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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 Үйлдвэрлэсэн улс

хугацаа

Ажилтны тоо

Өмнөх хяналт шалгалтын мэдээ

__________________________

__________________________

А. ЕРӨНХИЙ МЭДЭЭЛЭЛ

МЭРГЭЖЛИЙН ХЯНАЛТЫН ЕРӨНХИЙ ГАЗАР

Марк

_____________________________________________________
ДАРАЛТАТ САВНЫ                                                                                                                                                                                                                             

УГСРАЛТ, АШИГЛАЛТЫГ ШАЛГАХ                                                                                                                                                                                                      

ХЯНАЛТЫН ХУУДАС
Утас:

Факс:

Өмнөх шалгалтаар авсан арга 

хэмжээ, гүйцэтгэлийн байдал

Нийт ажилтан Инженер, техникийн 

ажилтан

Хяналт шалгалтад сүүлийн 12 сарын 

хугацаанд хэдэн удаа хамрагдсан

Өмнөх шалгалтаар эрчим хүчний 

хяналтын чиглэлээр илэрч байсан 

зөрчлүүд



0 110 0 0

1 ДСТААД-ийн 1.2.1

Даралтат сав, шугам хоолой, тоног 

төхөөрөмжийн иж бүрэн батлагдсан зураг 

төсөлтэй

0 20

2
Эрчим хүчний тухай 

хуулийн 20.2

Даралтат савыг үйлдвэрлэх, угсрах,

засварлахдаа эрх бүхий тусгай зөвшөөрөлтэй

байгуулагаар гүйцэтгүүлсэн

0 10

3 ДСТААД-ийн 6.4.1
Даралтат савыг улсын бүртгэлд хамруулж,

ашиглах зөвшөөрөл авсан
0 20

4 ДСТААД-ийн 7.1.1

Даралтат савны ашиглалт, аюулгүй

ажиллагааны хяналт хариуцагчийг тушаалаар

томилсон

0 5

5 ДСТААД-ийн 3.5

Даралтат сав, шугам хоолойг угсарч

суурилуулсан болон туршиж шалгасан тухай

акт, баримт бичиг бүрдүүлсэн

0 10

6 ДСТААД-ийн 6.2.4
Даралтат савны техникийн паспорттай, түүний

хөтлөлт баяжилт хийдэг
0 5

7 ДСТААД-ийн 7.1.2, 7.2.6

Даралтат савны ашиглалт аюулгүй

ажиллагааны зааврыг боловсруулж хянуулж

батлуулсан

0 10

8 ДСТААД-ийн 7.2.1

Даралтат савтай харьцаж ажилладаг ИТА,

ажиллагсад мэргэжлийн сургалтад хамрагдаж,

эрх авсан

0 10

9

Аж ахуйн нэгж, 

байгууллагын үйл 

ажиллагаанд дотоод 

хяналт шалгалтыг 

зохион байгуулах 

нийтлэг журам-ын 1.3  

Дотоод хяналт шалгалтыг зохион байгуулах

журамтай бөгөөд мөрдөж ажилладаг
0 10

10

 Аж ахуйн нэгж, 

байгууллагын үйл 

ажиллагаанд дотоод 

хяналт шалгалтыг 

зохион байгуулах 

нийтлэг журам-ын 3.1

Дотоод хяналт шалгалтыг зохион байгуулах 

нэгж, ажилтантай
0 10

0 110 0 0

11 ДСТААД-ийн 6.4.1
Даралтат савны техникийн магадлалыг цаг

хугацаанд нь хийлгэсэн
0 20

12 ДСТААД-ийн 4.5.1, 6.3.4
Даралтат саванд үл эвдэх аргаар сорилт,

туршилт хийсэн
0 20

13 ДСТААД-ийн 6.3.15

Даралтат сав, шугам хоолойн их бие, гагнаасан

холболт, үндсэн металд ан цав, гоожилт,

хөлрөлт, гэмтэл согог илрээгүй

0 10

II. Хэсэг Техникийн бүрэн бүтэн, аюулгүй байдал

Б. ХЯНАЛТ ШАЛГАЛТЫН АСУУЛТУУД, ҮНЭЛГЭЭ

Хяналт шалгалтын асуултууд

I. Хэсэг Техникийн баримт бичгийн бүрдүүлэлт

No Гүйцэтгэл-

ийн 

шалгалт

Авсан оноо
Батлагдсан 

оноо

Хууль тогтоомж, дүрэм, 

журам, стандартын нэр, 

зүйл, заалт
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Хуудас B2



14 ДСТААД-ийн 5.1.1
Даралтат сав нь хаах, хамгаалах, хянах хэмжих

хэрэгслүүдээр бүрэн тоноглогдсон
0 10

15 ДСТААД-ийн 5.5.9
Хамгаалах хавхлагийг туршиж тохируулж, акт

үйлдсэн
0 10

16 ДСТААД-ийн 5.3.11 Хянах хэмжих хэрэгслийг баталгаажуулсан 0 10

17 ДСТААД-ийн 6.1.1

Даралтат савыг хүмүүс олноор цуглардаггүй ил

задгай талбайд буюу зориулалтын тусгай

байранд байрлуулсан

0 20

18

"Хийн аж ахуйн аюулгүй 

ажиллагааны  дүрэм"-

ийн 3.11.1 заалт

Шатамхай буюу шахсан хийн даралтат сав 

байрлаж буй өрөө тасалгаанд халаах 

хэрэгслээс 2 м-ээс доошгүй зайтай, цахилгаан 

тоног төхөөрөмж нь тэсрэлтийн хамгаалалттай

0 10

0 0

......... 

эрсдэлтэй

......... 

эрсдэлтэй

>=50% Их эрсдэлтэй

[30%-49%] Дунд эрсдэлтэй

<=29% Бага эрсдэлтэй

ДСТААД - “Даралтат савыг төхөөрөмжлөх, аюулгүй ашиглах дүрэм” 2008

2200

НИЙТ ОНОО

ҮНЭЛГЭЭ

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/

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/

В. ХЯНАЛТ ШАЛГАЛТААР АВСАН АРГА ХЭМЖЭЭ, БИЕЛЭЛТ

Оноо Үнэлгээ
Тухайн аж ахуйн нэгж, байгууллагад авах арга хэмжээ

Биелэлт

/ овог, нэр/

/ гарын үсэг, тэмдэг/

__________________________

Улсын байцаагчийн албан тушаал

__________________________




