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ТУСГАЙ ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ АВТО
ТЭЭВРИЙН
БАЙГУУЛЛАГА,ОБЪЕКТЫГ
ШАЛГАХ ХЯНАЛТЫН ХУУДАС

А. ЕРӨНХИЙ МЭДЭЭЛЭЛ
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
Зөвлөн туслах үйлчилгээ
Хяналт шалгалтад хамрагдсан аж ахуйн нэгж, иргэн
Төрөл
Нэр
Улсын бүртгэлийн гэрчилгээний No
Регистрийн No
ААН
Иргэн
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

Хяналтын объект
Хаяг, байршил

Тээврийн хэрэгсэл /Хавсралтаар ирүүлнэ/

Төрөл /чиглэл/
Онцгой байдлын газрын авто бааз
Яаралтай түргэн тусламжийн газрын авто бааз
Засгийн газар, аймаг, нийслэлийн ЗД-ын тамгын газрын дэргэдэх Автобааз
Шүүх, цагдаагийн авто бааз
Хот тохижилтын газрын авто бааз

Тээврийн хэрэгслийн тоо
Үйлдвэрлэсэн орон
Марк

Ус сувгийн газрын авто бааз
Цахилгаан, дулаан түгээх дамжуулах байгууллагуудын авто бааз /гарааш/
Батлан хамгаалах байгууллагын үйлчилгээний авто бааз

Ажилтны тоо
Нийт ажилтан

Өмнөх хяналт шалгалтын мэдээ

Хяналт шалгалтад сүүлийн 12 сарын
хугацаанд хэдэн удаа хамрагдсан

Өмнөх шалгалтаар автотээврийн
хяналтын чиглэлээр илэрч байсан
зөрчлүүд

Өмнөх шалгалтаар авсан арга хэмжээ,
гүйцэтгэлийн байдал

Инженер, техникийн ажилтан

Зориулалт

Жолооч

Засварчин

Б. ХЯНАЛТ ШАЛГАЛТЫН АСУУЛТУУД, ҮНЭЛГЭЭ

Хууль тогтоомж, дүрэм,
журам, стандартын нэр,
зүйл, заалт

Автотээврийн
1 тухай хуулийн 9 дүгээр
зүйлийн 9.1
2

3
4
5
6
7

8

9

10
11
12
13
14
15
16

Хяналт шалгалтын асуултууд

Тухайн
ажил
үйлчилгээг
эрхлэх
талаартээвэрлэлтийн гэрээ байгуулсан

Тухайн
ажил
үйлчилгээг
гүйцэтгэхэд
“Автотээврийн тухай хууль”зориулагдсан
зориулалтын
тээврийн
ийн 10 дугаар зүйлийн 10.2.2.
хэрэгсэлтэй.
“Автотээврийн тухай хууль”- Тээвэрлэлтийн ажил, үйлчилгээг эрхлэх
ийн 10 дугаар зүйлийн
тухайн ангиллын тээврийн хэрэгслийн
10.2.2./1/
мэргэшсэн жолоочтой.
Авто зогсоол, гараж /ил, далд/-тай.
Авто зогсоол, гараж нь гэрэлтүүлэгтэй.
Авто зогсоол, гараж нь дулаацуулах
10.2.7
системтэй.
Авто зогсоол, гараж нь галын аюулгүйн
багаж хэрэгслээр бүрэн хангагдсан, тэдгээр
нь хэвийн ажиллагаатай
Авто
тээврийн
хэрэгслийн
техникийн
байдлын хяналтын улсын үзлэг, тооллогод
17.2
орж, замын хөдөлгөөнд оролцох зөвшөөрөл,
гэрчилгээ авсан.
Механик
нь
автотээврийн
хэрэгслийн
“Автотээврийн хэрэгслээр
техникийн
бүрэн
бүтэн
байдал,
ачаа, зорчигч тээвэрлэх
тээвэрлэлтийн нөхцөл хангагдсан эсэхийг
дүрэм”-ийн 2.6
шалгаж, замын хуудсанд баталгаажуулалт
хийдэг.
Засвар үйлчилгээний байртай
Засвар үйлчилгээний байр нь Хөдөлгүүрийн
ажилласан хийг зайлуулах, агааржуулалтын
системтэй.
Гэрэлтүүлэгтэй.
Дулаацуулах системтэй.
Гэрэлтүүлэг,агааржуулалтын
болон
дулаацуулах систем нь ажиллагаатай
“Автотээврийн хэрэгслээр
Галын аюулгүйн багаж хэрэгслээр бүрэн
ачаа, зорчигч тээвэрлэх
хангагдсан.
дүрэм”-ийн 2.8
Засвар үйлчилгээний байранд шаардлагатай
тоног төхөөрөмжүүдийг суурилуулсан
Удирдлагын
/оффис/
Мэргэжлийн,
ажилтантай
Мэргэжлийн
ажилтантай

17
18
19
Авто үйлчилгээ-Ангилал,
20 Ерөнхий шаардлага
MNS5025:2010 стандартын
7.1
21
7.3
22

8.1

23

9.2

барилга,

байгууламжтай

инженер,

техникийн

/мэргэшсэн/

засварын

Засвар, үйлчилгээний барилга байгууламж
нь цэвэр, бохир усны системд холбогдсон
/тусгай байгууламжтай/
Ажилчдын хувцас солих болон амрах байр,
бие засах, гар угаах газартай
Зогсоол талбай нь автомашин тавихад
зориулж тэгшилж цардсан
Өргөж тээвэрлэх, хэмжих, хянах багаж
хэрэгсэл,
өндөр
даралтанд
ажиллах
тоноглолыг
эрх Хуудас
бүхий
байгууллагаар
B2
шалгуулж баталгаажуулсан.

Шаардлага
хангаагүй

No

Шаардлага
хангасан

Батлагдсан
оноо

0

10

0

20

0

10

0
0

30
5

0

5

0

3

0

5

0

10

0

60

0

5

0
0

5
5

0

5

0

5

0

5

0

5

0

5

0

5

0

5

0

5

0

5

0

5

Авсан оноо

Хяналт
шалгалт

Гүйцэтгэл
ийн
шалгалт

24

9.3

25

10.3

26

11.1

27
Автотээврийн хөдлөх
бүрэлдэхүүний техникийн
үйлчилгээ,засварын
28
тогтолцоо тодорхойлолт
MNS4601:2011 стандартын
6.4
29

30

6.2

31

6.8

32

7.5

Авто тээврийн хэрэгслийн
техникийн байдалд тавих
33
ерөнхий шаардлага
MNS4598:2011 стандартын
“Овор ихтэй, хүнд ачааны
тээвэрлэлт. Ангилал.
34
Ерөнхий шаардлага”
MNS 5345:2011стандартын
5.3.5
35
6.1
36

37

6.5

38

7.2

39

“Авто тээврийн хэрэгслээр
хүний амь нас, эрүүл
мэнд,хүрээлэн буй орчинд
аюул, хохирол учруулж
болзошгүй ачаа тээвэрлэх
журам”-ын 1.2

Суурин ба зөөврийн тоноглол нэг бүрд
техник ашиглалтын бүртгэлийн дэвтэр
хөтөлж, аюулгүй ажиллагааны заавартай
Хөдөлмөр хамгаалал, аюулгүй ажиллагааны
болон галын аюулгүйн анхааруулах тэмдэг,
санамж тавьсан.
Тээврийн байгууллагын захирал, менежер
нарын аль нэг нь автотээврийн дээд
боловсролтой,
эрхэлсэн
ажлынхаа
чиглэлээр
мэргэшүүлэх
сургалтад
хамрагдсан.

0

5

0

5

0

10

Тээврийн
хэрэгсэлд
хийх
техникийн
үйлчилгээний хугацааг стандартад заасан
үечлэлд нийцүүлэн тогтоож албадан хийдэг

0

20

Ажлын
байранд
хийгдэх
техникийн
оношлогоо үйлчилгээ, засварын ажлын
төрөл бүрээр ажлын дэс дарааллыг
тогтоосон технологийн карттай

0

5

Тоног
төхөөрөмж,
багаж
хэрэгслийн
ашиглалтын аюулгүй ажиллагааны зааврыг
боловсруулж ажлын байранд байрлуулсан

0

5

0

5

0

10

0

10

Тээврийн хэрэгсэл нь эдэлгээний баталгаат
гүйлтийн нөөц ихтэй

0

5

Oвор ихтэй ачааны тээвэрлэлтэд тавих
шаардлагыг дотооддоо тогтоосон

0

3

0

2

0

2

0

5

0

2

0

5

Автомашин
ашиглалттай
холбоотой
асуудлыг хянан шийдвэрлэж байх үүрэг
бүхий
техникийн
комисс
/зөвлөл/-ыг
байгуулж,
ажиллах
журмыг
тогтоон
ажилладаг.
Мэргэжлийн ажилчид,инженер техникийн
ажилтнуудын мэргэжлийн ангилал, зэрэг,
ажлын
байранд
тавих
шаардлагыг
тогтоосон/ ажлын байрны тодорхойлолт/
Автотээврийн
хэрэгсэл
нь
техникийн
ашиглалтын хувийн хэрэгтэй, түүнийг бүрэн
хөтөлсөн

Тээврийн хэрэгслийн даац хэтэрсэн эсэхийг
шалгах жинлэх төхөөрөмжтэй
Ачааг донсолгоо, савалгаанаас хамгаалж
бэхлэхэд шаардагдах олс, төмөр, татлага,
ивүүр, тулгуур зэргээр тээврийн хэрэгслийг
урьдчилан хангасан
Овор ихтэй ачааг тээвэрлэх замын
чиглэлийг сонгож хөдөлгөөний болон тээвэр
хийх зөвшөөрлийг Авто замын мэргэжлийн
байгууллага, Замын цагдаагийн газраас
авсан.
Овор ихтэй, урт, хүнд ачаа тээвэрлэх
тээврийн хэрэгсэлд тухайн орчны нөхцлөөс
хамаарсан таних тэмдэг буюу гэрэл дохио
тавьсан.
Аюултай ачааг тээвэрлэлтийн хөдөлгөөний
замнал, цагийн хуваарийн зөвшөөрлийг
аймаг, нийслэлийн Онцгой байдлын асуудал
эрхэлсэн болон Замын Цагдаагийн газраас
авсан.
Хуудас B3

мэнд,хүрээлэн буй орчинд
аюул, хохирол учруулж
болзошгүй ачаа тээвэрлэх
40 журам”-ын 1.2

41
2.2
42

43

44

1

0

3

0

5

Авто цистерний ба чиргүүлийн торхны
баруун, зүүн гадна талд “Галын аюултай”
гэсэн бичилтийг хурц ялгарах өнгөөр бичсэн.

0

3

2.16

Аюултай ачаа тээвэрлэх тээврийн хэрэгсэл
нь
хяналтын
цахим
төхөөрөмжөөр
тоноглогдсон мөн тухайн төхөөрөмжөөр
хяналт хийх эрх бүхий байгууллагын
сервертэй холбогдож, хяналтад хамрагддаг.

0

5

0

2

0

3

0

1

0

5

0

2

0

3

0

3

0

5

0

5

0

368

3.4

46

3.9.

47
3.5
48

3.6.

Аюултай ачаа ангилал
Техникийн ерөнхий
50
шаардлага MNS 4978:2000
стандарт 6.13
51

Тээврийн хэрэгсэлд олон улсын хэмжээнд
хэрэглэгддэг аюултай ачааны таних тэмдэг
болон аюулын шинж чанарын тухай
санамжийг байрлуулсан.
Авто тээврийн хэрэгсэлд Мэргэжлийн
хяналтын холбогдох байцаагчийн дүгнэлтийг
гаргуулсан

0

2.7

45

49

Аюултай ачааг тээвэрлэхдээ тухайн аймаг
нийслэлийн зам, тээврийн асуудал эрхэлсэн
байгууллагаас замын хуудас авсан.

6.14

Аюултай ачаа тээвэрлэх автоцистерн,
чиргүүлийн торхыг аймаг, нийслэлийн
стандартчилал хэмжил зүйн газар, хэлтсээр
баталгаажуулсан.
Тээврийн хэрэгслийг тээвэрлэлтийн явцад
үүсэх болзошгүй аюул ослын үед хор
уршгийг
арилгах
зориулалтын
багаж
хэрэгсэл, хор саармагжуулах бодис, уусмал,
арьс
болон
амьсгал
хамгаалах
хамгаалалтын хэрэгслээр хангасан.
Аюултай ачааг ачиж буулгах тээвэрлэх үйл
ажиллагаатай
холбоотойгоор
гарч
болзошгүй ослын үед ажиллах төлөвлөгөө
боловсруулсан.
Аюултай ачааны тээврийн хэрэгслийг
хадгалах байр, талбай зогсоолын аюулгүй
ажиллагааны талаархи дүгнэлтийг тухайн,
аймаг
нийслэлийн
Онцгой
байдлын
байгууллагаар гаргуулсан.
Аюултай ачааг ачиж, буулгах ажилтан,
тээвэрлэх авто тээврийн хэрэгслийн жолооч
болон түүнийг дагалдан явах ажилтанд
аюулгүй ажиллагааны зааварчилгаа өгч
гарын үсэг зуруулдаг.
Аюултай ачаа тээвэрлэх зориулалтай
нээлтэй тэвш бүхий тээврийн хэрэгслийн
тэвшний хаалтны материал ус нэвтрэхгүй,
шатахгүй эдээр хийгдсэн
Аюултай
ачаа
тээвэрлэх
тээврийн
хэрэгслийг замын хөдөлгөөний дүрэмд
заасан техник хэрэгслээр тоноглосон

ТХШТХ-ийн 7.2,
Дотоод хяналт шалгалтыг зохион байгуулах
52 Аж ахуйн нэгж байгууллагын
журам батлуулан мөрдөж ажилладаг
үйл ажиллагаанд дотоод
хяналт шалгалтыг зохион
53
Дотоод хяналт шалгалтын нэгж, ажилтантай
байгуулах нийтлэг журам,
НИЙТ ОНОО
ҮНЭЛГЭЭ
>=50%
[30%-49%]
<=29%

Их эрсдэлтэй
Дунд эрсдэлтэй
Бага эрсдэлтэй

Хуудас B4

0

0

.......
эрсдэлтэй

.....
эрсдэлтэй

В. ХЯНАЛТ ШАЛГАЛТААР АВСАН АРГА ХЭМЖЭЭ, БИЕЛЭЛТ
Оноо

Үнэлгээ

Тухайн аж ахуйн нэгж, байгууллагад авах арга
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

Биелэлт

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:

