
Хяналтын байгууллага:

Шалгуулагч этгээдийн нэр:

Объектын нэр:

Регистрийн дугаар:

Хууль сахин                               

мөрдөлтийн хувь: 

Эрсдэл үүсэх                                

магадлалын хувь:             
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0 330 0 0

1

Газрын тосны

бүтээгдэхүүний тухай

хуулийн 9.1

Бөөний худалдаа эрхлэх тусгай

зөвшөөрөлтэй.

2

Газрын тосны

бүтээгдэхүүний тухай

хуулийн 11.2.6

Барилга байгууламжийг байнгын

ашиглалтад хүлээн авсан, улсын

комиссын акт, протоколтой.

0 25

3
“Барилгын тухай” хуулийн

40.1.16

Барилга байгууламжийн угсралтыг

барилгын ажлыг эхлүүлэх,

үргэлжлүүлэх зөвшөөрлийн үндсэн

дээр гүйцэтгэсэн. 

0 25

4

Газрын тосны

бүтээгдэхүүний тухай

хуулийн 11.2.3

Эрх бүхий мэргэжлийн

байгууллагаар боловсруулж, улсын

экспертизийн хяналт хийлгэсэн,

батлагдаж зөвшөөрөлцсөн зураг,

төслийн дагуу барьсан.

0 25

5

Газрын тосны

бүтээгдэхүүний тухай

хуулийн 11.2.4

Газрын тосны агуулахын

зориулалтын газар эзэмших

зөвшөөрөлтэй. 

0 10

6

Газрын тосны

бүтээгдэхүүний тухай

хуулийн 11.2.5

Галын аюулгүй байдлын дүгнэлт

гаргуулсан.
0 10

№5.11.ГАЗРЫН ТОС, ГАЗРЫН ТОСНЫ 

БҮТЭЭГДЭХҮҮНИЙ ХАДГАЛАЛТЫГ 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

Батлагдсан 

оноо

Гүйцэтгэл-

ийн 

шалгалт

Авсан 

оноо

I. Хэсэг. Сав, тоног төхөөрөмж, технологийн байгууламж, 

бүтээгдэхүүний чанар

Хуудас 1



7

Газрын тосны

бүтээгдэхүүний тухай

хуулийн 11.2.1

Байгаль орчинд нөлөөлөх байдлын

нарийвчилсан үнэлгээтэй 
0 10

8

“Газрын тос, газрын тосны

бүтээгдэхүүний агуулах.

Технологийн байгууламж” 

MNS  5746-2007 стандартын

7.1.3

Шатахуун хадгалах сав бүр улсын

бүртгэл, техникийн паспорттой.
0 5

9

“Газрын тос, газрын тосны

бүтээгдэхүүний агуулах.

Технологийн байгууламж” 

MNS  5746-2007 стандартын

7.1.3

Шатахуун хадгалах савуудад

мэргэжлийн эрх бүхий байгууллагаар

металл хийцийн ашиглалтын нөөц

тодорхойлуулсан.

0 10

10

“Газрын тос, газрын тосны

бүтээгдэхүүний агуулах.

Технологийн байгууламж” 

MNS  5746-2007 стандартын

7.2.1, 7.2.13

Сав бүр бүрэн тоноглогдсон

/амьсгалах клапан, хэмжих люк,

болон галын тоноглолууд/

0 10

11

“Газрын тос, газрын тосны

бүтээгдэхүүний агуулах.

Технологийн байгууламж” 

MNS  5746-2007 стандартын

7.3.2

Сав руу оч, гал нэвтрүүлэхгүй

байлгах зорилгоор хамгаалах болон

амьсгалах хавхлагийг гал

хамгаалагчтай хамт угсарсан.

0 10

12

“Газрын тос, газрын тосны

бүтээгдэхүүний агуулах.

Технологийн байгууламж” 

MNS  5746-2007 стандартын

7.2.9

Савыг зураг төслийн дагуу

гүйцэтгэсэн ба гоожилт, шүүрэлт,

нэвчилтийг мэдрэх хэрэгслээр

тоноглосон.

0 10

13

“Газрын тос, газрын тосны

бүтээгдэхүүний агуулах.

Технологийн байгууламж” 

MNS  5746-2007 стандартын

7.4.2

Хадгалах савны дээд түвшинд

түвшин мэдрэгч, мэдээлэгчгүй бол

зурагт заасан ажлын түвшингээс

халихаас сэргийлэн ослын сав руу

юүлэх шугам хоолой, хэрэгсэлтэй. 

0 10

14

“Газрын тос, газрын тосны

бүтээгдэхүүний агуулах.

Технологийн байгууламж” 

MNS  5746-2007 стандартын

7.2.14

Бүтээгдэхүүний эзэлхүүнийг тогтоох

зориулалттай эрх бүхий

байгууллагаар баталгаажуулсан

онооллын хүснэгттэй

0 5

15

“Газрын тосны

бүтээгдэхүүний тухай”

хуулийн 11 дүгээр зүйлийн

11.4.4

Аянга зайлуулагч болон тоног

төхөөрөмжийн газардуулгын

эсэргүүцлийг мэргэжлийн эрх бүхий

байгууллагаар хэмжүүлж,

баталгаажуулсан. 

0 10

16

“Газрын тос, газрын тосны

бүтээгдэхүүний агуулах.

Технологийн байгууламж” 

MNS  5746-2007 стандартын

16.1 

Бохирдсон уснаас газрын тосны

бүтээгдэхүүнийг ялгах, хадгалах

зориулалт бүхий цэвэрлэх

байгууламжтай.

0 10

17

“Газрын тос, газрын тосны

бүтээгдэхүүний агуулах,

галын аюулгүйн норм” БНбД

21-03-04-ийн 2.9

Газрын тос, газрын тосны

бүтээгдэхүүнтэй хаягдал усыг

цэвэрлэх задгай байгууламжтай.

/Лагийн болон ууршуулах талбай/

0 10

Хуудас 2



18

“Газрын тос, газрын тосны

бүтээгдэхүүний агуулах,

галын аюулгүйн норм” БНбД

21-03-04-ийн 8.8

Усан сантай 0 10

19

“Газрын тос, газрын тосны

бүтээгдэхүүний агуулах,

галын аюулгүйн норм” БНбД

21-03-04-ийн 3.6

Газар дээрх резервуарын бүлэг тус

бүр 0.5-ээс багагүй өргөн, шороон

буюу шатдаггүй материалаар

хийгдсэн хязгаар ханаар битүү

хүрээлэгдсэн.

0 10

20

“Газрын тосны

бүтээгдэхүүний агуулах

Технологийн байгууламж

Техникийн ерөнхий

шаардлага” MNS 5746-2007

стандартын 10.2

Насос станц нь агуулахын нутаг

дэвсгэрт тусгайлсан барилгад буюу

саравч, хаалт, хамгаалалттай

байрласан.

0 10

21

“Газрын тосны

бүтээгдэхүүний агуулах

Технологийн байгууламж

Техникийн ерөнхий

шаардлага” MNS 5746-2007

стандартын 8.3.3.1

Бүтээгдэхүүний төрөл тус бүрт

зориулсан ачих төхөөрөмж,

дамжуулах хоолой, хаалт

арматуртай. 

0 10

22

“Газрын тосны

бүтээгдэхүүний агуулах

Технологийн байгууламж

Техникийн ерөнхий

шаардлага” MNS 5746-2007

стандартын 6.4

Галын авто машин орж, гарах

зориулалтын 2-оос доошгүй гарцтай.
0 5

23

“Газрын тос, газрын тосны

бүтээгдэхүүний агуулах,

галын аюулгүйн норм” БНбД

21-03-04-ийн 2.15

Резервуарын паркын гадна талаар,

резервуарын бүлгүүдийн хооронд

болон ачиж буулгах төхөөрөмжийн

талбай хүртэл 3.5м-ээс багагүй

өргөнтэй галын замтай.

0 5

24

“Газрын тос, газрын тосны

бүтээгдэхүүний агуулах,

галын аюулгүйн норм” БНбД

21-03-04-ийн 5.7

Ачих, буулгах талбай нь ус үл

нэвтрэх хатуу гадаргуу, 0.2м –с

багагүй өндөр хашлагаар битүү

хүрээлэгдсэн, шингэний бохирын

суваг, цуглуулагч руу урсгах

зориулалтаар 2 хувиас багагүй

налуутай.

0 10

25 Гал унтраах хөөсөн системтэй 0 10

26 Хөргөх системтэй 0 10

27

“Газрын тос, газрын тосны

бүтээгдэхүүний агуулах,

галын аюулгүйн норм” БНбД

21-03-04-ийн 9.5

Гар ажиллагаатай мэдээлэгч бүхий

галын цахилгаан дохиоллоор

тоноглогдсон.

0 10

28

Газрын тос, газрын тосны

бүтээгдэхүүний агуулах.

Технологийн байгууламж”

MNS  5746-2007 стандартын

16.7

Шатахуун хєрс, газар доорхи усанд

нэвчиж алдагдаж байгааг хянах

хяналтын цооногтой.

0 10

“Газрын тос, газрын тосны

бүтээгдэхүүний агуулах,

галын аюулгүйн норм” БНбД

21-03-04-ийн 8.1

Хуудас 3



29

“Газрын тосны

бүтээгдэхүүний тухай”

хуулийн 7 дүгээр зүйлийн

7.1.2, Газрын тосны

бүтээгдэхүүний хангамжийн

үйл ажиллагааны аргачлал

MNS  4633-2006 стандартын

4.2.5

Импортлосон бүтээгдэхүүнд

итгэмжлэгдсэн лабораториор

дүгнэлт гаргуулсан.

0 5

30

“Газрын тосны

бүтээгдэхүүний тухай”

хуулийн 9 дүгээр зүйлийн

9.3.7, “Газрын тос, газрын

тосны бүтээгдэхүүний

агуулах. Технологийн

байгууламж” MNS  5746-2007

стандартын 12.1

Бүтээгдэхүүний болон байгууламж

доторх агаарын шинжилгээ хийх

зориулалтын тоног төхөөрөмж бүхий

лабораторитой.

0 5

31

"Газрын тосны

бүтээгдэхүүний хангамжийн

үйл ажиллагааны аргачлал"

MNS  4633-2006 стандартын

4.2.3

Агуулахаас ачуулсан тээврийн

хэрэгсэл бүрт чанарын гэрчилгээ

бичиж баталгаажуулсан

0 5

32

“Газрын тос, газрын тосны

бүтээгдэхүүний агуулах.

Технологийн байгууламж”

MNS  5746-2007 стандартын

14.1

Зураг төслийн дагуу хийгдсэн аянга

зайлуулагчтай
0 10

33

"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 5

34

Аж ахуйн нэгж, байгууллагын

үйл ажиллагаанд дотоод

хяналт шалгалтыг зохион

байгуулах нийтлэг журам-ын

3.1  

Дотоод хяналт шалгалтыг зохион

байгуулах нэгж, ажилтантай
0 5

0 80 0 0

35

“Газрын тос, газрын тосны

бүтээгдэхүүний агуулах,

галын аюулгүйн норм” БНбД

21-03-04-ийн 2.1

Агуулахад хамаарагдахгүй барилга

байгууламж хүртэлх зөвшөөрөгдөх

зай хэмжээг хангасан

0 40

36

“Газрын тос, газрын тосны

бүтээгдэхүүний агуулах,

галын аюулгүйн норм” БНбД

21-03-04-ийн 2.5, 2.7

Агуулахын технологийн барилга

байгууламж хоорондын

зөвшөөрөгдөх зай хэмжээг хангасан

0 40

0 410 0 0

II. Хэсэг.  Галын аюулгүйн байршлын доод зай хэмжээ /м/

НИЙТ ОНОО

Хуудас 4



Хяналтын чиглэл, албан тушаалын

нэр

/ овог, нэр/

/ гарын үсэг, тэмдэг/

БАТАЛГААЖУУЛАЛТ

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 5


