
ГАЗРЫН ТОС, ГАЗРЫН ТОСНЫ БҮТЭЭГДЭХҮҮНИЙ АГУУЛАХЫН 

БАРИЛГА БАЙГУУЛАМЖИЙН ГАЛЫН АЮУЛГҮЙ БАЙДЛЫГ ШАЛГАХ 

ХЯНАЛТЫН ХУУДАС 

 

 

 

 

 

 

 

Хяналтын байгууллага: 

Шалгуулагч байгууллагын нэр: 

Объектын нэр: 

Байгууллагын регистрийн дугаар: 

Захирлын нэр, утасны дугаар:                                     Хяналт шалгалт хийсэн огноо:.............................. 

 
Шаардлага хангасан  

асуултын тоо                                                   гал түймрийн онц аюултай  
 

 
                           гал түймрийн аюултай 1 дүгээр 

 зэрэглэл 
 Шаардлага хангаагүй    

нийт тоо                  гал түймрийн аюултай 2 дугаар 
зэрэглэл 

 
                                                             гал түймрийн аюултай 3 дугаар   

                                                              зэрэглэл  
 

ХЯНАЛТ ШАЛГАЛТЫН АСУУЛТУУД  

№ 
Хууль, норм, 

дүрмийн заалт 

 
Шалгалтын асуулт 

 
 

Шаардлага 
хангасан эсэх 

Тайлбар 

Тийм Үгүй 

Хууль эрх зүй, норм дүрэм  

1 
Галын аюулгүй 
байдлын тухай 
хуулийн  19.2 

Галын аюулгүй байдлын 
дүгнэлттэй эсэх  

   

2 
Галын аюулгүй 
байдлын тухай 
хуулийн  21.3  

Галын аюулгүй байдлын 
шаардлагыг хангасан 
магадлал хийгдсэн зураг 
төслөөр барилга байгууламж 
барьсан эсэх. 

   

3 
Галын аюулгүй 
байдлын тухай 
хуулийн  17.2.9 

Гал түймрийн 
аюулын  үнэлгээг хийлгэсэн 
эсэх.  

   

4 
Газрын тосны 
бүтээгдэхүүний 
тухай хуулийн 9.1 

Бөөний худалдаа эрхлэх 
тусгай зөвшөөрөлтэй. 

   

5 

Газрын тосны 
бүтээгдэхүүний 
тухай хуулийн 
11.2.6 

Барилга байгууламжийг 
байнгын ашиглалтад хүлээн 
авсан, улсын комиссын акт, 
протоколтой. 

   

 

 

 

 
 

 



6 

Газрын тосны 
бүтээгдэхүүний 
тухай хуулийн 
11.2.4 

Газрын тосны агуулахын 
зориулалтын газар эзэмших 
зөвшөөрөлтэй. 

   

7 

“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/ 

   

8 

“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 хавлагийг 
гал хамгаалагчтай хамт 
угсарсан. 

   

9 

“Газрын тосны 
бүтээгдэхүүний 
тухай” хуулийн 11 
дүгээр зүйлийн 
11.4.4 

Аянга зайлуулагч болон тоног 
төхөөрөмжийн газардуулгын 
эсэргүүцлийг мэргэжлийн эрх 
бүхий байгууллагаар 
хэмжүүлэх.  

   

10 

“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. 

   

11 

“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. 

   

12 

“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. 

   

13 

“Газрын тос, газрын 
тосны 
бүтээгдэхүүний 
агуулах, галын 

Резервуарын паркийн гадна 
талаар, резервуарын 
бүлгүүдийн хооронд болон 
ачиж буулгах төхөөрөмжийн 

   



аюулгүйн норм” 
БНбД 21-03-04-ийн 
2.15 

талбай хүртэл 3.5м-ээс 
багагүй өргөнтэй галын 
замтай. 

14 

Газрын тос, газрын 
тосны 
бүтээгдэхүүний 
агуулах, галын 
аюулгүйн норм” 
БНбД 21-03-04-ийн 
8.1 

Гал унтраах хөөсөн системтэй    

Хөргөх системтэй   

15 

“Газрын тос, газрын 
тосны 
бүтээгдэхүүний 
агуулах, галын 
аюулгүйн норм” 
БНбД 21-03-04-ийн 
9.5 

Гар ажиллагаатай мэдээлэгч 
бүхий галын цахилгаан 
дохиоллоор тоноглогдсон. 

   

16 

“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 

   

17 

“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. 

   

18 

“Газрын тос, газрын 
тосны 
бүтээгдэхүүний 
агуулах, галын 
аюулгүйн норм” 
БНбД 21-03-04-ийн 
1.4 

1.4. Газрын тос, 

газрын тосны бүтээгдэхүүний 

агуулахын барилга 

байгууламжуудын гал 

тэсвэршилтийн зэрэг I, II, Ша 

хангасан эсэх.  

 

   

19 

“Газрын тос, газрын 
тосны 
бүтээгдэхүүний 
агуулах, галын 
аюулгүйн норм” 
БНбД 21-03-04-ийн 
3.10 

галын хөдөлгөөнт техник 
хэрэгсэл оруулах 
зориулалтын 
орцуудыг төлөвлөсөн эсэх.  

   

20 

“Газрын тос, газрын 
тосны 
бүтээгдэхүүний 
агуулах, галын 
аюулгүйн норм” 
БНбД 21-03-04-ийн 
8 

Гал унтраах арга хэмжээг 
агуулахын хүчин чадлын дагуу 
төлөвлөсөн эсэх.  

   

21 
Аж ахуй нэгж, 
байгууллага, 
барилга 

Объект, барилга 
байгууламжид байх гал 
түймэр унтраах анхан шатны 

   



байгууламжид гал 
унтраах анхан 
шатны багаж 
хэрэгслийн 
зайлшгүй байх 
шаардлага, норм 
MNS5566:2020 

багаж хэрэгслийн ерөнхий 
нормын дагуу төлөвлөсөн 
эсэх. 

 

БАТАЛГААЖУУЛАЛТ 

Хяналт шалгалт хийсэн газар, 
хэлтэс, албан тушаал 

Хяналт шалгалт зохион 
байгуулсан албан тушаалтан / 
овог, нэр/ 

Хүлээн зөвшөөрсөн: Аж ахуйн нэгж, 
байгууллагын эрх бүхий албан 
тушаалтан / овог, нэр/ 

   

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

  

 

+ хэрэгжсэн 

 -хэрэгжээгүй 

 


