ИНД-145 – Агаарын хөлгийн техник үйлчилгээний
байгууллагын гэрчилгээжүүлэлт
II. ГЭРЧИЛГЭЭЖҮҮЛЭХ ЭХНИЙ ҮЕ ШАТ
/ FORMAL APPLICATION PHASE /

I. ГЭРЧИЛГЭЭЖҮҮЛЭЛТИЙН ӨМНӨХ ҮЕ ШАТ
/ PRE APPLICATION PHASE /

Хүсэлт гаргагчид
ИНД, Маягт
/CAA 24145/01/
болон баримт
бичгээр хангана

Хүсэлт
гаргах

Хүсэлт гаргагчийн
өргөдлийн маягт
хүлээн авна

Шаардлагатай
зөвлөгөөг өгнө

ИНЕГ-ын Дарга
удирдамж
баталж, ажлын
хэсэг томилно

• Өргөдлийн маягт
• Албан хүсэлт
• Хавсралтаар
ирүүлсэн баримт
бичгүүд

Үгүй

Тийм
Даргад
мэдэгдэнэ

Хүсэлт
буцаах

Хүсэлт гаргагчид
шаардлага хангахгүй
байгаа тухай
мэдэгдэнэ

Дахин
ирүүлэх

Үгүй

Зөвшөөрөх
эсэх

Ажлын хэсгийн
ахлагч
гэрчилгээжүүлэлтийн
өмнөх уулзалтын цаг
товлож уулзалт хийнэ

Тийм

1

7 хоног / 7 days
IV. ҮЗЛЭГ ШАЛГАЛТЫН ҮЕ ШАТ
/ DEMONSTRATION PHASE /

III. БАРИМТ БИЧГИЙН ҮНЭЛГЭЭ ХИЙХ ҮЕ ШАТ
/ DOCUMENT REVIEW PHASE /
1
Уулзалтаар
дараах
мэдээллийг өгч харилцан
тохиролцсон байна. Үүнд:
1.
Ирүүлсэн баримт бичгийг
нягтлах;
2.
ИНЕГ-т үүсэх хүндрэлийг
шийдвэрлэх, зөрүүтэй ба
нээлттэй
асуултуудыг
шийдвэрлэх;
3.
Гэрчилгээжүүлэлтийн
хүрээнд хийгдэх ажлын
төлөвлөгөө,
хуваарийг
нарийвчлан үзэх;
4.
Төлөвлөгөө
хуваарийг
биелүүлээгүй үр нөлөөг
хэлэлцэх.

• Техник үйлчилгээний
байгууллагын ерөнхий
заавар
• Засвар, үйлчилгээний
тэмдэглэл
• Төхөөрөмж, багаж
хэрэгсэл болон
материалын бүртгэл
• Дотоод аудитын
баримт

Албан өргөдөл
болон баримт
бичгийн бүрдэл бүрэн
эсэхийг хянана

Шаардлага
хангаж
байгаа эсэх

Тийм

Үйл ажиллагаа
явуулж байгаа газар
дээрх үзлэг
шалгалтыг хийнэ

Үгүй

• ИНД-145.51 - Ажилтанд тавигдах
шаардлага
• ИНД-145.52 Техник үйлчилгээний
ажилтны үүрэг гүйцэтгэх цагийн
хязгаарлалт
• ИНД-145.53 Байгууламжийн
шаардлага
• ИНД-145.55 Төхөөрөмж, багаж
хэрэгсэл болон материалын
хангалт
• ИНД-145.59 Техник үйлчилгээний
хяналтын журмууд
• ИНД-145.60 Эрх олгох журам
• ИНД-145.63 Бүртгэл хөтлөлт
• ИНД-145.65 Аюулгүй байдлын
удирдлагын тогтолцоо SMS

Тийм

Хүсэлт
буцаах

Даргад
мэдэгдэнэ

Үгүй

Дахин
ирүүлэх

Хүсэлт гаргагчид
шаардлага
хангахгүй байгаа
тухай мэдэгдэнэ

Үгүй

Тийм

2

7 хоног / 7 days

10 хоног / 10 days
V. ГЭРЧИЛГЭЭ ОЛГОХ ҮЕ ШАТ
/ CERTIFCATION PHASE /

2

Ажлын хэсэг
байцаагчийн дүгнэлт
гаргаж Даргад
танилцуулна

Шаардлага
хангаж байгаа
эсэх

Гэрчилгээ болон
Үйл ажиллагааны
тодорхойлолт
бичилт хийнэ

Дарга
Гэрчилгээ болон
Үйл ажиллагааны
тодорхойлолт
батлана

Уулзалтын цаг
товлож хаалтын
уулзалт хийнэ

Гэрчилгээжсэн
бичиг баримтыг
мэдээллийн санд
оруулна

Үйл
ажиллагаанд
нь тогтмол
хяналт тавина

7 хоног / 7 days

ИНД-145.9
Гэрчилгээ болон Үйл
ажиллагааны
тодорхойлолт олголт

Албан
хүсэлт
хаах

