№5.14
_____________________________________________________
МЭРГЭЖЛИЙН ХЯНАЛТЫН ГАЗАР
Утас: ______________;
E-mail: info@inspection.gov.mn;
Факс: ______________;
Web: http://www.inspection.gov.mn;

АВТОМАШИНЫГ ХИЙГЭЭР
ЦЭНЭГЛЭХ СТАНЦ/АХЦС/-ЫГ
ШАЛГАХ ХЯНАЛТЫН ХУУДАС

А. ЕРӨНХИЙ МЭДЭЭЛЭЛ
Хяналт шалгалт эхэлсэн: 20___он ___ сар ___ өдөр, ___ цаг ___ мин;
Хяналт шалгалтын төрөл
Удирдамж
Дугаар
Төлөвлөгөөт
Төлөвлөгөөт бус
Хяналт шалгалтад хамрагдсан аж ахуйн нэгж, иргэн
Төрөл
Нэр
ААН
Иргэн

Дууссан: 20___он ___ сар ___ өдөр, ___ цаг ___ мин;
Хяналт шалгалтын бүрэлдэхүүн

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

Үйл ажиллагаа эрхэлсэн
хугацаа

Регистрийн No

Хяналтын объект
Хаяг, байршил

Хүчин чадал
Хий хадгалах савны нийт
багтаамж

Шатахуун түгээх станцтай

Тийм
Хийн баллон хадгалах болон
цэнэглэдэг эсэх
Ажилтны тоо
Нийт ажилтан

Өмнөх хяналт шалгалтын мэдээ

Хяналт шалгалтад сүүлийн 12 сарын
хугацаанд хэдэн удаа хамрагдсан

Өмнөх шалгалтаар илэрч байсан зөрчлүүд

Өмнөх шалгалтаар авч байсан арга хэмжээ,
гүйцэтгэлийн байдал

Мэргэжлийн инженер техникийн
ажилтан

Цэнэглэгч

Үгүй

Харуул, хамгаалалтын
ажилтан

Б. ХЯНАЛТ ШАЛГАЛТЫН АСУУЛТУУД, ҮНЭЛГЭЭ

1

2

3

4

5

6

7

8

9
10
11
12
13
14

Шаардлага
хангаагүй

Хууль тогтоомж, дүрэм,
No журам, стандартын нэр,
зүйл, заалт

Хяналт
шалгалт

0

230

0

0

25

0

25

Барилга байгууламжийг байнгын ашиглалтад
хїлээн авсан бөгөөд улсын комиссын акт,
протоколтой.

0

25

Байгаль орчинд нөлөөлөх байдлын їнэлгээтэй.

0

10

Мэргэжлийн эрх бїхий байгууллагаар хий
хадгалах савны металл хийцийн оношлогоо
хийлгэсэн.

0

10

Хий хадгалах даралтат савыг улсын бїртгэлд
хамруулж ашиглах зөвшөөрөл авсан.

0

10

Хий хадгалах саванд техникийн магадлал хийсэн.

0

10

Хий хадгалах даралтат сав тоног төхөөрөмжийн
техник ашиглалт, аюулгїй ажиллагаа хариуцагчийг
тушаалаар томилсон.

0

5

Мэргэжлийн инженер техникийн ажилтнуудтай
бөгөөд аттестатчилагдсан.

0

10

0

10

0

10

0

10

0

10

0

10

Аянга зайлуулагч газардуулгын эсэргїїцлийг
мэргэжлийн эрх бїхий байгууллагаар хэмжїїлсэн.

0

10

Хий хадгалах сав, шугам хоолойн хамгаалах
хавлагийг туршиж шалган акт їйлдсэн.

0

10

Хяналт шалгалтын асуултууд

I. Технологийн тоног төхөөрөмжийн ашиглалт, аюулгүй ажиллагаа
Эрх бїхий мэргэжлийн байгууллагаар
Газрын тосны
боловсруулж, улсын экспертизийн хяналт
бїтээгдэхїїний тухай
хийлгэсэн, батлагдаж зөвшөөрөлцсөн зураг,
хуулийн 11.2.3
төслийн дагуу барьсан, газар эзэмших
зөвшөөрөлтэй.
“Барилгын тухай” хуулийн Барилга байгууламжийн угсралтын ажил эхлїїлэх,
16.6
їргэлжлїїлэх зөвшөөрөл авсан.
Газрын тосны
бїтээгдэхїїний тухай
хуулийн 11.2.6
Газрын тосны
бїтээгдэхїїний тухай
хуулийн 11.2.1
"Даралтат савыг
төхөөрөмжлөх, аюулгїй
ашиглах дїрэм" 6.4.1
“Даралтат савыг
төхөөрөмжлөх, аюулгїй
ашиглах дїрэм”-ийн 6.2.1,
6.4.1
“Даралтат савыг
төхөөрөмжлөх, аюулгїй
ашиглах дїрэм”-ийн 6.3.1
заалт
“Даралтат савыг
төхөөрөмжлөх, аюулгїй
ашиглах дїрэм”-ийн 7.1.1
заалт
“Хийн аж ахуйн аюулгїй
ажиллагааны дїрэм”-ийн
1.2.1 заалт
“Хийн хангамж БНбД4201-04”-ийн 8.49 заалт
“Хийн хангамж БНбД4201-04”-ийн 8.49 заалт
“Хийн хангамж БНбД4201-04”-ийн 8.88 заалт
“Хийн хангамж БНбД4201-04”-ийн 8.135 заалт

Хий хадгалах савыг мөнгөлөг цагаан өнгөөр
будсан, анхааруулга бичиглэлтэй.
Хий хадгалах сав нь усан хөргөлттэй
/бороожуулагч/
Хөргөлтийн болон гал унтраах зориулалтын усан
сантай.
Хий цэнэглэх станцын дээгїїр цахилгаан
дамжуулах агаарын шугамгїй.

“Хийн хангамж БНбД42- Хий хадгалах сав нь бїрэн тоноглогдсон.
01-04”-ийн 8.83 заалт
/Хамгаалах хавхлаг, тївшин хэмжигч, манометр/

“Газрын тосны
бїтээгдэхїїний тухай”
15
хуулийн 11 дїгээр зїйлийн
11.4.4 заалт
“Даралтат савыг
төхөөрөмжлөх, аюулгїй
16
ашиглах дїрэм”-ийн 5.5.25
заалт

Авсан оноо

Шаардлага
хангасан

Батлагдсан
оноо

Гүйцэтгэлийн
шалгалт
0

17

18

19

20

21

“Хийн аж ахуйн аюулгїй
ажиллагааны дїрэм”-ийн
3.11.4 заалт
“Хийн аж ахуйн аюулгїй
ажиллагааны дїрэм”-ийн
3.6.9 заалт
Газрын тосны
бїтээгдэхїїний тухай
хуулийн 7.1.1
"Аж ахуйн нэгж,
байгууллагын їйл
ажиллагаанд дотоод
хяналт шалгалтыг зохион
байгуулах нийтлэг журам"ын 1.3
Аж ахуйн нэгж,
байгууллагын їйл
ажиллагаанд дотоод
хяналт шалгалтыг зохион
байгуулах нийтлэг журамын 3.1

Хянах, хэмжих багаж хэрэгсэл улсын баталгаатай.

0

5

Гал унтраах анхан шатны багаж хэрэгслээр
хангагдсан.

0

10

Чанарын хувьд олон улсын стандартад нийцсэн
бїтээгдэхїїнийг импортлосон

0

5

Дотоод хяналт шалгалтыг зохион байгуулах
журамтай бөгөөд мөрдөж ажилладаг.

0

5

Дотоод хяналт шалгалтыг зохион байгуулах нэгж,
ажилтантай.

0

5

0

40

II. Зай хэмжээ /м/
22

“Хийн хангамж БНбД42-01- АХЦС-д хамаарагдахгїй барилга байгууламж хїртэлх
04”-ийн 8.126 заалт
зөвшөөрөгдөх зай хэмжээг хангасан

0

20

23

“Хийн хангамж БНбД42-01- АХЦС-ын талбай дахь технологийн барилга байгууламж
04”-ийн 8.126 заалт
хїртэлх зөвшөөрөгдөх зай хэмжээг хангасан

0

20

0

270

НИЙТ ОНОО
ҮНЭЛГЭЭ

>=50%

Их эрсдэлтэй

[30%-49%]

Дунд эрсдэлтэй

<=29%

Бага эрсдэлтэй

0

0

0

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/

Тайлбар:

