
Хяналтын байгууллага:

Шалгуулагч этгээдийн нэр:

Объектын нэр:

Регистрийн дугаар:

Хууль сахин                               

мөрдөлтийн хувь: 

Эрсдэл үүсэх                                       

магадлалын хувь:             
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1 ОТХ. 23.1

Ойн мэргэжлийн байгууллагын

гэрчилгээнд заагдсан үйл ажиллагаа

явуулдаг  

0 3

2 ОТХ 22.1,3

Ойг хамгаалах, нөхөн сэргээх,

үржүүлэх, зөв зохистой   ашиглах үйл 

ажиллагааны менежментийн

төлөвлөгөө батлуулж мөрддөг  

0 10

3 ОТХ 22.1.2

Ойг хамгаалах, нөхөн сэргээх,

үржүүлэх арга хэмжээний зардал

төсөвтөө тусгаж хэрэгжүүлсэн 

0 2

4 ОТХ 22.1.2

Ойг ашиглах чиглэлийн үйлдвэрлэл,

үйлчилгээ эрхэлдэг аж ахуйн нэгж,

байгууллага үйл ажиллагааныхаа

сөрөг нөлөөлөлийг бууруулахаар

арга хэмжээ авдаг

0 3

5 БОНБҮТХ 7.2

Байгаль орчинд нөлөөлөх байдлын

ерөнхий үнэлгээний дүгнэлт

гаргуулсан

0 3

6 ОТХ 22.1.4

Ойн сангаас ойн менежментийн

төлөвлөгөө, гэрээ, эрхийн бичигт

заасан нөхцөл, болзлын дагуу мод

ашигладаг 

0 2

Батлагдсан 

оноо

Гүйцэтгэл-

ийн 

шалгалт

Авсан 

оноо

№2.5.ОЙ АШИГЛАЛТЫН МЭРГЭЖЛИЙН 

БАЙГУУЛЛАГЫН МОД БЭЛТГЭЛИЙН ҮЙЛ 

АЖИЛЛАГААНААС БАЙГАЛЬ ОРЧИНД НӨЛӨӨЛӨХ 

БАЙДЛЫГ ШАЛГАХ ХЯНАЛТЫН ХУУДАС

Хяналт шалгалт хийсэн огноо: …./../..

Шаардлага  хангасан                                

асуултын тоо:                                        

Шаардлага хангаагүй                               

нийт оноо:                                           

Эрсдэл үүсэх               

магадлал

ХЯНАЛТ ШАЛГАЛТЫН АСУУЛТУУД, ҮНЭЛГЭЭ

№

Хууль тогтоомж, дүрэм, 

журам, стандартын нэр, 

зүйл, заалт

Асуултууд

Хуудас 1



7 ОТХ  34.1,    32.3

Тухайн жилд мод бэлтгэх гэрээний

дагуу мод бэлтгэх эрхийн бичиг,

гарал үүслийн гэрчилгээг авдаг 

0 1

8 ОТХ 22.1.10

Тухайн шатны Засаг даргатай

байгуулсан гэрээнд заасан үйл

ажиллагааг явуулдаг

0 5

9 ОТХ 22.1.11

Жил бүр сум, дүүргийн иргэдийн

Төлөөлөгчдийн Хуралд ойн

менежментийн төлөвлөгөөний

биелэлтийн талаар тайлан тавьж,

ажлаа дүгнүүлдэг / хагас, бүтэн / 

0 5

10 ОТХ 22.1.6, БОХТ 26.8

Ойн сангийн эзэмшил бүхий газарт

идэвхтэн байгаль хамгаалагчийг

ажиллуулдаг

0 1

11

Мод огтлох, цагаалах, тээвэрлэх,

түймрээс хамгаалах техник

хэрэгсэлтэй 

0 3

12

Цэвэрлэгээ хийсэн талбайг

ойжуулахад шаардагдах тарьц,

суулгацын байнгын нөөцтэй байх 

0 10

13

"Мод, модон материалын

гарал үүслийн гэрчилгээний

журам" 2 дугаар хавсралт

/хууль бус мод тээвэрлэлт/ 

Мод тээвэрлэгч хөдөлгөөнд

оролцохдоо гарал үүслийн

гэрчилгээг урд шилний баруун дээд

хэсэгт байрлуулж хэвшсэн 

0 3

14
Зүсмэл материал нь стандарт

шаардлага хангасан 
0 5

15

Ажиллагсад нь хөдөлмөр

хамгааллын хувцас, хэрэгсэл болон

түймэр унтраах багаж хэрэгсэлээр

хангагдсан  

0 1

16

Үйлдвэрлэлийн огтлолтоор

бэлтгэгдсэн модыг туушаар

тээвэрлэдэг 

0 5

17

Ойгоос бэлтгэсэн модыг хаягдалгүй

тээвэрлэх арга, дэвшилтэт

технологийг бүрэн нэвтрүүлэж,

хөрсний эвдрэлээс хамгаалан,

байгаль орчинг доройтуулдаггүй 

0 5

18
"Ойд арчилгаа, цэвэрлэгээ

хийх журам"-ын 5.3  

Цэвэрлэгээний ажил гүйцэтгэхдээ

ойн экологийн байдалд сөрөг нөлөө

үзүүлэхгүй, өсвөр модыг хамгаалах

технологи сонгосон  

0 10

19
"Ойд арчилгаа, цэвэрлэгээ

хийх журам" 5.2.1

Арчилгаа хийх ойг зөв сонгосон, ойн

өтгөрөл, технологийн картыг мөрдөж

тусгаарласан талбайд мод бэлтгэсэн 

0 8

20

Мод бэлтгэгч мод бэлтгэх үйл

ажиллагааг эхлэхээс өмнө

технологийн карт боловсруулсан 

0 35

21
Мод бэлтгэлийн мэргэжлийн

ажилтантай 
0 30

Ойн мэргэжлийн

байгууллагад тавигдах

шаардлага, ажиллах журам

2.3.2, 2.3.3 

Зүсмэл материал

техникийн шаардлага

MNS0391:2010 

Ойн мэргэжлийн

байгууллагад тавигдах

шаардлага, ажиллах журам

2.6.1.2, 2.6.1.5, 3.6.5

"Ойгоос мод бэлтгэх

журам"-ын 3.4, 3.5 дахь

заалт, 4, 5, 6 дугаар зүйл,

Журам шинээр

боловсруулагдсан 

/2016.12.13. өдрийн А/133/

Хуудас 2



22

Бэлтгэсэн модыг тээвэрлэх, дээд

агуулахын ажилбар технологийн

дагуу хийгдсэн 

0 25

23 ОТХ 22.1.13

Түймрийн аюултай үед ойгоос мод

бэлтгэх үйл ажиллагаа явуулахдаа

гал түймэр гаргахгүй байх баталгаа

гаргадаг 

0 1

24

Дотоод хяналт шалгалтыг зохион

байгуулах журам батлуулан мөрдөж

ажилладаг

0 5

25

Дотоод хяналт шалгалтаар илэрсэн

зөрчил дутагдлыг арилгахад

чиглэсэн арга хэмжээг авч

хэрэгжүүлдэг

0 5

0 186 0 0

Хяналтын чиглэл, албан тушаалын

нэр

/ овог, нэр/

/ гарын үсэг, тэмдэг/

НИЙТ ОНОО

БАТАЛГААЖУУЛАЛТ

"Ойгоос мод бэлтгэх

журам"-ын 3.4, 3.5 дахь

заалт, 4, 5, 6 дугаар зүйл,

Журам шинээр

боловсруулагдсан 

/2016.12.13. өдрийн А/133/

ТХШТХ-ийн 7.2, дотоод

хяналт шалгалтыг зохион

байгуулах нийтлэг журам,

Засгийн газрын 311 тогтоол 

Хяналтын чиглэл, албан

тушаалын нэр

Хүлээн зөвшөөрсөн: Аж ахуйн

нэгж, байгууллагын эрх бүхий

албан тушаалтан

/ овог, нэр/ / овог, нэр/

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

Тайлбар:            

Хуудас 3


