агуулах
Технологийн байгууламж
Галын автомашин орж гарах зориулалтын 2-оос
Техникийн ерөнхий
доошгүй гарцтай
шаардлага MNS 5746-2007
стандартын 6.4

11

шаардлага
хангаагүй

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

шаардлага
хангасан

Б. ХЯНАЛТ ШАЛГАЛТЫН АСУУЛТУУД, ҮНЭЛГЭЭ
Батлагдсан
оноо

АЗТХ-ийн 13.4 БНбД
32.02.01

Асфальтбетон хольцын материал хадгалах тусгай
зориулалтын агуулахтай
Байгууллагын дотоод хяналт, Хөдөлмөрийн аюулгүй
байдал, эрүүл мэнд, аваарь ослоос урьдчилан
сэргийлэх арга хэмжээ авсан болон төслийн чанарын
хяналтын төлөвлөгөөтэй
Өөрийн лабораторитой, лабораторийн болон
хэмжүүрийн тоног төхөөрөмжийг баталгаажуулсан
Импортлосон бүтээгдэхүүний гарал үүслийн
гэрчилгээтэй, тэдгээрийг норм дүрэм, стандарт,
техникийн шаардлагын дагуу итгэмжлэгдсэн
лабораторит шинжлүүлж, дүгнэлт гаргуулан
баталгаажуулсан
Дүүргэгч материалын норм дүрэм, стандарт,
техникийн шаардлагын дагуу итгэмжлэгдсэн
лабораторит шинжлүүлж, дүгнэлт гаргуулан
баталгаажуулсан
Асфальтбетон хольц үйлдвэрлэх орц нормыг
тогтоолгож, мөрдлөг болгож ажиллаж байгаа
Асфальтбетон хольцын үйлдвэрлэлийн явцад норм
дүрэм, стандарт, техникийн шаардлагын дагуу
туршилт шинжилгээг хийж, баталгаажуулдаг
ҮНЭЛГЭЭ

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

Их эрсдэлтэй
Дунд эрсдэлтэй
Бага эрсдэлтэй

Хуудас B2

... 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/

