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______________; E-mail: info@inspection.gov.mn; 

______________; Web: http://www.inspection.gov.mn;

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

Хяналт шалгалтад хамрагдсан аж ахуйн нэгж, иргэн

Төрөл Нэр Улсын бүртгэлийн гэрчилчилгээний 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 Үйл ажиллагааны код: Бусад 

Чиглэл Үйл ажиллагаа эрхэлсэн Нэрс

хугацаа -

-

-

Тусгай зөвшөөрөл олгосон огноо -

-

-

-

Хариуцсан өргөх байгууламж:

Өмнөх хяналт шалгалтын мэдээ

Өмнөх шалгалтаар авч байсан арга 

хэмжээ, гүйцэтгэлийн байдал

тухайнд онд угсарсан

А. ЕРӨНХИЙ МЭДЭЭЛЭЛ

МЭРГЭЖЛИЙН ХЯНАЛТЫН ГАЗАР

_____________________________________________________

Утас:

Факс:

Мэргэжилтэй ажилчид Үйлдвэрлэсэн газар, компаниГэрээгээр хариуцан засвар 

үйлчилгээ хийж ажиллаж 

байгаа нийт өргөх 

механизмын тоо

Хяналт шалгалтад сүүлийн 12 сарын 

хугацаанд хэдэн удаа хамрагдсан

Өмнөх шалгалтаар өргөх механизмын 

хяналтын чиглэлээр илэрч байсан 

зөрчлүүд

__________________________

__________________________

ӨРГӨХ БАЙГУУЛАМЖИЙН 

УГСРАЛТ, ЗАСВАР ҮЙЛЧИЛГЭЭГ 

ЭРХЛЭГЧ МЭРГЭЖЛИЙН 

БАЙГУУЛЛАГЫГ ШАЛГАХ 

ХЯНАЛТЫН ХУУДАС  
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Хяналт 

шалгалт

Гүйцэтгэл-

ийн 

шалгалт

0 85 0 0

1 Хүчин төгөлдөр тусгай зөвшөөрөлтэй 0 5

2 Мэргэжлийн инженер техникийн ажилтантай 0 5

3 Мэргэжлийн ажилчинтай 0 5

4
Ажилтнууд дүрмийн давтан шалгалтанд

хамрагдсан 
0 5

5 Техникийн үзлэг хийх журамтай 0 5

6
Ажил гүйцэтгэх төсөл, технологийн картийг

боловсруулсан
0 5

7
Угсралт, засвар үйлчигээний график төлөвлөгөө

боловсруулж, батласан 
0 5

8
Өргөх механизмыг угсрах, засварлах, туршилт

тохируулгын үед ашиглах багаж хэрэгсэлтэй 
0 5

9
Техникийн бичиг баримтыг дүрмийн дагуу

бүрдүүлсэн
0 5

10 Техникийн паспортын хөтлөлтийг хийсэн 0 5

11
Өргөх механизмыг шинээр угсарч магадлалд

бүрэн хамруулдаг 
0 5

12

Өргөх механизмд ээлжит ба хэсэгчилсэн

магадлал хийж, тайланг хяналтын байгууллагад

хүргүүлдэг 

0 5

13
Өргөх механизм эзэмшигч байгууллагад

мэргэжлийн зөвлөгөө өгдөг
0 5

14
Хяналтын байгууллагаас өгсөн үүрэг

даалгаварыг хэрэгжүүлдэг 
0 5

15
Гагнуур, суурь, далд ажил, газардуулгын зэрэг

актуудыг бүрдүүлж ажилласан 
0 5

16 Ослын мэдээ гаргадаг 0 5

17
Засгийн газрын 2011 оны 

311-р тогтоол
Дотоодын хяналтын журамтай 0 5

0 40 0 0

18 0 5

19 0 5

20 0 5

21 0 5

22 0 5

23 0 5

Б. ХЯНАЛТ ШАЛГАЛТЫН АСУУЛТУУД, ҮНЭЛГЭЭ     

Хяналт шалгалтын асуултуудNo

I. Хэсэг.  Баримт бичгийн бүрдүүлэлттэй холбогдсон асуултууд

Авсан оноо
Батлагдсан 

оноо
Хууль тогтоомж, 

дүрэм, журам, 

стандартын нэр, зүйл, 

заалт

БХБСайдын 89-р тушаал 

4.1, 4.2, 4.3, АөКТААД 

8.1, 8.2, 8.3, 8.4,8.5, 9, 

ЛТААД 26, 27, 29, 30, 33, 

ЭТААД 10, 11, 12, 13, 

БөТААД 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 

4.5, 5, ЗГТДбЧЗТААД 4.1, 

4.2, 4.3, 7, СӨТААД 4.1, 

4.2, 4.3, 4.4, 5, 

АӨМКТААД 5.1, 5.2, 5.3, 

5.4, 6, БЗШТААД 5.1, 5.2, 

5.6, 5.34, 6, 7  

II. Хэсэг.  Хяналтын хуудсны хэрэглээ, аюулгүй байдлын хангасан 

Ачаа өргөх краныг шалгах хяналтын хуудсыг ашиглаж аюулгүй байдлыг 

хангасан 

Эскалаторыг шалгах хяналтын хуудсыг ашиглаж аюулгүй байдлыг хангасан 

Лифтийг шалгах хяналтын хуудсыг ашиглаж аюулгүй байдлыг хангасан 

Барилгын өргүүрийг шалгах хяналтын хуудсыг ашиглаж аюулгүй байдлыг 

хангасан

Сагстай өргөгчийг шалгах хяналтын хуудсыг ашиглаж аюулгүй байдлыг 

хангасан 

Ган татлагат дүүжин замыг шалгах хяналтын хуудсыг ашиглаж аюулгүй 

байдлыг хангасан 



24 0 5

25 0 5

0 0

... 

эрсдэлтэй

... 

эрсдэлтэй

>=16% Их эрсдэлтэй

[6%-15%] Дунд эрсдэлтэй

<=5% Бага эрсдэлтэй

2
 Тайлбар: 

1.ААүАТЗТХ- “Аж ахуйн үйл ажиллагааны тусгай зөвшөөрлийн тухай хууль”

2. БТХ- “Барилгын тухай хууль

3. ХАБЭАТХ-“Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал эрүүл ахуйн тухай хууль”

4. АөКТААД- “Ачаа өргөх краныг төхөөрөмжлөх, аюулгүй ашиглах дүрэм” 2010

5.  БнбД- Барилгын норм ба дүрэм

6. ЛТААД- “Лифтийг төхөөрөмжлөх, аюулгүй ашиглах дүрэм” 2008

7. ЭТААД- “Эскалаторыг төхөөрөмжлөх, аюулгүй ашиглах дүрэм” 2008

8. БөТААД- “Барилгын өргүүрийг төхөөрөмжлөх, аюулгүй ашиглах дүрэм” 2010

11. АӨМКТААД- “Ачаа өргөх манипуляторт краныг төхөөрөмжлөх, аюулгүй ашиглах дүрэм” 2011
12. БЗШТААД-"Бетон зуурмагийн шахуургат төхөөрөмжийг төхөөрөмжлөх аюулгүй ашиглах" дүрэм, магын шахуургат 

төхөөрөмжийг төхөөрөмжлөх, аюулгүй ашиглах дүрэм

9. ЗГТДбЧЗТААД- “Зорчигчийн ган татлагат дүүжин болон чирэх замыг төхөөрөмжлөх, аюулгүй ашиглах дүрэм” 2011
10. СӨТААД- “Сагстай өргөгчийг төхөөрөмжлөх, аюулгүй ашиглах дүрэм” 2011

0 125
ҮНЭЛГЭЭ

НИЙТ ОНОО

Ачаа өргөх манипуляторт краныг шалгах хяналтын хуудсыг ашиглаж 

аюулгүй байдлыг хангасан 

Бетон зуурмагийн шахуургат төхөөрөмжийг шалгах хяналтын хуудсыг 

ашиглаж аюулгүй байдлыг хангасан 



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/

/ овог, нэр/

/ гарын үсэг, тэмдэг/

__________________________

Улсын байцаагчийн албан тушаал

__________________________

В. ХЯНАЛТ ШАЛГАЛТААР АВСАН АРГА ХЭМЖЭЭ, БИЕЛЭЛТ

Оноо Үнэлгээ
Тухайн аж ахуйн нэгж, байгууллагад авах арга хэмжээ

Биелэлт

Тайлбар:

Г. ГҮЙЦЭТГЭЛИЙН ШАЛГАЛТААР АВСАН АРГА ХЭМЖЭЭ, БИЕЛЭЛТ

Тухайн аж ахуйн нэгж, байгууллагад авах арга хэмжээ

Улсын байцаагчийн албан тушаал

Тайлбар:

__________________________

/ овог, нэр/

__________________________

/ гарын үсэг, тэмдэг/


