№2.16
УРГАМАЛ АШИГЛАГЧ АЖ АХУЙН
НЭГЖ, БАЙГУУЛЛАГА, ИРГЭНИЙ
ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНААС БАЙГАЛЬ
ОРЧИНД НӨЛӨӨЛӨХ БАЙДЛЫГ
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

Дууссан: 20___он ___ сар ___ өдөр, ___ цаг ___ мин;

Удирдамж
Дугаар

Хяналт шалгалтын бүрэлдэхүүн

Төлөвлөгөөт
Төлөвлөгөөт бус
Хяналт шалгалтад хамрагдсан аж ахуйн нэгж, иргэн
Төрөл
Нэр
ААН
Иргэн

Улсын бүртгэлийн гэрчилчилгээний No

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
Инженер техникийн 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

Регистрийн No

Үйлдвэрлэдэг бүтээгдэхүүн
Нэрс
-

Б. ХЯНАЛТ ШАЛГАЛТЫН АСУУЛТУУД, ҮНЭЛГЭЭ

ОТХ. 20.2

2

БУТХ 10

3

ГТХ 27.1, БУТХ 19.6

4

КЗГКТХ 16.3, 16.4

5

БОНБҮТХ 9.1

6

БОХТХ 9.4

7

БУТХ.7.1

8
9

Шаардлага
хангаагүй

1

Шаардлага
хангасан

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

Батлагдсан
оноо

Ургамлыг зориулалтын дагуу ашигладаг

0

10

Газар эзэмших эрхийн гэрчилгээ, гэрээтэй

0

5

0

5

0

10

Нөлөөлөх байдлын үнэлгээгээр тавигдсан
шаардлагыг биелүүлдэг

0

10

Үйлдвэрлэлийн зориулалтаар ашиглаж
байгаа ургамлын тархац, нөөцийн судалгааг
хийлгэсэн

0

10

0

10

Тухайн жилд ургамал бэлтгэх дээд хэмжээнд
багтаан ургамал бэлтгэх эрхийн бичиг авдаг

0

10

Хяналт шалгалтын асуултууд

Мэргэжлийн байгууллагын үйл ажиллагаа
явуулах эрхтэй болон ургамал бэлтгэх
зөвшөөрөлтэй

Эдлэн газар нь газрын улсын бүртгэлд
бүртгэгдсэн
Байгаль орчинд нөлөөлөх байдлын
үнэлгээтэй

БУТХ 6.1 , БНАТТХ 14 Ургамал ашигласны төлбөр төлдөг
БУТХ.7.4

10

БУТХ. 15.5

Ургамал ашиглах газраа байгаль
хамгаалагчаар заалгадаг

0

10

11

БУТХ. 9

Ургамал ашигласан газраа нөхөн сэргээж,
нөхөн сэргээх нөхцлийг бүрдүүлж хүлээлгэн
өгдөг

0

10

12

БУТХ . 15

Ургамлыг түүж бэлтгэх журам, ашиглахыг
зөвшөөрсөн хэмжээ, хугацааг баримталдаг

0

10

13

ХХЦСТХ 6.2.4

Ургамал тарималжуулдаг

0

5

14

УТХ 26.1

Ус ашиглах дүгнэлт, гэрээтэй

0

10

15

УТХ 31.1

Ус ашигласны төлбөрийг бүрэн гүйцэд төлдөг

0

5

16

MNS54802005 2.1.7

Ус ашиглах үйлдвэрлэлийн зориулалттай
инженерийн шугам сүлжээнд холбогдсон

0

5

17

ХХТХ 9.1.4

Үйлдвэрээс гарсан хог хаягдлаа ялгаж,
тогтоосон цэгт хаядаг

0

5

18

ХХТХ 9.2.6

Хог хаягдлыг тээвэрлэдэг байгууллагатай
гэрээ байгуулан биелэлтийг хангуулан
ажилладаг

0

5

19

ХХЦСТХ 7.2.1

Тогтоосон цэгээс бусад газарт хог хаягдал
хаядаггүй

0

10

Ургамал бэлтгэх үедээ гал түймэр гаргахгүй
байх баталгаа гаргадаг

0

5

Дотоод хяналт шалгалтыг зохион байгуулах
журам батлуулан мөрдөж ажилладаг

0

3

ТХШТХ-ийн 7.2, Аж
ахуйн нэгж
байгууллагын үйл
ажиллагаанд дотоод
21
хяналт шалгалтыг
зохион байгуулах
нийтлэг журам, Засгийн
газрын 311 тогтоол
20

Хуудас B1

Авсан оноо

Хяналт
шалгалт

Гүйцэтгэлийн
шалгалт

хяналт шалгалтыг
зохион байгуулах
нийтлэг журам, Засгийн
22
Дотоод хяналт шалгалтын нэгж, ажилтантай
газрын 311 тогтоол

0

3

0

156

НИЙТ ОНОО
ҮНЭЛГЭЭ

>=50%
39%-49%]
<=29%

Их эрсдэлтэй
Дунд эрсдэлтэй
Бага эрсдэлтэй

Хуудас B2

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, иргэн

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/

