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

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

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 Хяналтын объект

Албан тушаал Овог, нэр Утас, и-мэйл Хаяг, байршил

Хяналт шалгалтад байлцсан албан тушаалтан

Албан тушаал Овог, нэр Утас, и-мэйл

Үйл ажиллагаа Хүчин чадал

Чиглэл Үйл ажиллагаа эрхэлсэн Төслийн хүчин чадал Үйлдвэрлэсэн улс

хугацаа

Бодит хүчин чадал

Ажилтны тоо

Өмнөх хяналт шалгалтын мэдээ

Өмнөх шалгалтаар авсан арга 

хэмжээ, гүйцэтгэлийн байдал

Нийт ажилтан

А. ЕРӨНХИЙ МЭДЭЭЛЭЛ

МЭРГЭЖЛИЙН ХЯНАЛТЫН ЕРӨНХИЙ ГАЗАР

_____________________________________________________ ЗУУХ /ӨНДӨР, ДУНД ХҮЧИН 

ЧАДАЛТАЙ/-НЫ УГСРАЛТ, 

АШИГЛАЛТЫГ ШАЛГАХ 

ХЯНАЛТЫН ХУУДАС

Утас:

Факс:

Технологийн ажилтанҮйлдвэрлэлийн үйл 

ажиллагаанд оролцдог

Хяналт шалгалтад сүүлийн 12 сарын 

хугацаанд хэдэн удаа хамрагдсан

Өмнөх шалгалтаар эрчим хүчний 

хяналтын чиглэлээр илэрч байсан 

зөрчлүүд

__________________________

__________________________

Марк



0 75 0 0

1 УБУХЗТААД-ийн 2.1.1
Зуух, шугам хоолой, тоног төхөөрөмжийн иж 

бүрэн батлагдсан зураг төсөлтэй
0 20

2 УБУХЗТААД-ийн 10.1.1
Зуухыг улсын бүртгэлд хамруулж, ашиглах 

зөвшөөрөл авсан
0 20

3
УБУХЗТААД-ийн 4.1.1, 

5.3.7

Зуухны угсралт засварын ажлын баримт бичиг, 

акт, гагнуурын ажлын акт, формулярыг 

бүрдүүлсэн

0 5

4 УБУХЗТААД-ийн 9.1.1

Зуухны ашиглалт, аюулгүй ажиллагааны хяналт 

хариуцагчийг тушаалаар томилсон, өөрийн 

үүргээ биелүүлэн ажилладаг

0 5

5 УБУХЗТААД-ийн 5.16.1
Зуухны техникийн паспорттай, түүний хөтлөлт 

баяжилт хийдэг
0 5

6 УБУХЗТААД-ийн 9.1.1

Зуух, түүний бусад тоног төхөөрөмжийн  

ашиглалт аюулгүй ажиллагааны батлагдаж 

хянагдсан заавартай

0 5

7
УБУХЗТААД-ийн 9.2.2, 

9.2.3

Зуухны ИТА, ажиллагсад сургалтад хамрагдаж, 

эрх авсан
0 5

8
Аж ахуйн нэгж, 

байгууллагын үйл 

ажиллагаанд дотоод 

Дотоод хяналт шалгалтыг зохион байгуулах 

журамтай бөгөөд мөрдөж ажилладаг
0 5

9
 Аж ахуйн нэгж, 

байгууллагын үйл 

ажиллагаанд дотоод 

Дотоод хяналт шалгалтыг зохион байгуулах 

нэгж, ажилтантай
0 5

0 145 0 0

10
Эрчим хүчний тухай 

хуулийн 20.2

Зуухыг угсрах, засварлахдаа эрх бүхий тусгай 

зөвшөөрөлтай байгууллагаар гүйцэтгүүлсэн 
0 20

11 УБУХЗТААД-ийн 5.5
Зууханд техникийн магадлалыг цаг хугацаанд 

нь хийлгэсэн
0 20

12 УБУХЗТААД-ийн 6.1.4
Дулааны тэлэлтийн реперүүд суурилагдсан, 

түүний ажиллагаа хэвийн 
0 5

13 УБУХЗТААД-ийн 3.3.3
Ам, нээлхий, таг, тэдгээрийн бэхэлгээ бүрэн 

бүтэн
0 5

14 УБУХЗТААД-ийн 3.1.6

Зуух, шугам хоолойн хэсгүүдийг тухайн орчны 

температур 25 хэмээс ихгүй байхад тухайн 

хэсэгт 55 хэмээс ихгүй байхаар тооцоолж 

дулаан тусгаарлагчаар өрлөг дулаалга хийсэн

0 5

15 УБУХЗТААД-ийн 6.2.19

Хамгаалах хавхлагад тохируулга хийж, албадан 

онгойлгож шалгадаг, албадан онгойлгох замаар 

шалгах тоног хэрэгсэлтэй 

0 10

16 УБУХЗТААД-ийн 6.2.21

Хамгаалах хавхлаг нь түүнийг ажиллах үед 

ажиллагсдыг түлэгдэлтээс хамгаалсан уур 

гадагш гаргах шугам хоолойтой

0 5

17 УБУХЗТААД-ийн 6.4.1

Зууханд түүний зураг төсөлд заагдсан 

манометр, термометр, усны түвшний хэмжүүр 

тавигдсан, түүний ажилагаа хэвийн

0 10

Б. ХЯНАЛТ ШАЛГАЛТЫН АСУУЛТУУД, ҮНЭЛГЭЭ

Хяналт шалгалтын асуултууд

I. Хэсэг     Зураг төсөл, баримт бичгийн бүрдүүлэлт

No Гүйцэт-

гэлийн 

шалгалт

Авсан оноо
Батлагдсан 

оноо

Хууль тогтоомж, дүрэм, 

журам, стандартын нэр, 

зүйл, заалт
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II. Хэсэг    Техникийн бүрэн бүтэн байдал

Хамгаалах төхөөрөмж

Хянах хэмжих хэрэгсэл

Хуудас B2



18 УБУХЗТААД-ийн 9.3.2

Ашиглалтын үед хянах, хэмжих хэрэгслийн 

бүрэн бүтэн байдлыг зуухны дүрэмд заасан 

хугацаанд шалгадаг, мөн 12 сард хийгдэх 

ээлжит шалгалт хийгдэж лац ломбо тавьсан 

0 5

19 УБУХЗТААД-ийн 6.8.6
Тэжээлийн усны насосны ажиллагаа хэвийн, 

бэлтгэл насостай 
0 10

20 УБУХЗТААД-ийн 7.1.1
Зуухыг барилгын норм, дүрмийн шаардлага 

хангасан зориулалтын байранд байрлуулсан 
0 20

21 УБУХЗТААД-ийн 7.2.1
Зуухны ажлын байр нь байнгын болон 

аваарийн гэрэлтүүлэгтэй, ажиллагаа хэвийн
0 5

22 УБУХЗТААД-ийн 7.4
Байнгын шат тавцан нь зураг төсөл, дүрэмд 

заасан шаардлагыг хангасан
0 5

23 УБУХЗТААД-ийн 7.5.1

Хатуу түлшээр ажилладаг 2 тн/цагаас дээш 

хүчин чадалтай уурын зууханд зуух, галын 

хотолд түлш өгөх ажиллагааг механикжуулсан

0 10

24 УБУХЗТААД-ийн 7.5.1

Нийт зуухнаас 150 кг/ц ба түүнээс их хэмжээний 

үнс шаарга гаргадаг зуухны газрын үнс шааргыг 

механикуулсан, түүний ажиллагаа хэвийн

0 10

0 90 0 0

25 УБУХЗТААД-ийн 9.1.1

Зуухны ашиглалттай холбоотой ажилтнуудыг 

тогтоосон шаардлагатай орон тоогоор нь 

бүрдүүлсэн

0 10

26 УБУХЗТААД-ийн 8.1.1

Зуухнаас гарч буй уур, усны даралт, 

температур нь батлагдсан график, горимын 

дагуу ажилладаг

0 20

27 УБУХЗТААД-ийн 9.5.1

Зууханд төлөвлөгөөт урьдчилан сэргийлэх 

засварыг батлагдсан графикын дагуу цаг 

тухайд нь хийж гүйцэтгэсэн

0 20

28 УБУХЗТААД-ийн 8.1.1
Усыг боловсруулж, цэвэрлэх тоног 

төхөөрөмжөөр тоноглосон
0 5

29 УБУХЗТААД-ийн 8.2.1
Зуухны тэжээлийн усны чанарын норм хэмжээ 

нь дүрмийн шаардлагыг хангасан
0 5

30 УБУХЗТААД-ийн 10.3.4 Шаталтын горим тохируулсан 0 10

31 УБУХЗТААД-ийн 6.7.1
Хориг дохиолол, автоматжуулалтын системээр 

бүрэн тоноглосон, ажиллагаа хэвийн
0 10

32 УБУХЗТААД-ийн 10.3.5

Тохируулга зүгшрүүлэлтийн ажлын төгсгөлд 

зуух, туслах тоноглолыг 72 цагийн туршид 

хэвийн ачаалалтай явуулж, бүрэн туршилт 

хийсэн

0 10

0 0

.... эрсдэлтэй .... эрсдэлтэй

>=50% Их эрсдэлтэй
[30%-49%] Дунд эрсдэлтэй
<=29% Бага эрсдэлтэй

Зуухны барилга, ажлын байр

Түлш өгөх, үнс шаарга зайлуулах систем

Зуухны усны химийн горим

УБУХЗТААД - “Уурын ба ус халаалтын зуухыг төхөөрөмжлөх, аюулгүй ашиглах дүрэм” 2011

Тохируулга, зүгшрүүлэлтийн ажил

НИЙТ ОНОО

3100
ҮНЭЛГЭЭ

III. Хэсэг 3. Зуухны горим ажиллагаа, туршилт, тохируулга

Тэжээлийн усны төхөөрөмж

Хуудас B3



авах арга хэмжээ тоон үзүүлэлт

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

__________________________ __________________________

/ овог, нэр/ / овог, нэр/

__________________________ __________________________

/ гарын үсэг, тэмдэг/ / гарын үсэг, тамга/

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

Оноо Үнэлгээ Биелэлт

БАТАЛГААЖУУЛАЛТ

Хүлээн зөвшөөрсөн: Аж ахуйн 

нэгж, байгууллагын эрх бүхий албан 

тушаалтан

__________________________ __________________________

/ овог, нэр/ / овог, нэр/

__________________________ __________________________

/ гарын үсэг, тэмдэг/ / гарын үсэг, тамга/

/ овог, нэр/

/ гарын үсэг, тэмдэг/

__________________________

Улсын байцаагчийн албан тушаал

__________________________

В. ХЯНАЛТ ШАЛГАЛТААР АВСАН АРГА ХЭМЖЭЭ, БИЕЛЭЛТ

Оноо Үнэлгээ
Тухайн аж ахуйн нэгж, байгууллагад авах арга хэмжээ

Биелэлт

Тайлбар:

Г. ГҮЙЦЭТГЭЛИЙН ШАЛГАЛТААР АВСАН АРГА ХЭМЖЭЭ, БИЕЛЭЛТ

Тухайн аж ахуйн нэгж, байгууллагад авах арга хэмжээ

Улсын байцаагчийн албан тушаал

__________________________

/ овог, нэр/

__________________________

/ гарын үсэг, тэмдэг/


