_____________________________________________________
МЭРГЭЖЛИЙН ХЯНАЛТЫН ГАЗАР
Утас: ______________;
E-mail: info@inspection.gov.mn;
Факс: ______________;
Web: http://www.inspection.gov.mn;

№5.33
AВТО ТЭЭВРИЙН
ХЭРЭГСЛИЙН ЗАСВАР,
ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ҮЙЛ
АЖИЛЛАГААГ ШАЛГАХ
ХЯНАЛТЫН ХУУДАС

А. ЕРӨНХИЙ МЭДЭЭЛЭЛ
Хяналт шалгалт эхэлсэн: 20___он ___ сар ___ өдөр, ___ цаг ___ мин;
Хяналт шалгалтын төрөл

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

Удирдамж
Дугаар

Хяналт шалгалтын бүрэлдэхүүн

Төлөвлөгөөт
Төлөвлөгөөт бус
Зөвлөн туслах үйлчилгээ

Хяналт шалгалтад хамрагдсан аж ахуйн нэгж, иргэн
Төрөл
Нэр
ААН
Иргэн

Улсын бүртгэлийн гэрчилгээний №

Эрх бүхий удирдах албан тушаалтан
Албан тушаал
Овог, нэр

Утас, и-мэйл

Хяналт шалгалтад байлцсан албан тушаалтан
Албан тушаал
Овог, нэр

Утас, и-мэйл

Авто үйлчилгээний байгууллагын
ангилалтөрөл, ангилал

Регистрийн No

Хяналтын объект
Хаяг, байршил

Тоног төхөөрөмж
Тоног төхөөрөмжийн нэр,төрөл:

"А" Автомашины хөдөлгөөний аюулгүй байдлыг шууд
хангахтай холбоотой агрегат, зангилаа, механизмын
засвар,үйлчилгээ, оношлогооны байгууллага
"В" Хүн ам, байгаль орчинд сөрөг нөлөө үзүүлэхтэй холбоотой
агрегат, зангилааг иж бүрнээр гүйцэтгэх чиглэлээр
ажиллаж буй авто үйлчилгээний байгууллага
"С" Тээврийн хэрэгслийн сэлбэг,хэрэгсэл,шатах,тослох
материалын худалдаа,үйлчилгээ эрхэлдэг байгууллага
Ангилалд хамаарах үйлчилгээний төрөл:

Ангилал тогтоолгосон он,сар,өдөр
Ажилтны тоо
Нийт ажилтан

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

Өмнөх шалгалтаар авто тээврийн хяналтын
чиглэлээр илэрч байсан зөрчлүүд

Өмнөх шалгалтаар авсан арга хэмжээ,
гүйцэтгэлийн байдал

Инженер

Механик,мастер

Засварчин

менежер

худалдагч

бусад

Б. ХЯНАЛТ ШАЛГАЛТЫН АСУУЛТУУД, ҮНЭЛГЭЭ

1

2

3
4

“Авто тээврийн тухай"
хуулийн 19/2 дүгээр
зүйлийн 19/2/.3 дахь
заалт
"Авто үйлчилгээний
байгууллагад ангилал
тогтоох журам"-ын 2.1
дэх заалт
“Автотээврийн тухай"
хуулийн 19/2 дүгээр
зүйлийн 19/2/.3 дахь
заалт

5
"Автоүйлчилгээний
байгууллагад ангилал
6 тогтоох журам"-ын 2.1
дэх заалт
7

Шаардлага
хангаагүй

Хууль тогтоомж, дүрэм,
No журам, стандартын нэр,
зүйл, заалт

Шаардлага
хангасан

Батлагдсан
оноо

Эрх бүхий байгууллагаар ангиллаа тогтоолгосон

0

10

Хуулийн этгээдийн улсын бүртгэлийн гэрчилгээтэй

0

3

Өөрийн ангилалд
явуулдаг

0

3

0

10

0

5

0

5

0

10

Хяналт шалгалтын асуултууд

нийцүүлэн

үйл

ажиллагаа

Авто үйлчилгээний үнэ тарифыг тогтоож баталсан
Засвар, үйлчилгээнд ашиглах,сэлбэг хэрэгсэл,
шатахуун, тос, тосолгооны болон бусад материал
нь гарал үүслийн гэрчилгээтэй
Тухайн ажил үйлчилгээний онцлог, хүрээ,
ангилалаас хамааран засвар үйлчилгээнд орсон
тээврийн хэрэгслийн талаар мэдээллийн сан
бүрдүүлсэн
Хийсэн засвар, үйлчилгээндээ баталгаат хугацаа
гаргадаг

"Авто үйлчилгээ.
Ангилал. Ерөнхий
шаардлага" MNS
8
5025:2010 улсын
стандартын 6.2 дахь
заалт

Эрхэлдэг ажил, үйлчилгээ нь хүрээлэн байгаа
орчинд сөрөг нөлөөлийг үзүүлээгүй, байгаль
орчныг бохирдуулаагүй.

0

3

9

6.3

Техникийн аюулгүй ажиллагаа, үйлчилгээний
соѐл, ариун цэвэр, эрүүл ахуй, хөдөлмөр
хамгааллын заавар, журам тогтоож мөрдүүлсэн

0

3

10

6.4

Тээврийн хэрэгсэл зогсох зогсоол, талбайтай

0

3

Технологийн тоног төхөөрөмж, багаж хэрэгсэлтэй

0

10

Үйлдвэр үйлчилгээний
байгууламжтай

0

10

11
12

7.1

зориулалтын

барилга,

13

Барилга, байгууламж нь хөдөлгүүрийн ажилласан
хийг зайлуулах агааржуулалтын системтэй

0

3

14

Гэрэлтүүлэх системтэй

0

3

15

Дулаацуулах системтэй
Галын аюулгүйн багаж хэрэгслээр бүрэн
хангагдсан,
Эрүүл ахуй, ариун цэврийн шаардлагын дагуу
цэвэр, бохир усны системд холбогдсон эсвэл
тусгай байгууламжтай.
Галын аюулгүйн багаж хэрэгсэл нь хэвийн
ажиллагаатай
Авто
үйлчилгээний
байгууллагын
захирал,
менежер нарын аль нэг нь автотээврийн дээд
боловсролтой

0

3

0

3

0

3

0

3

0

5

0

5

16

7.2

17

7.1

18
19

11.1

20

11.2

Засвар, үйлчилгээ хариуцсан инженер нь
автотээврийн салбарын механик-инженерийн
мэргэжилтэй, мэргэшүүлэх сургалтад хамрагдсан

Хуудас B2

Авсан оноо

Хяналт
шалгалт

Гүйцэтгэлийн
шалгалт

21

11.3

22

11.4

"Автоүйлчилгээний
23 байгууллагад ангилал
тогтоох журам"-ын 2.1
"Авто үйлчилгээ.
Ангилал. Ерөнхий
24 шаардлага" MNS
5025:2010 улсын
стандартын10.1
25

9.2

26

27

9.3

28
29

10.2

30

10.3

31

10.4

“Авто тээврийн тухай"
хуулийн 19/2 дүгээр
32
зүйлийн 19/2/.3 дахь
заалт
ТХШТХ-ийн 7.2, Аж
33 ахуйн нэгж
байгууллагын үйл
ажиллагаанд дотоод
хяналт шалгалтыг
зохион байгуулах
34 нийтлэг журам, Засгийн
газрын 311 тогтоол

Засвар, үйлчилгээний механик нь техникчмеханикч мэргэжилтэй
Засвар, үйлчилгээний засварчин нь мэргэжлийн
үнэмлэхтэй автотээврийн мэргэжлийн сургалтын
болон авто үйлчилгээний төрөлжсөн мэргэшүүлэх
сургалтанд хамрагдсан

0

5

0

10

0

3

0

5

0

5

0

3

0

3

0

3

0

3

0

2

0

2

Тухайн жилд үйлчлүүлсэн хэрэглэгчдийн талаарх
судалгааг авто тээврийн асуудал эрхэлсэн төрийн
захиргааны төв байгууллагад гаргаж өгдөг

0

3

Дотоод хяналт шалгалтыг зохион байгуулах
журам батлуулан мөрдөж ажилладаг

0

5

Дотоод хяналт шалгалтаар илэрсэн зөрчил
дутагдлыг арилгахад чиглэсэн арга хэмжээг авч
хэрэгжүүлдэг

0

5

0

160

Ажилчдын
өрөөтэй

амралтын

болон

ариун

цэврийн

Ажлын байрны дуу чимээ, тоосжилт, чийгшил
хэвийн хэмжээнд
Тоног төхөөрөмж, багаж хэрэгсэл нь хөдөлмөр
хамгаалал, аюулгүй ажиллагааны шаардлагыг
бүрэн хангасан
Өргөж тээвэрлэх, хэмжих, хянах багаж хэрэгсэл,
өндөр даралтанд ажиллах тоноглол зэрэг нь
тогтоосон журмын дагуу эрх бүхий байгууллагаар
шалгуулж баталгаажуулсан
Суурин ба зөөврийн тоноглол нэг бүрд техник
ашиглалтын бүртгэлийн дэвтэр хөтөлсөн
Суурин ба зөөврийн тоноглол нэг бүрд аюулгүй
ажиллагааны заавартай
Тухайн засвар, үйлчилгээ хийх технологийн
карттай
Ажлын байранд хөдөлмөр хамгаалал, аюулгүй
ажиллагааны болон галын аюулгүйн анхааруулах
тэмдэг, санамжийг тавьсан
Авто машины агрегат, зангилаа, систем эд ангийг
задалж, засвар хийх нөхцөлд технологийн
угаалга,
тосгүйжүүлэх
ажилбарыг
хийж
гүйцэтгэдэг.

НИЙТ ОНОО
ҮНЭЛГЭЭ

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

Их эрсдэлтэй
Дунд эрсдэлтэй
Бага эрсдэлтэй

Хуудас B3

0

0

...
эрсдэлтэй

...
эрсдэлтэй

В. ХЯНАЛТ ШАЛГАЛТААР АВСАН АРГА ХЭМЖЭЭ, БИЕЛЭЛТ
Оноо

Үнэлгээ

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:

