№ .....................................
(хяналтын хуудасны дугаар)

№9.4.5 ГАЗРЫН ТОС ЭКСПОРТЛОХ ҮЕИЙН
ХЯНАЛТЫН ХУУДАС

Экспортлогчийн нэр:
Регистрийн дугаар:
Шаардлага хангасан эсэх
№

Хууль тогтоомжийн нэр, заалт

Шаардлага

тийм (0)
I. БАРИМТ БИЧГИЙН ХЯНАЛТ
Эхэлсэн: 20___он ___ сар ___ өдөр, ___ цаг ___ мин;___Дууссан: 20___он ___ сар ___ өдөр, ___ цаг ___ мин;
ААҮАТЗТХууль 15.10.20
Газрын тос ашиглах тусгай зөвшөөрөлтэй
1
2 ГТТХууль 4.1.14, 9.1.2, 11.1.1, 22.5

Бүтээгдэхүүн хуваах гэрээтэй

3 СТЗТҮИТХууль 9.2

Бүтээгдэхүүний стандартыг батлуулсан

4 ГХТХууль 24.2, 32.1, 33-р зүйл, 41.3, 55.1

Cтандартад заасан техникийн шаардлагын
үзүүлэлтийг бүрэн тодорхойлуулсан шинжилгээний
дүнтэй

ХХБАБЭИХДТБҮХЖурам 2.1.3.3
5 ТЗААТАБХЖурам 2.3.5,
MNS 5029:2011 стандарт 8.4

Шаардлагатай мэдээллийг агуулсан хор аюулын
лавлах мэдээллийн хуудас (Ослын карт)-тай

6 ХХБАБХТАУЖурам 2.1.2, 2.1.3

Аюулгүй ажиллагааны зааварчилгаатай

7 ХХБАБХТАУЖурам 2.1.5

Болзошгүй ослын үед ажиллах төлөвлөгөөтэй

8

Тээврийн гэрээтэй, гэрээнд холбогдох мэдээллийг
ХХБАБЭИХДТБҮХЖурам 3.1.1.3,
ХХБАБХТАУЖурам 3.3.1, 3.3.11, 3.3.15, 3.3.8 хавсаргасан
(авто замд хамаарна)

9 ГТТХууль 29.2, ХХБАБХТАУЖ 3.3.1
10 MNS 4978:2000 стандарт 6.20
11

ХНБХТХууль 9. 2

12 ХНБХТХууль 9.5
13

ХНБХТХууль 9. 2, 9.4, MNS 4633:2006
стандарт 3.1.3.5

14 ХНБХТХууль 9.5

Тээвэрлэх маршрутыг батлуулсан
Аюултай ачааг дагалдаж яваа ажилтан нь баримт,
гэрчилгээтэй
Хэмжих хэрэгсэл (их даацын жин)-ийн
баталгаажуулалтын гэрчилгээтэй

1, 2

Хэмжих хэрэгсэл (их даацын жин)-ийн улсын
1, 2

баталгаажуулалтын хугацаа дуусаагүй
Хэмжих хэрэгсэл (цистерн, чиргүүлийн торх) тус
бүр нь баталгаажуулалтын гэрчилгээтэй

1, 2

Хэмжих хэрэгсэл (цистерн, чиргүүлийн торх)-ийн
улсын баталгаажуулалтын хугацаа дуусаагүй

1, 2

II. БИЕТ ҮЗЛЭГ ШАЛГАЛТ
Эхэлсэн: 20___он ___ сар ___ өдөр, ___ цаг ___ мин;___Дууссан: 20___он ___ сар ___ өдөр, ___ цаг ___ мин;
Хэмжих хэрэгсэлд тавигдах шаардлага
Хэмжих хэрэгсэл (их даацын жин)-ийн улсын
баталгаажуулалтын лац, тэмдэг хөндөгдөөгүй,
ХНБХТХууль
9.5
15
2
арилаагүй
Хэмжих хэрэгсэл (цистерн, чиргүүлийн торх)-ийн
улсын баталгаажуулалтын лац, тэмдэг
16 ХНБХТХууль 9.5
хөндөгдөөгүй, арилаагүй

