
Хяналтын байгууллага:

Шалгуулагч этгээдийн нэр:

Объектын нэр:

Регистрийн дугаар:

Хууль сахин                               

мөрдөлтийн хувь: 

Эрсдэл үүсэх                                       

магадлалын хувь:             
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1

“Авто тээврийн тухай"

хуулийн 19/2 дугаар

зүйлийн 19/2/.3.6 дахь заалт

Эрх бүхий байгууллагаар

ангиллаа тогтоолгосон. 
0 10

2

“Автотээврийн тухай"

хуулийн 19/2 дугаар

зүйлийн 19/2/.3.1 дэх заалт  

Өөрийн ангилалд нийцүүлэн үйл

ажиллагаа явуулдаг.
0 3

3

“Авто тээврийн тухай"

хуулийн 19/2 дугаар

зүйлийн 19/2/.3.2 дахь заалт

Тухайн жилд үйлчлүүлсэн

хэрэглэгчдийн талаарх судалгааг

авто тээврийн асуудал эрхэлсэн

төрийн захиргааны төв

байгууллагад гаргаж өгдөг.

0 3

4

“Автотээврийн тухай"

хуулийн 19/2 дугаар

зүйлийн  19/2/3.5 дахь заалт

Авто үйлчилгээний үнэ тарифыг

тогтоож баталсан. 
0 10

5

"Тээврийн хэрэгслийн 

техникийн үйлчилгээ, засвар 

хийх журам"-ын 1.5 

Авто үйлчилгээний чиглэлээр үйл

ажиллагаа эрхлэхдээ тохирлын

үнэлгээнд хамрагдаж, тохирлын

баталгаа авсан.

0 5

Гүйцэтгэл-

ийн 

шалгалт

№5.33.AВТО ТЭЭВРИЙН ХЭРЭГСЛИЙН  ЗАСВАР, 

ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ҮЙЛ АЖИЛЛАГААГ  ШАЛГАХ

  ХЯНАЛТЫН ХУУДАС

Хяналт шалгалт хийсэн огноо: …./../..

Шаардлага  хангасан                                

асуултын тоо:                                        

Шаардлага хангаагүй                               

нийт оноо:                                           

Эрсдэл үүсэх                             

магадлал

ХЯНАЛТ ШАЛГАЛТЫН АСУУЛТУУД, ҮНЭЛГЭЭ

№

Хууль тогтоомж, дүрэм, 

журам, стандартын нэр, 

зүйл, заалт

Асуултууд

Батлагдсан 

оноо

Авсан 

оноо

1. Нийтлэг шаардлага



6

"Тээврийн хэрэгслийн 

техникийн үйлчилгээ, засвар 

хийх журам"-ын 1.11

Орон нутгийн эрх бүхий

байгууллагаас батлан гаргасан

тухайн нутаг дэсгэрт үйлчилгээ

эрхлэхэд тавигдах шаардлагыг

мөрдсөн. 

0 3

7

"Тээврийн хэрэгслийн 

техникийн үйлчилгээ, засвар 

хийх журам"-ын 3.6.3

Хийсэн засвар, үйлчилгээндээ

баталгаат хугацаа гаргадаг. 
0 10

8

"Тээврийн хэрэгслийн 

техникийн үйлчилгээ, засвар 

хийх журам"-ын 3.6.5

Засвар үйлчилгээнд орсон

тээврийн хэрэгслийн талаар

мэдээллийн сан бүрдүүлсэн.

0 5

9

"Тээврийн хэрэгслийн 

техникийн үйлчилгээ, засвар 

хийх журам"-ын 3.7.1

Засвар, үйлчилгээнд ашиглах,

сэлбэг хэрэгсэл, шатахуун, тос,

тосолгооны болон бусад

материал нь гарал үүслийн

гэрчилгээтэй.

0 5

10

"Авто үйлчилгээнд тавих.

Ерөнхий шаардлага" MNS

5025:2020 стандартын 6.1

дэх заалт

Хуулийн этгээдийн улсын

бүртгэлийн гэрчилгээтэй, эрхлэх

ажил, үйлчилгээний нэр төрөл,

үйл ажиллагааг тодорхой заасан.

0 3

11 6.2

Эрхэлдэг ажил, үйлчилгээ нь

хүрээлэн байгаа орчинд сөрөг

нөлөөлийг үзүүлээгүй, байгаль

орчныг бохирдуулаагүй.

0 3

12 6.3

Техникийн аюулгүй ажиллагаа,

үйлчилгээний соёл, ариун цэвэр,

хөдөлмөрийн аюулгүй байдал,

эрүүл ахуйн заавар, журам

тогтоож мөрдүүлсэн. 

0 3

13 6.4

Үйлдвэр үйлчилгээний

зориулалтын барилга,

байгууламжтай. 

0 30

14 6.4
Тээврийн хэрэгсэл зогсох зогсоол,

талбайтай.
0 3

15 6.8

Аюултай шингэн хог хаягдлыг 

зориулалтын бат бөх, урвалд 

ордоггүй саванд түр хадгалж 

аюултай хог хаягдал цуглуулах, 

хадгалах, тээвэрлэх, дахин 

боловсруулах зөвшөөрөл бүхий 

газартай гэрээ байгуулан 

хүлээлгэн өгдөг.

0 5

16 6.9

Бусад аюултай хог хаягдал, 

тэдгээрийн сав, баглаа боодлыг 

төрөлжүүлэн түр хадгалж 

аюултай хог хаягдал цуглуулах, 

хадгалах, тээвэрлэх, дахин 

боловсруулах зөвшөөрөл бүхий 

газартай гэрээ байгуулан 

хүлээлгэн өгдөг. 

0 5

2.  Авто үйлчилгээ эрхлэгчдэд тавих ерөнхий шаардлага



17

Барилга, байгууламж нь

хөдөлгүүрийн ажилласан хийг

зайлуулах агааржуулалтын

системтэй.

0 5

18 Гэрэлтүүлэх системтэй. 0 5

19 Дулаацуулах системтэй. 0 5

20

Галын аюулгүйн багаж хэрэгслээр

бүрэн хангагдсан, хэвийн

ажиллагаатай. 

0 5

21 7.2

Эрүүл ахуй, ариун цэврийн

шаардлагын дагуу цэвэр, бохир

усны системд холбогдсон эсвэл

тусгай байгууламжтай.

0 5

22 7.3

Ажилчдын хувцас солих болон 

амрах байр, бие засах, гар угаах 

газартай.

0 3

23 7.3
Үйлчлүүлэгчийн хүлээлгийн өрөө, 

тасалгаатай. 
0 3

24

"Авто үйлчилгээнд тавих. 

Ерөнхий шаардлага"   MNS 

5025:2020 стандартын 8.1

Автомашин тавьж байршуулахад 

зориулсан /хот суурин газарт 

хатуу хучилт бүхий орон нутагт 

нягтруулсан хөрсөн тэгш/ 

талбайтай.

0 5

25 8.2

Хөдөлгөөний аюулгүй байдлыг

хангасан автомашины болон

явган хүний зам, хөгжпийн

бэрхшээлтэй иргэдэд зориулсан

зам, зогсоолтой.  

0 5

26 8.2

Хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдэд 

зориулсан зогсоол талбайг 

тусгайлан тэмдэглэж таних 

тэмдгээр заасан. /өргөн нь 3.5 м-

ээс багагүй./

0 5

27 8.3

Автотээврийн хэрэгсэл 

байрлуулах зогсоолын байрлалыг 

цагаан зураасаар, аюулгүйн 

тэмдэглэгээг шар зураасаар 

тэмдэглэсэн. 

0 5

28 8.4

Гадна зогсоол доторх  Замын 

хөдөлгөөний дүрэмд нийцүүлж, 

тэмдэг, тэмдэглэл байрлуулсан. 
0 5

29

"Авто үйлчилгээнд тавих. 

Ерөнхий шаардлага"   MNS 

5025:2020 стандартын 9.1

Тухайн ажил,үйлчилгээний төрөлд 

технологийн картад тусгагдсан 

тоног төхөөрөмж, багаж 

хэрэгслээр иж бүрэн 

тоноглогдсон. 

0 5

3. Үйлдвэрлэл, үйлчилгээний барилга байгууламжид тавих 

нийтлэг шаардлага

"Авто үйлчилгээнд тавих. 

Ерөнхий шаардлага"   MNS 

5025:2020 стандартын 7.1

4.  Зогсоол талбайд тавих нийтлэг шаардлага

5. Технологийн тоног төхөөрөмж, багаж хэрэгсэлд тавих 

нийтлэг шаардлага



30

"Авто үйлчилгээнд тавих. 

Ерөнхий шаардлага"   MNS 

5025:2020 стандартын 9.2

 Тоног төхөөрөмж, багаж хэрэгсэл 

нь хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, 

эрүүл ахуй, хөдөлмөр хамгаалал, 

аюулгүй ажиллагааны 

шаардлагыг бүрэн хангасан. 

0 5

31 9.2

Өргөх, хэмжих, хянах багаж

хэрэгсэл, өндөр даралтанд

ажиллах тоноглол зэрэг нь

тогтоосон журмын дагуу эрх бүхий

байгууллагаар шалгуулж

баталгаажуулсан.

0 10

32 9.3

Суурин ба зөөврийн тоноглол нэг

бүрд техник ашиглалтын

бүртгэлийн дэвтэр хөтөлсөн.

0 3

33 9.3

Суурин ба зөөврийн тоноглол нэг

бүрд аюулгүй ажиллагааны

заавартай.

0 3

34 9.4

Овор жин ихтэй, агрегат,

механизм, зангилаа, эд ангийг

/хөдөлгүүр, хурдны

хайрцаг гэх мэт/ зориулалтын

шаардлага хангасан өргөх тоног

төхөөрөмж, тэргэнцрээр

зөөвөрлөдөг.

0 3

35 9.5

Автотээврийн хэрэгсэл, түүний 

агрегат зангилааг задлахгүйгээр 

техникийн байдлыг шалгах, 

оношлох төхөөрөмж, багаж 

хэрэгсэлтэй. 

0 5

36

"Авто үйлчилгээнд тавих. 

Ерөнхий шаардлага"   MNS 

5025:2020 стандартын 10.1

Ажлын байрны дуу чимээ,

тоосжилт, чийгшил хэвийн

хэмжээнд

0 5

37 10.3

Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал,

эрүүл ахуй, хөдөлмөр хамгаалал,

аюулгүй ажиллагааны болон

галын аюулгүйн анхааруулах

тэмдэг, санамжийг тавьсан.

0 2

38 10.4

Авто машины агрегат, зангилаа,

систем эд ангийг задалж, засвар

хийх нөхцөлд технологийн

угаалга, тосгүйжүүлэх ажилбарыг

хийж гүйцэтгэдэг.

0 2

39 10.5

Ажлын байрны гадна, дотор

талыг хянах камер суурилуулсан,

галын аюулгүй дохиоллоор

тоноглосон.  

0 5

6.  Ажлын байранд тавих нийтлэг шаардлага

7. Авто үйлчилгээний хүний нөөцөд тавих нийтлэг шаардлага



40

"Авто үйлчилгээнд тавих. 

Ерөнхий шаардлага"   MNS 

5025:2020 стандартын 11.1

Авто үйлчилгээний захирал,

менежерийн аль нэг нь

автотээврийн дээд боловсролтой.

0 5

41 11.1

Эрхэлсэн ажлынхаа чиглэлээр 

мэргэшүүлэх сургалтад 

хамрагдсан.

0 5

42 11.2

Засвар, үйлчилгээ хариуцсан

инженер нь автотээврийн механик-

инженерийн мэргэжилтэй,

эрхэлсэн ажпынхаа чиглэлээр

мэргэшүүлэх сургалтад

хамрагдсан.

0 10

43 11.3

Засвар, үйлчилгээний механик нь 

техникч-механикч мэргэжилтэй, 

мэргэшүүлэх сургалтад 

хамрагдсан.

0 5

44 11.4

Засвар, үйлчилгээний засварчин

нь автотээврийн мэргэжпийн

сургалтын болон

авто үйлчилгээний төрөлжсөн

мэргэшүүлэх сургалтад

хамрагдсан. 

0 5

45 11.6

Автомашины сэлбэг, хэрэгсэл, 

тосолгооны болон ашиглалтын 

бусад материалын борлуулалтын 

ажилтан нь автотээврийн 

мэргэжлийн сургалтын болон авто 

үйлчилгээний төрөлжсөн 

мэргэшүүлэх сургалтад 

хамрагдсан.

0 5

46 11.7

Бусад ажилчид нь Автотээврийн 

салбарын ажил мэргэжпийн 

стандарт. Ерөнхий шаардлага 

MNS 6595:2017 стандартын 

шаардлага хангасан. 

0 5

47

"Авто үйлчилгээнд тавих. 

Ерөнхий шаардлага"   MNS 

5025:2020 стандартын 12.1

Ажлын байранд тодорхой таних 

тэмдэг бүхий  зориулалтын өвөл, 

зуны улиралд тохирсон ажлын 

хувцас өмссөн.  

0 5

48 12.2
Яаралтай тусламж үзүүлэх иж 

бүрдлээр хангагдсан.  
0 5

49

Дотоод хяналт шалгалтыг зохион

байгуулах журам батлуулан

мөрдөж ажилладаг.

0 5

50

Дотоод хяналт шалгалтаар

илэрсэн зөрчил дутагдлыг

арилгахад чиглэсэн арга хэмжээг

авч хэрэгжүүлдэг.

0 5

8. Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуйд тавигдах 

нийтлэг шаардлага

9. Дотоод хяналт шалгалт

ТХШТХ-ийн 7.2, Аж ахуйн

нэгж байгууллагын үйл

ажиллагаанд дотоод хяналт

шалгалтыг зохион байгуулах

нийтлэг журам, Засгийн

газрын 311 тогтоол 



0 270 0 0

Хяналтын чиглэл, албан

тушаалын нэр

/ овог, нэр/

/ гарын үсэг, тэмдэг/

Тайлбар:            

Хүлээн зөвшөөрсөн: Аж ахуйн 

нэгж, байгууллагын эрх бүхий 

албан тушаалтан

БАТАЛГААЖУУЛАЛТ

Хяналтын чиглэл, албан 

тушаалын нэр

/ овог, нэр/

/ гарын үсэг, тамга/

/ овог, нэр/

/ гарын үсэг, тэмдэг/


