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МЭРГЭЖЛИЙН ХЯНАЛТЫН ГАЗАР
Утас: ______________; E-mail: info@inspection.gov.mn;
Факс: ______________; Web: http://www.inspection.gov.mn;

ОНЦГОЙ БАЙДЛЫН БАЙГУУЛЛАГЫН
БЭЛЭН БАЙДЛЫГ ШАЛГАХ ХЯНАЛТЫН
ХУУДАС

А. ЕРӨНХИЙ МЭДЭЭЛЭЛ
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
Хяналт шалгалтад хамрагдсан аж ахуйн нэгж, иргэн
Төрөл
Нэр
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 :

__________________________
Ажилтны тоо
Нийт ажилтан

Өмнөх хяналт шалгалтын мэдээ

Хяналт шалгалтад сүүлийн 12 сарын
хугацаанд хэдэн удаа хамрагдсан

Өмнөх шалгалтаар хүнсний аюулгүй
байдлын чиглэлээр илэрч байсан
зөрчлүүд

Өмнөх шалгалтаар авч байсан арга
хэмжээ, гүйцэтгэлийн байдал

Регистрийн No

Хяналтын объект
Хаяг, байршил

Хүчин чадал
Үйл ажиллагаа эрхэлсэн
хугацаа

-

Б. ХЯНАЛТ ШАЛГАЛТ ХИЙХ АСУУЛТУУДЫН ЖАГСААЛТ

Хяналт шалгалтын асуултууд

Шаардлага
хангаагүй

No

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

Шаардлага
хангасан

Батлагдсан
оноо

Онцгой байдлын байгууллага, анги салбарууд түүний бэлэн байдал

0

21

ОБАЭБ-ынДАД-ийн 105110

0

1

Төрийн болон нутгийн захиргаа, холбогдох аж
Гамшгаас хамгаалах тухай ахуйн нэгж, байгууллага, харьяа салбар нэгж
2
хуулийн 8-р зүйл
бүрээр гамшгаас хамгаалах төлөвлөгөөг
боловсруулуулж, батлан мөрдүүлдэг

0

5

Төрийн болон нутгийн захиргаа, холбогдох аж
Гамшгаас хамгаалах тухай ахуйн нэгж, байгууллага, харьяа салбар
3
хуулийн 24.1.4
нэгждээ гамшгийн нөөцийг бүрдүүлэх, нөхөн
сэлбэх ажлыг удирдан зохион байгуулдаг

0

10

Нутаг дэвсгэрийн онцлогт зохицуулан гамшгаас
хамгаалах алба, штаб, мэргэжлийн ангиудыг
Гамшгаас хамгаалах тухай
4
байгуулж, тэдгээрийг гамшгын үед үүрэг
хуулийн 26.1.3
гүйцэтгэх дадлага, чадвартай болгох талаар үр
дүнтэй ажлууд зохион байгуулдаг

0

5

Машин, техникийн бэлэн байдал, багаж зэвсэглэмжийн хангалт, хадгалалт

0

54

0

20

0

10

0

2

Тавиулан нь аврах гал унтраах техник, багаж
хэрэгслийг хадгалах, зөв байрлуулахад
тохиромжтойгоор хийгдсэн

0

3

Тавиулангаас машин техникийг аль болох
хурдан богино хугацаанд гаргах, хөдөлгөөн
үйлдэх бололцоог хангадаг

0

3

0

3

0

3

0

5

0

5

0

23

1

Хоногийн хугацаанд үүрэг гүйцэтгэх ээлжийн
бүрэлдэхүүнийг албан ёсоор томилдог

Гамшгийн үед ажиллах, сургалт дадлагад
оролцох, жижүүрийн үүрэг гүйцэтгэх үедээ
Гамшгаас хамгаалах тухай
5
хоол хүнс, тусгай зориулалтын хувцас, аврах
хуулийн 30.1.1
ажлын багаж, техник, материал, өөрийгөө
хамгаалах хэрэгслээр хангагддаг
Онцгой байдлын асуудал
Аврах гал унтраах анги, аврагч, гал сөнөөгчдөд
6 эрхэлсэн сайдын 2007 оны зайлшгүй байвал зохих багаж, зэвсэглэмж,
63 дугаар тушаал
хэрэгслийн хангалтыг нөөцөлдөг
Анги байгууллагын нөөц багаж хэрэгслийг
7 ОБАЭБ-ынДАД-ийн 65
агуулахад тусгай тавиур дээр хадгалдаг
Дотоод албаны зохион
8
байгуулах зааврын 4

9

Дотоод албаны зохион
байгуулах зааврын 4

10

Дотоод албаны зохион
байгуулах зааврын 4

11

Дотоод албаны зохион
байгуулах зааврын 4

12

Дотоод албаны зохион
байгуулах зааврын 4

13

ОБАЭБ-ынДАД-ийн 63-87,
107-109

Техникийн шалган нэвтрүүлэх байр нь
тавиулангааас гарч байгаа болон орж байгаа
машин техникийн бэлэн байдал, баримт
бичгийн бүрдэлт, түүний үнэн зөв хөтлөгдсөн
эсэхийг хянадаг
Шалган нэвтрүүлэх байрны ойролцоо
тавиулангаас гаргах, буцаж ирэх машиныг
шалгахад зориулагдсан талбайг
төхөөрөмжилсөн
Тавиулан нь аврах гал унтраах техник, багаж
хэрэгсэлэлд засвар үйлчилгээ хийхээр
төхөөрөмжлөгдсөн
Аврах, гал унтраах техник багаж хэрэгслийг зөв
ашиглаж, хамгаалж хадгалдаг
Сургалт

Авсан оноо

Хяналт
шалгалт

Гүйцэтгэлийн
шалгалт

0

0

0

0

0

0

Гамшгаас хамгаалах сургалтыг удирдах албан
Гамшгаас хамгаалах тухай тушаалтны, аврах анги, отряд, салбар,
14
хуулийн 7-р зүйл
мэргэжлийн анги,оюутан, сурагч, ажилтны
бусад иргэний гэсэн ангиллаар явуулдаг
Анги байгууллагыг гамшгийн голомтонд үүрэг
гүйцэтгүүлэх бэлэн байдлын төвшинг шалгах,
15 ОБАЭБ-ынДАД 7-рбүлэг
дохиогоор ажиллах дадлага, чадвар олгох
зорилгоор "яаралтай цуглар" дохиогоор
дадлага сургалт хийлгэдэг
Хүн хүч, техник материал хэрэгслийг дайчлан
гарах ажлыг зохион байгуулах, удирдлага,
Гамшгаас хамгаалах тухай
16
штаб, аврах анги, отряд, салбар, нэгж болон
хуулийн 8.3.5
мэргэжлийн ангитай жигдрэлтийн сургууль,
дадлага явуулдаг
Гамшгаас хамгаалах тухай Харилцаа холбоо зарлан мэдээллэх
17
хуулийн 8.2.2
хэрэгслийг ажиллуулахад бэлэн байлгадаг
18

Гамшгаас хамгаалах тухай Тогтоосон дохиогоор ажиллах арга
хуулийн 8.2.2
ажиллагаанд хүн амыг сургаж дадлагжуулдаг

0

5

0

5

0

5

0

3

0

5

НИЙТ ОНОО
ҮНЭЛГЭЭ

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

Их эрсдэлтэй
Дунд эрсдэлтэй
Бага эрсдэлтэй

0
0

98

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

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/