2

Тээвэрлэлтийн нөхцөлд тавигдах шаардлага
ГТТХууль 29.1
ХХБАБЭИХДТБҮХЖурам 3.1.1.2,
17
ТЗААТАБХЖурам 2.1.2, 3.2.1-3.2.4,
MNS 4978:2000 стандарт 6.8
ХХБАБХТАУЖурам 2.1.8,
ТЗААТАБХЖурам 2.4.3,
АХХАНЭМХБОАХУБАТЖурам 2.2.ѐ,
18
MNS 4978:2000 стандарт 6.9-6.14,
MNS 4633:2006 стандарт 3.1.3.2

Тусгай зориулалтын тээврийн хэрэгслээр
тээвэрлэсэн

Тээврийн хэрэгслийн техникийн пасспортод заасан
тусгай төхөөрөмж болон гал унтраах хэрэгслүүд нь
иж бүрэн, хэвийн ажиллагаатай

үгүй (1)

Тээврийн хэрэгсэлд цахилгаан цэнэг
саармагжуулах тоноглол байрлуулсан
Тээврийн хэрэгслийн ажилласан хийн хоолойг
радиаторын өмнө баруун гар тал руу гаргасан

19 MNS 4978:2000 стандарт 6.11

ХХБАБХТАУЖ 3.3.10, MNS 4978:2000
стандарт 6.9
СТЗТҮИТХууль 9.2, MNS 4633:2006 стандарт
Торх бүр нь зориулалтын шаттай
21
3.1.2.3
20

22

ХХБАБХТАУЖурам 2.2,
MNS 4633:2006 стандарт 3.1.3.3, 3.1.3.6

Торхны багтаамжид өөрчлөлт өгөхүйц механик
гэмтэл /хонхорхой, гажилт/-гүй, нэвчилт шүүрэлтгүй

23

СТЗТҮИТХууль 9.2,
MNS 5029:2011 стандарт 8

Анхааруулах тэмдэг нь стандартад заасан
шаардлагыг хангасан

ХХБАБТХууль 12.1,
ХХБАБЭИХДТБҮХЖурам 3.1.1.2,
ХХБАБХТАУЖурам 2.2,
24 АХХАНЭМХБОАХУБАТЖурам 2.2
ТЗААТАБХЖурам 2.3,
MNS 5029:2011 стандарт 5, 6, 7,
MNS 4978:2000 стандарт 6.2

Ангилалд хамаарах анхааруулах тэмдэг, дохио
үгийг зохих шаардлагын дагуу байрлуулсан

Бараанд тавигдах шаардлага
ААҮАТЗТХууль 15.10.20, ГХТХууль 24.2, 32.1,
Барааны нэр төрөл, тоо хэмжээ
25 33-р зүйл, 41.3, 55.1
баримт бичигтэй нийцсэн
Цуваагаар тээвэрлэх (5 болон түүнээс дээш автомашинаар цуваагаар тээвэрлэх тохиолдолд)
СТЗТҮИТХууль 9.2,
Цувааны эхэнд явах хамгаалалтын машинтай
26
MNS 4978:2000 стандарт 6.6
СТЗТҮИТХууль 9.2,
Цувааны сүүлд явах нөөцийн машинтай
27
MNS 4978:2000 стандарт 6.7
III. ЛАБОРАТОРИЙН ШИНЖИЛГЭЭТ ШАЛГАЛТ
Эхэлсэн: 20___он ___ сар ___ өдөр, ___ цаг ___ мин;___Дууссан: 20___он ___ сар ___ өдөр, ___ цаг ___ мин;
Техникийн шаардлагын үзүүлэлтүүд нь тухайн
28 ГХТХууль 24.2, 32.1, 33-р зүйл, 41.3, 55.1
бүтээгдэхүүний стандартад нийцсэн 3
БАТАЛГААЖУУЛАЛТ
 Хяналтаас чөлөөлөх
 Саатуулах
 Буцаах
 Гүний хяналтад шилжүүлэх
 Шийтгэл ногдуулах
 Хураах
..........................................................................................

Хяналт хийсэн улсын /ахлах/ байцаагч Хүлээн зөвшөөрсөн
Овог, нэр:

Албан тушаал:

Гарын үсэг:

Овог, нэр:
/тэмдэг/

Утас:

РД:
Гарын үсэг:

Тайлбар:
1 Хяналтын хуудсны № 11, 12, 13, 14-д заасан баталгаажуулалтыг импортоор нийлүүлсэн, үйлдвэрлэл, суурилуулалт, засвараас
гарсны дараа, мөн тэдгээрийг ашиглах явцад тухай бүр хийлгэсэн байх шаардлагатай.
2 Хяналтын хуудасны №11, 12, 13, 14, 15, 16-д заасан шаардлага зөрчигдсөн тохиолдолд бараа, тээврийн хэрэгслийг саатуулан
аймгийн МХГ-ын хэмжилзүйн улсын байцаагчид мэдэгдэнэ.
3 Хяналтын хуудасны 28-д заасан лабораторийн шинжилгээг баримт бичгийн хяналтаар дагалдах баримт бичигт заасан
мэдээллүүд хоорондоо зөрүүтэй, биет үзлэг шалгалтаар бараа нь баримт бичигт заасан нэр төрөлтэй тохироогүй зөрчил
илэрсэн тохиолдолд тус тус хийлгэх ба улсын байцаагч нь бүтээгдэхүүнийг төлөөлөх дээжийг авч, тухайн чиглэлээр
итгэмжлэгдсэн лабораторид илгээж шинжилгээнд хамруулна.
Товчилсон үгийн тайлал:
1 ААҮАТЗТХууль - Аж ахуйн үйл ажиллагааны тусгай зөвшөөрлийн тухай хууль
2 ГТТХууль - Газрын тосны тухай хууль
3 ГХТХууль-Газрын хэвлийн тухай хууль
4 ХНБХТХууль-Хэмжлийн нэгдмэл байдлыг хангах тухай хууль
5 СТЗТҮИТХууль - Стандартчилал, техникийн зохицуулалт тохирлын үнэлгээний итгэмжлэлийн тухай хууль
6 ХХБАБЭИХДТБҮХЖурам - Химийн хорт болон аюултай бодис экспортлох, импортлох, хил дамжуулан тээвэрлэх болон
үйлдвэрлэх, худалдах журам
7 ТЗААТАБХЖурам - Төмөр замаар аюултай ачаа тээвэрлэх, ачиж буулгах, хадгалах журам
8 ХХБАБХТАУЖурам - Химийн хорт болон аюултай бодис хадгалах, тээвэрлэх, ашиглах, устгах журам
9 АХХАНЭМХБОАХУБАТЖурам - Автотээврийн хэрэгслээр хүний амь нас, эрүүл мэнд, хүрээлэн байгаа орчинд аюул, хохирол
учруулж болзошгүй ачаа тээвэрлэх журам

10 MNS 4978:2000 стандарт - Аюултай ачаа. Техникийн ерөнхий шаардлага. MNS 4978:2000 стандарт
11 MNS 5029:2011 стандарт - Хөдөлмөрийн аюулгүй ажиллагаа, эрүүл ахуй. Химийн хорт болон аюултай бодисын шошго,
анхааруулах тэмдэг MNS 5029:2011 стандарт
12 MNS 4633:2006 стандарт - Газрын тосны бүтээгдэхүүний хангамжийн технологи, үйл ажиллагааны аргачлал MNS 4633:2006
стандарт

___________________________________

ХИЛИЙН МЭРГЭЖЛИЙН ХЯНАЛТЫН АЛБА/ ХЭЛТЭС

МЭДЭГДЭЛ

Web: www.inspection.gov.mn

Хяналтын хуудасны дугаар:

E-mail: border@inspection.gov.mn

......................................

Хяналт эхэлсэн 20___он ___ сар ___ өдөр, ___ цаг ___ мин, дууссан 20___он ___ сар ___ өдөр, ___ цаг ___ мин;

Экспортлогч / Илгээгч

Үйлдвэрлэгч, гарал үүсэл

Импортлогч / Хүлээн авагч

Тээвэрлэлт
Бараа ачигдсан газар

Тээврийн хэрэгслийн төрөл

Чингэлэг

Барааны тодорхойлолт
Барааны нэр төрөл

Тоо хэмжээ, нэгж

Барааны нэр төрөл

Тоо хэмжээ, нэгж

Ачилтын үеийн хяналт

Хилийн боомтын хяналт

Улсын байцаагчийн албан тушаал, овог нэр:

Улсын байцаагчийн албан тушаал, овог нэр:

/гарын үсэг, тэмдэг/

/гарын үсэг, тэмдэг/

