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УСАН ЗАМЫН ТЭЭВРИЙН
АЮУЛГҮЙ БАЙДЛЫГ ШАЛГАХ
ХЯНАЛТЫН ХУУДАС

МЭРГЭЖЛИЙН ХЯНАЛТЫН ГАЗАР
Утас: ______________;

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

Факс: ______________;

Web: http://www.inspection.gov.mn;
А. ЕРӨНХИЙ МЭДЭЭЛЭЛ

Хяналт шалгалт эхэлсэн: 20___он ___ сар ___ өдөр, ___ цаг ___ мин;
Хяналт шалгалтын төрөл

Удирдамж

Дууссан: 20___он ___ сар ___ өдөр, ___ цаг ___ мин;
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
Албан тушаал

Хяналтын объект

Овог, нэр

Утас, и-мэйл

Хаяг, байршил

Хяналт шалгалтад байлцсан албан тушаалтан
Албан тушаал

Овог, нэр

Утас, и-мэйл

Үйл ажиллагаа
Чиглэл

Тээврийн хэрэгсэл
Үйл ажиллагаа эрхэлсэн

Зогсоолын хүчин чадал

Тээврийн хэрэгслийн тоо

хугацаа
Тээврийн хэрэгсдлийн даац
Үйлдвэрлэсэн орон
Марк
Зориулалт
Ажилтны тоо
Нийт ажилтан

Усан замын мэргэжилтэй
ажилтны тоо

Ахмад

Залуурчин

Механик

Усчин, аврагч

Туслах механик

Бусад

Моторчин
Өмнөх хяналт шалгалтын мэдээ
Хяналт шалгалтад сүүлийн 12 сарын
хугацаанд хэдэн удаа хамрагдсан

Өмнөх шалгалтаар усан замын
хяналтын чиглэлээр илэрч байсан
томоохон зөрчлүүд

Өмнөх шалгалтаар авч байсан арга
хэмжээ, гүйцэтгэлийн байдал

Б. ХЯНАЛТ ШАЛГАЛТЫН АСУУЛТУУД, ҮНЭЛГЭЭ

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

1

“Усан замын тухай
хууль”-ийн 9.1

2

“Усан замын тухай
хууль”-ийн 8.2

3

4

5
6
7
8
9
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21

22
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24

Хяналт шалгалтын асуултууд

Усан замын нийтийн тээврийн үйлчилгээ эрхлэх
тусгай зөвшөөрөл авсан
Усан замын тээврийн хэрэгслийг эзэмшигч нь усан
тээврийн асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны төв
байгууллагад бүртгүүлж, бүртгэлийн гэрчилгээ
авсан

“Усан замын тээврийн
хэрэгсэлд техникийн
болон экологийн
Усан замын тээврийн хэрэгслээ техникийн болон
хяналтын үзлэг хийх, экологийн хяналтын үзлэгт товлогдсон хугацаанд
тоо бүртгэл хөтлөх, бүрэн хамруулсан.
улсын дугаар олгох
журам”-ын 6.4
Усан замын тээврийн хэрэгслийн улсын дугаарыг
6.2
баталсан
загварын
дагуу
байршуулж
тэмдэглэсэн.
Усан замын тээврийн хэрэгслийн техникийн
байдалд тогтмол үзлэг хийж, хийсэн бүртгэлийг
6.3
хувийн хэрэгт тэмдэглэдэг
Усан замын тээврийн хэрэгслийн хувийн
хэрэгтэй,түүнийг бүрэн хөтөлдөг
Аюул ослын үед зорчигчийг авран хамгаалах
хантаазтай.
“Усан замын тээврийн
Аврах завьтай.
тухай хууль”-ийн 12.2.2
Ус гадагшлуулагчтай. (хувин)
Аврах цагирагтай.
Усан замын тээвэрлэлт эхлэх болон тээвэрлэлтийн
үеийн ус цаг уур, орчны мэдээг орон нутгийн ус цаг
12.2.6
уур, орчны хяналт шинжилгээний байгууллагаас
тогтмол авдаг.
Ахмад нь усан замын тээврийн мэргэжилтэй.
Механик нь усан замын тээврийн мэргэжилтэй.
Моторчин нь усан замын тээврийн мэргэжилтэй.
Залуурчин нь усан замын тээврийн мэргэжилтэй
12.2.8
эсвэл мэргэшсэн.
Усчин аврагч нь усан замын тээврийн мэргэжилтэй
эсвэл мэргэшсэн.
Завьчин нь усан замын тээврийн мэргэжилтэй
эсвэл мэргэшсэн.
Ачаа, зорчигчийг тээвэрлэх усан замын чиглэлийг
тогтоосон.
12.2.3
Тээвэрлэлтийн цагийн хуваарийг баримтлан
тээвэрлэдэг.
Усан замын тээврийн хэрэгслийг зориулалтын
12.2.4
зогсоолд байрлуулдаг.
“Усан замын тээврийн
хэрэгсэлд техникийн
Усан замын тээврийн хэрэгслийг шинээр
болон экологийн
хөдөлгөөнд оролцуулах, моторыг солих буюу их
хяналтын үзлэг хийх,
засвар хийсний дараа Бүртгэлийн газарт мэдэгдэн
тоо бүртгэл хөтлөх,
зохих бүртгэл, хөдөлгөөнийг хийлгэдэг.
улсын дугаар олгох
журам”-ын 6.5
“Усан замын тээврийн Радио холбооны станцыг ашигладаг.
хэрэгслийн техник
Ээлжийн журналтай.
ашиглалтын дүрэм”- Техникийн аюулгүйн дүрэмтэй.
ийн 4.92

Шаардлага
хангаагүй

No

Шаардлага
хангасан

Батлагдсан
оноо
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0
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Авсан оноо

Хяналт
шалгалт

Гүйцэтгэлийн
шалгалт
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хэрэгслийн техник
ашиглалтын дүрэм”ийн 4.92
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Ашиглалтын дүрэм ба заавартай.
Гал унтраах бүх хэрэгсэл нь гарын дор газар
байрлуулагдсан.
Гал унтраах багаж хэрэгсэл нь ажиллагаатай.
Луужин бүрэн ажиллагаатай.
Усан замын чиглэлийн батлагдсан зурагтай.
Усан замын тээврийн хэрэгсэл нь цахилгаан
хэмжих багаж хэрэгслээр хангагдсан.
Түүнийг 2 жилд нэг удаа баталгаажуулсан.
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Орон нутгийн засаг захиргаа, усан замын асуудал
эрхэлсэн төрийн захиргааны төв байгууллага
хамтран баталсан хөдөлгөөний чиглэлийг мөрддөг.

0

2

Ачаа барааг ачиж буулгах тоног төхөөрөмж болон
хадгалах боломж бүхий хатуу хучилттай талбайтай.
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“Усан замын зогсоол Зэргэлдээх нутаг дэвсгэрээс хаалт, хашаагаар
байгуулах, түүнийг
тусгаарлагдсан.
ашиглах журам”-ын 4 Усан замын тээврийн хэрэгслээс хуурай хог,
тээвэрлэгдсэн ачаа, барааны үлдэгдэл хогийг
гарган авч зайлуулах газартай.
Аврах баг бүрэлдэхүүнтэй.
Борооны болон бохир ус, бусад ус зайлуулах
6
төхөөрөмжтэй.
Зогсоол дахь усан замын тээврийн хэрэгсэлд
үйлчилгээ үзүүлэх, зогсоол руу ирэх болон түүнээс
хөдлөх бүрэлдэхүүнийг байршлуулах, зогсоолын
4
аж ахуй, ачиж буулгах үйл ажиллагааг явуулах
мэргэшсэн багтай.
7
Зогсоолын гүний хэмжээг тогтоосон.
8
Зогсоолын орох гарах замууд гэрэлтүүлэгтэй.
Хөвдөг зогсоолыг зорчигчийн суух болон буухад
зориулсан бариултай шатаар тоноглосон байх ба
эрэгт хоѐр талаас нь сайтар бэхэлсэн.
Усан замын тээврийн хэрэгслээс гарсан бохир ус,
тос, нефтийн төрлийн бүтээгдэхүүний үлдэгдэл
10
бусад бохирдлыг уснаас цэвэрлэж байх
зориулалтын тусгай зориулалтын тээврийн
хэрэгсэлтэй.
Зогсоолын нутаг дэвсгэрийн тээврийн хэрэгслийн
11
багтаамж, усны гүнд тодорхой шаардлагын дагуу
бэхлэгдсэн.
Усан замын тээвийн хэрэгсэлтэй шууд харилцах
боломжийг бүрдүүлсэн налуу, усан замын тээврийн
хэрэгсэл ирэх, буцах аюулгүйн гарц, шатаар
хангагдсан.
Харилцаа холбоо, гэрэлтүүлэгтэй.
15
Галын аюулаас сэргийлэх төрөл бүрийн багаж
хэрэгслээр хангагдсан, галын байгууллагын
машинд зориулсан тусгай зогсоолтой.
Зогсоолын хил хязгаарыг тэмдэглэсэн анхааруулах
тэмдэг, тэмдэглэгээ нь өдөр болон шөнийн цагт тод
харагддаг.
100-р түвшиний аврах хантааз нь дараах дагалдах
хэрэгсэлтэй Үүнд: аваарын гэрэлтэй
Хувийн хөвөгч
Шүгэл /3/
хэрэгсэл.4-р
Өргөх гогцоо /хөлөг онгоцны аврах хантаазанд/
хэсэг:Аврах
хантааз,гүйцэтгэлийн Холбогч бүс
түвшин-100 Аюулгүй Гэрэл ойлгогч материал /з/
Аюулгүйн бүс
ажиллагааны
шаардлагууд MNS ISO Даралтат хавхлага
12402-45:2014 5.2.1 Олон тасалгаат систем
Хамгаалах таг
Нэмэлт тусгай баг
9

58

5.3.1.3

Биеийн жингээрээ 30 хүртлэх кг жинтэй буюу эсвэл
6-гаас доош насны хүүхэд зориулсан хийлдэг аврах
хантааз нь автоматаар хийлэгдэг, хантаазанд
хөвөлтийн тестийг хийж шалгасан

59

5.6.1

Аврах хантаазны аюулгүй байдлыг эрэг дээр болон
усны гадаргуу дээр туршиж баталгаажуулсан

60

5.6.2,5.6.2.2

61

6.2

62

7

ТХШТХ-ийн 7.2, дотоод
хяналт шалгалтыг
зохион байгуулах
нийтлэг журам,
Засгийн газрын 311
64
тогтоол
63

Аврах хантааз нь хэрэглэгчдийн биед яг тохирсон,
өмсөх заавартай
Аврах хантааз дээр стандартын 6.2-ийн "а-х"-д
заасан мэдээллүүд зургаар болон бичгээр
бичигдсэн.
Аврах хантааз нь үйлдвэрлэгчийн мэдээлэлтэй
/өмсөж, туршиж, ашиглах, ашиглахыг хязгаарлах,
сэлбэг хэрэгслийн тодорхойлолт тэдгээрийг солих,
үйлчилгээ хийх заавар гэх мэт/
Дотоод хяналт шалгалтыг зохион байгуулах журам
батлуулан мөрдөж ажилладаг
Дотоод хяналт шалгалтаар илэрсэн зөрчил
дутагдлыг арилгахад чиглэсэн арга хэмжээг авч
хэрэгжүүлдэг
НИЙТ ОНОО
ҮНЭЛГЭЭ

>=50%
[30%-49%]
<=29%

Их эрсдэлтэй
Дунд эрсдэлтэй
Бага эрсдэлтэй
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0

5

0

5

0

5

0

5

0

5

0

215

0

0

......
эрсдэлтэй

......
эрсдэлтэй

Оноо

Үнэлгээ

В. ХЯНАЛТ ШАЛГАЛТААР АВСАН АРГА ХЭМЖЭЭ, БИЕЛЭЛТ
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:

