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ТЭСЭРЧ ДЭЛБЭРЭХ БОДИС,
ТЭСЭЛГЭЭНИЙ ХЭРЭГСЛИЙН
ҮЙЛДВЭРЛЭЛ, ХУДАЛДАХ 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
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

__________________________
__________________________
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

Хүчин чадал
Төслийн хүчин чадал

Бодит хүчин чадал

Регистрийн No

Үйлдвэрлэдэг бүтээгдэхүүн
Нэрс
Технологийн ажилтан

Б. ХЯНАЛТ ШАЛГАЛТЫН АСУУЛТУУД, ҮНЭЛГЭЭ

Хууль тогтоомж, дүрэм,
журам, стандартын нэр,
зүйл, заалт

Хяналт шалгалтын асуултууд

Шаардлага
хангаагүй

No

Шаардлага
хангасан

Батлагдсан
оноо

0

5

Авсан оноо

Хяналт
шалгалт

Тусгай зөвшөөрөл, бичиг баримтууд
ТДБТХЭХТТХ 11.1

Тэсрэх материал үйлдвэрлэх тусгай зөвшөөрөл,
үйлдвэр хүлээлгэн өгсөн акттай

2

ТДБТХЭХТТХ 11.4

Тэсэрч дэлбэрэх бодис, тэсэлгээний хэрэгсэл,
пиротехникийн хэрэгслийн үйлдвэрийг шинээр
байгуулж, ашиглалтад оруулахад мэргэжлийн
итгэмжлэгдсэн
байгууллага,
Мэргэжлийн
зөвлөлийн санал, дүгнэлтийг гаргуулсан

3

ТДБТХЭХТТХ 12.1

Тэсрэх материал импортлох тусгай зөвшөөрөлтэй

4

ТДБТХЭХТТХ 11.1.7

Тэсэрч дэлбэрэх бодис, тэсэлгээний хэрэгслийг
үйлдвэрлэхэд байгаль орчинд нөлөөлөх байдлын
нарийвчилсан үнэлгээ хийлгэсэн

5

ТДБТХЭХТТХ 15.3

Мэргэжлийн хяналтын төв байгууллагаас олгосон
олгох хуудсыг үндэслэн үйл ажиллагаа явуулдаг

6

АМТХ 35.3.7

Газар эзэмших эрхийн гэрээ, гэрчилгээтэй

1

Тэсэрч дэлбэрэх бодис, тэсэлгээний хэрэгслийн үйлдвэрийн орчин, барилга байгууламж
ТДБТХЭХТТХ 8.1.2

Үйлдвэр, агуулахын байнгын байршлыг холбогдох
байгууллагаар тогтоолгосон

0

5

8

ТДБТХЭХТТХ 13

Хэрэгцээнээс илүүдэлтэй тэсэрч дэлбэрэх бодис,
тэсэлгээний хэрэгслийг худалдан авах эрх бүхий
байгууллагад мэргэжлийн хяналтын төв
байгууллагын зөвшөөрөлтэйгээр худалддаг

0

5

9

ТДБТХЭХТТХ 18.1

Тэсэрч дэлбэрэх бодис, тэсэлгээний хэрэгслийг
тус тусад нь аюулгүй ажиллагааны шаардлага
хангасан зориулалтын агуулахад хадгалдаг

0

10

10

ТДБТХЭХТТХ 18.2

Тэсэрч дэлбэрэх бодис, тэсэлгээний хэрэгслийн
агуулахтай,
агуулахыг
гэрээт
харуул
хамгаалалтын байгууллагаар хамгаалуулдаг

0

10

11

ТАААНД 437

Тэсрэх материалын байнгын агуулах тус бүрийн
онцлогт тохирсон аваарь ослын үед ажиллах
төлөвлөгөөтэй

0

10

7

Aянгын хамгаалалт, цахилгаан болон галын
аюулгүй ажиллагааны зориулалт бүхий тоног
0
10
төхөөрөмж, галын хорыг тодорхой хугацаанд
шалгаж бүртгэл хөтөлдөг
Тэсэрч дэлбэрэх бодис, тэсэлгээний хэрэгслийн тээвэрлэлт

12

ТАААНД 437

13

ТДБТХЭХТТХ 14

Тэсэрч дэлбэрэх бодис, тэсэлгээний хэрэгслийг
зөвшөөрөгдсөн чиглэл, журмын дагуу тээвэрлэдэг

0

10

14

ТДБТХЭХТТХ 11.1.2

Тэсэрч дэлбэрэх бодис, тэсэлгээний хэрэгслийн
аюулгүй ажиллагааны шаардлага хангасан
зориулалтын агуулах, ачиж буулгах тусгай
зориулалтын
тоног
төхөөрөмж,
дотоодын
тээврийн хэрэгсэлтэй

0

10

15

ТДБТХЭХТТХ 15.1

Тэсрэх материалтай харьцах ажлыг
Улсын иргэн, хуулийн этгээд гүйцэтгэдэг

0

5

Хуудас B2

Монгол

Гүйцэтгэлийн
шалгалт

16

ТДБТХЭХТТХ 15.2.1

Тэсрэх материалтай харьцах ажилтан
мэргэжлийн /үнэмлэх, диплом/ хүн ажилладаг

нь

0

5

Тэсэрч дэлбэрэх бодис, тэсэлгээний хэрэгслийн бүртгэл, тайлан

ТДБТХЭХТТХ 11.2

Үйлдвэрлэсэн
тэсэрч
дэлбэрэх
бодис,
тэсэлгээний хэрэгсэл сери /цуврал/ дугаар бүхий
сав, баглаа боодолтой байх ба сери /цуврал/
дугаарыг геологи, уул уурхайн асуудал эрхэлсэн
төрийн захиргааны төв байгууллага олгосон

0

10

ТДБТХЭХТТХ 11.3

Тэсэрч дэлбэрэх бодис, тэсэлгээний хэрэгслийн
сав, баглаа боодлын гадна талд үйлдвэрийн нэр,
үйлдвэрлэсэн болон хадгалах баталгаат хугацаа,
тэсэрч дэлбэрэх аюултайг анхааруулсан таних
тэмдэгтэй

0

10

ТДБТХЭХТТХ 13

Тэсэрч дэлбэрэх бодис, тэсэлгээний хэрэгслийн
борлуулалт, зарцуулалтын тайланг геологи, уул
уурхайн асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны төв
байгууллагад улирал бүрээр гарган хүргүүлдэг

0

10

0

10

0

10

0

10

ТДБТХЭХТТХ 19

Тэсэрч дэлбэрэх бодис, тэсэлгээний хэрэгслийн
эргэлтэд оролцож байгаа хуулийн этгээд нь үйл
ажиллагааны эрсдэл, иргэний амь нас, эрүүл
мэндийг заавал даатгуулсан

0

10

24

ТДБТХЭХТТХ 24.1

Tэсэрч дэлбэрэх бодис, тэсэлгээний хэрэгслийг
үйлдвэрлэх, импортлох, экспортлох, хадгалах,
худалдах, тээвэрлэх, ашиглах, устгахад тавих
шаардлагыг мөрддөг

0

10

25

ТАААНД 157,158

0

10

26

ТДБТХЭХТТХ 9.1

0

10

27

ТДБТХЭХТТХ 11.1.8

Тэсэрч дэлбэрэх бодис, тэсэлгээний хэрэгслийн
үйлдвэрийн байр, агуулахад гамшгийн эмзэг
байдал, эрсдэлийн үнэлгээтэй

0

10

28

ТДБТХЭХТТХ 21.1

Чанарын шаардлага хангахгүй, хугацаа
дууссан тэсрэх материалыг устгасан акттай

0

5

29

ТДБТХЭХТТХ 21.2

Чанарын шаардлага хангахгүй, ашиглах хугацаа
нь дууссан тэсэрч дэлбэрэх бодис, тэсэлгээний
хэрэгслийг устгасан бол устгасан нотолгоог
холбогдох байгууллагад хүргүүлсэн

0

5

30

ТАААНД 5

0

5

17

18

19

20

ТДБТХЭХТТХ 18.3

21

ТАААНД 437

22

ТДБТХЭХТТХ 22.3

23

Тэсэрч дэлбэрэх бодис, тэсэлгээний хэрэгслийн
орлого,
зарлага,
үлдэгдлийн
бүртгэлийг
тэсэлгээний ажлын аюулгүй ажиллагааны нэгдсэн
дүрмийн дагуу хөтөлж, улирал тутам тооллого
явуулдаг
Тэсрэх материалын орлого, зарлагын бүртгэл
хөтөлнө
Тэсэрч дэлбэрэх бодис, тэсэлгээний хэрэгслийн
борлуулалт,
зарцуулалтын
мэдээ, тайланг
холбогдох байгууллагад тогтоосон хугацаанд
үнэн зөв гаргаж ирүүлдэг
Хүний нөөц, үйл ажиллагаа

Батлагдсан тэсэлгээний ажлын паспорт, зураг
төсөлтэй,
зураг
төсөл
паспортын
дагуу
тэсэлгээний ажлыг явуулдаг
Аюулгүй байдлын хяналт
Тэсрэх материалын үйлдвэр, агуулахын аюулгүй
бүс тогтоосон акттай

нь

Тэсэлгээний
ажлыг
механикжуулах
тоног
төхөөрөмж, тэсэлгээний багаж, хэмжүүр, аппарат
хэрэгслийн хүчин төгөлдөр дүгнэлттэй
Дотоод хяналт

Хуудас B3

31

ТДБТХЭХТТХ 23.2

32

33

34

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

35

Тэсэрч дэлбэрэх бодис, тэсэлгээний хэрэгслийн
зарцуулалт болон тэсэрч дэлбэрэх бодис,
тэсэлгээний хэрэгслийн тухай хууль тогтоомж,
журам, технологийн горимын биелэлтэд дотоод
хяналттай

0

10

Дотоод хяналт шалгалтыг зохион
журам батлуулан мөрдөж ажилладаг

0

20

Аж ахуйн нэгж, байгууллагын үйл ажиллагаанд
хийгдсэн хяналт шалгалтын талаар бүртгэл
хөтөлж, мэдээллийн сан бүрдүүлдэг

0

5

Дотоод хяналт шалгалтаар илэрсэн зөрчлийг нь
арилгаж чадахгүй асуудлыг хууль хяналтын эрх бүхий
байгууллагад тавьж шийдвэрлүүлэх, хамтран ажиллах
талаар санал боловсруулан удирдлагад танилцуулдаг

0

15

Дотоод хяналт шалгалтын
томилон ажилуулсан

0

5

0

265

нэгж,

байгуулах

ажилтанг

НИЙТ ОНОО

0

ҮНЭЛГЭЭ

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

Их эрсдэлтэй
Дунд эрсдэлтэй
Бага эрсдэлтэй

Хуудас B4

0

...
...
эрсдэлтэй эрсдэлтэй

В. ХЯНАЛТ ШАЛГАЛТААР АВСАН АРГА ХЭМЖЭЭ, БИЕЛЭЛТ
Оноо

Үнэлгээ

Тухайн аж ахуйн нэгж, байгууллагад авах арга
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

Биелэлт

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:

