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ЭРЧИМ ХҮЧНИЙ ҮЙЛДВЭРЛЭЛ,
ДУЛААН ДАМЖУУЛАХ, ТҮГЭЭХ
ҮЙЛ АЖИЛЛАГААГ ШАЛГАХ
ХЯНАЛТЫН ХУУДАС

_____________________________________________________
МЭРГЭЖЛИЙН ХЯНАЛТЫН ГАЗАР
Утас: ______________;

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

Факс: ______________;

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

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

Регистрийн No

Тусгай зөвшөөрлийн дугаар
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

Ажилтны тоо
Нийт ажилтан

Өмнөх хяналт шалгалтын мэдээ

Хяналт шалгалтад сүүлийн 12 сарын
хугацаанд хэдэн удаа хамрагдсан

Өмнөх шалгалтаар эрчим хүчний
хяналтын чиглэлээр илэрч байсан
зөрчлүүд

Өмнөх шалгалтаар авсан арга
хэмжээ, гүйцэтгэлийн байдал

Хүчин чадал
Үйл ажиллагаа эрхэлсэн
хугацаа

Инженер, техникийн
ажилтан

Хяналтын объект
Хаяг, байршил

Б. ХЯНАЛТ ШАЛГАЛТЫН АСУУЛТУУД, ҮНЭЛГЭЭ

Шаардлага
хангаагүй

Авсан оноо

Шаардлага
хангасан

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

Батлагдсан
оноо

Хяналт
шалгалт

0

200

0

Батлагдсан горимын дагуу хэрэглэгчдийг эрчим
хүчээр тасралтгүй, найдвартай хангадаг

0

25

Төрийн хяналт
2 шалгалтын тухай
хуулийн 13.2

Өмнөх шалгалтаар илэрсэн зөрчил дутагдлыг
бүрэн арилгасан

0

10

“Дулааны эрчим хүч
3 хэрэглэх дүрэм”-ийн
38.2

Үндсэн ба туслах тоноглол, шугам сүлжээ, тоног
төхөөрөмжийн ээлжит их болон урсгал засвар,
туршилт, тохируулгыг хугацаанд нь чанартай
хийж, өвөлжилтийн бэлтгэлийг хангуулсан

0

10

“Дулааны эрчим хүч
4 хэрэглэх дүрэм”-ийн
38.2

Үндсэн тоноглолын ашиглалтын хугацаа дуусаагүй

0

25

“УБУХЗТААД”,
“ДСТААД”,
5
“УБУШХТААД”-ийн
холбогдох заалтууд

Зуух, даралтат сав, шугам хоолойн техникийн
магадлалыг цаг хугацаанд нь гүйцэтгэсэн

0

25

Засгийн газрын 2011
6 оны 311 дүгээр
тогтоол

Дотоодын хяналтын ажилтан ажиллагсадтай,
алба хэлтэстэй

0

10

“Эрчим хүчний
үйлдвэрт гарсан
Сүүлийн 1 жилийн хугацаанд аваари, саатал,
7
аваари, ослыг судлан зогсолт гараагүй
бүртгэх журам”-ын 4.1

0

10

“Эрчим хүчний
үйлдвэрт гарсан
8
аваари, ослыг судлан
бүртгэх журам”-ын 4.1

0

10

0

5

0

10

0

5

0

5

0

5

0

5

0

5

0

5

Хяналт шалгалтын асуултууд

I. Хэсэг Ерөнхий асуултууд
1

Эрчим хүчний тухай
хуулийн 29.1.1

9 УБУХЗТААД 9.1.1
10

Эрчим хүчний тухай
хуулийн 33.1

“Дулааны эрчим хүч
11 хэрэглэх дүрэм”-ийн
38.3
12

“ДХТТБДШСТАД”-ийн
2.1.41

13

“ДХТТБДШСТАД”-ийн
2.1.37

14

“ДХТТБДШСТАД”-ийн
2.1.38

“ДХТТБДШСТАД”-ийн
2.1.48
“ДХТТБДШСТАД”-ийн
16
2.1.48
15

Аваари, саатал, ослыг судалж бүртгэлжүүлдэг,
тэдгээрийг бууруулах, урьдчилан сэргийлэх
талаар зохион байгуулж буй ажлын явц
хангалттай
Гарсан аваар саатлыг мэргэжлийн хяналтын
байгууллагад яаралтай мэдэгддэг
Эрчим хүчний шугам сүлжээний хамгаалалтын
зурвасыг тогтоолгож, мөрдөлтийг хангуулдаг
Дулаан хангамжийн системийн /эх үүсвэр, шугам
сүлжээ, хэрэглэгчийн хэрэглээг оруулан/ өвөл,
зуны ачааллын горим тооцоог хийж батлуулан
хэрэгжүүлдэг
Дулааны сүлжээний дулаан зөөгчийн жилийн
дундаж алдагдал нь нийт сүлжээний усны 0.25%иас хэтрээгүй
Дулааны шугам сүлжээнд 3 жилд 1-ээс доошгүй
удаа тооцоот температурын туршилт хийгдсэн
Газар доорхи идэвхтэй зэврэлтэд орсон байж
болзошгүй хэсгүүдэд 2 жилд 1-ээс доошгүй удаа
ухалт /шурфовка/ хийсэн
Засварын ажлын дараа шугам сүлжээнд угаалга,
усан шахалт хийсэн
Угаалгыг дулааны хаалттай системд 4 жилд 1
удаа, нээлттэй системд 2 жилд 1 удаа хийсэн

Гүйцэтгэлийн
шалгалт
0

“УБУХЗТААД”,
“ДСТААД”,
17
“УБУШХТААД”-ийн
холбогдох заалтууд
“ДХТТБДШСТАД”-ийн
18
1.3.1
Эрчим хүчний тоног
төхөөрөмж,
байгууламжийн
техник ашиглалтын
19
дүрмийн 1.3.19 дэх
заалт

Үндсэн ба туслах тоноглол, шугам хоолойн
угсралт засварын ажлын баримт бичиг, акт,
гагнуурын ажлын акт, формулярыг бүрдүүлсэн

ИТА, ашиглалт, засварын ажилчид сургалтад
хамрагдаж мэргэжлийн үнэмлэх авсан
Ерөнхий инженерийн баталсан сэдвийн дагуу
аваари эсэргүүцэх дасгал, галын аюулыг
эсэргүүцэх ба урьдчилан сэргийлэх дасгал, ослоос
сэргийлэх ба анхны тусламж үзүүлэх дасгалыг
тогтмол хийдэг, хангалтгүй дүн авсан хүмүүсээс
ТАД, ААД, ГАУСД болон үйлдвэрлэлийн ба албан
тушаал /ажлын байр/-ын зааврын мэдлэгээр
ээлжит бус шалгалт авдаг
ТХШТХ-ийн 13 дугаар Дотоодын хяналтыг баталсан төлөвлөгөөний
20 зүйлийн 13.1 дэх
дагуу хэрэгжүүлдэг
заалт
Эрчим хүчний тоног Үндсэн ба туслах тоноглол, тоног төхөөрөмжийн
төхөөрөмж,
ашиглалт аюулгүй ажиллагааны заавар болон
ажилтнуудын ажил үүргийн заавар, схемийг
21 байгууламжийн
техник ашиглалтын
баталгаажуулж заавал байх ажлын байруудад
дүрмийн 1.7.2 дахь
байрлуулсан
заалт хүчний тухай Хэрэглэгчдээс ирүүлсэн өргөдөл гомдлыг бүрэн
Эрчим
хуулийн 28 дугаар
барагдуулсан
22
зүйлийн 28.1 дэх
заалт
II. Хэсэг Цахилгааны дэд станц, хуваарилах байгууламж, тоног
төхөөрөмжийн ашиглалт, аюулгүй ажиллагааны байдал
Техник ашиглалтын паспорт, бусад бичиг баримт
23 ТАД-1.7
бүрдэлттэй
24 ТАД-5.4.13
Хаяг, плакат, фазын ялгаа, бичиглэл хийгдсэн
25 ТАД-1.7.5-1.7.8
Зураг, схемын бүрдэлттэй
Тостой тоноглолын байдал, тосны нэвчилт,
26 ТАЛ-5.4.8
бохирдолтгүй
Тос хүлээн авагч хайрган хучилт, дренаж, тос
27 ТАД-5.4.7
зайлуулах хоолойтой
Кабелийн сувгийн хучилт, ашиглалт, цэвэрлэгээ,
28 ТАД-5.4.6
тос зайлуулах байгууламжтай
Өндөр, нам хүчдлийн кабелийн ашиглалт, хаяг,
29 ТАД-5.8.10
муфтны пайз, угсарсан хугацаа бичигдсэн
Гал хамгаалагч, рубильник, ачаалал таслагч,
ТАД-5.4.10, 5.4.13,
30
автомат, салгуурын байдал стандартын
5.4.17-19
шаардлага хангасан
Газардуулгын байгууламж нь хүний болон
31 ТАД-5.10
цахилгаан тоноглолын ашиглалтын горимын
шаардлагыг хангасан
Хуваарилах байгууламжийн доторх байдал,
32 ТАД-5.4.4
цэвэрлэгээ, ус чийг, тоосжилтгүй
Хамгаалах хэрэгсэл, анхны тусламжийн болон гал
33 ТАД-5.4.14
эсэргүүцэх багаж хэрэгслээр хангагдсан
III. Хэсэг Зуух, даралтат сав, шугам хоолойд хийх хяналт шалгалтын
асуулт
34

Зуухны хяналт шалгалтын асуултыг “зуухны угсралт, ашиглалтыг шалгах
хяналтын хуудас”-ны дагуу бөглөж оноог бичнэ

Даралтат савны угсралт, ашиглалтыг шалгах хяналт шалгалтын асуултыг
“даралтат савны хяналтын хуудас”-ны дагуу бөглөж оноог бичнэ
Дулааны шугам хоолойн ашиглалтыг шалгах хяналт шалгалтын асуултыг
36
“шугам хоолойн хяналтын хуудас”-ны дагуу бөглөж оноог бичнэ
35
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НИЙТ ОНОО
ҮНЭЛГЭЭ
>=50%

Их эрсдэлтэй

0

0

0

0

0

0

......
......
эрсдэлтэй эрсдэлтэй

[30%-49%]
<=29%

Дунд эрсдэлтэй
Бага эрсдэлтэй

“ДХТТБДШСТАД"“УБУХЗТААД”- Уурын
ба ус халаалтын
зуухыг
төхөөрөмжлөх
аюулгүй ашиглах
дүрэм
“ДСТААД”- Даралтат савыг төхөөрөмжлөх аюулгүй ашиглах дүрэм
“УБУШХТААД”- Уур ба халуун усны шугам хоолойг төхөөрөмжлөх аюулгүй ашиглах дүрэм
ТАД-Техник ашиглалтын дүрэм

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/

