
Хяналтын байгууллага:

Шалгуулагч этгээдийн нэр:

Объектын нэр:

Регистрийн дугаар:

Хууль сахин                               

мөрдөлтийн хувь: 

Эрсдэл үүсэх                                       

магадлалын хувь:             
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0 95 0 0

1
“Автотээврийн тухай хууль”-

ийн 9 дүгээр зүйлийн 9.1

Тээвэрлэгчтэй тээвэрлэлтийн

гэрээ байгуулсан.  
0 10

2
"Aвтотээврийн тухай" хууль"-

ийн 10 дугаар зүйлийн 10.2.2.

Зорчигчийг тээвэрлэлтийн нөхцөл,

техникийн шаардлага хангасан,

зориулалтын тээврийн хэрэгслээр

аюул, осолгүй тээвэрлэдэг. 

0 20

3  10.2.2
1

Тээвэрлэлтийн ажил, үйлчилгээг

эрхлэх тухайн ангиллын тээврийн

хэрэгслийн мэргэшсэн жолоочтой.

0 10

4 10.2.3.

Гэрээ байгуулсан байгууллагатай

тохиролцсон цагийн хуваарь,

чиглэлийг баримтладаг.

0 5

5 10.2.4

Өөрийн гүйцэтгэсэн ажил,

үйлчилгээний хэмжээ, үйл

ажиллагааны мэдээ, тайланг

тогтоосон үзүүлэлт, загвараар

хугацаанд нь гэрээ байгуулсан

байгууллагад гаргаж өгдөг.

0 5

Ерөнхий шаардлага

ХЯНАЛТ ШАЛГАЛТЫН АСУУЛТУУД, ҮНЭЛГЭЭ

№

Хууль тогтоомж, дүрэм, 

журам, стандартын нэр, зүйл, 

заалт

Асуултууд

Батлагдсан 

оноо

Гүйцэтгэл-

ийн 

шалгалт

Авсан 

оноо

Хяналт шалгалт хийсэн огноо: …./../..

Шаардлага  хангасан                                

асуултын тоо:                                        

Шаардлага хангаагүй                               

нийт оноо:                                           

Эрсдэл үүсэх                             

магадлал

№5.21.НИЙТИЙН ТЭЭВРИЙН  ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ  

БАЙГУУЛЛАГЫГ ШАЛГАХ

  ХЯНАЛТЫН ХУУДАС

Хуудас 1



6 10.2.8

20 ба түүнээс дээш нийтийн

тээврийн хэрэгсэлтэй

тээвэрлэгчийн тээврийн

хэрэгслийн 10-аас доошгүй хувь

нь хөгжлийн бэрхшээлтэй

иргэнийг тээвэрлэхэд

зориулагдсан.

0 10

7 10.2.11.

Зөвхөн өөрийн эзэмшлийн

тээврийн хэрэгслээр улс, хот

хоорондын нийтийн тээвэр,

шуудан тээвэрлэлтийн үйлчилгээ

эрхэлсэн.

0 5

8 17.2

Авто тээврийн хэрэгслийн

техникийн байдлын хяналтын

улсын үзлэг, тооллогод орж,

замын хөдөлгөөнд оролцох

зөвшөөрөл, гэрчилгээ авсан.

0 5

9

“Автотээврийн хэрэгслээр

ачаа, зорчигч тээвэрлэх

дүрэм”-ийн 2.5.

Тээвэрлэгч нь тээвэрлэлт

гүйцэтгэх тутамдаа тухайн

чиглэлийн автотээврийн хяналтын

товчоодод замын хуудсыг

шалгуулан бүртгүүлж хэвшсэн.

0 5

10 2.6

Инженер механик нь

автотээврийн хэрэгслийн

техникийн бүрэн бүтэн байдал,

тээвэрлэлтийн нөхцлийг хэрхэн

хангасныг шалгаж, замын хуудсыг

баталгаажуулдаг.

0 10

11

Нийтийн зорчигч тээврийн

үйлчилгээ. MNS 5012 : 2011

улсын стандартын 6.4.

Хөдөлгөөний болон бусад

болзошгүй осол, аюулын үед

холбогдох байгууллага, хүмүүст

яаралтай мэдэгдэж, осол аюулд

өртөгсдөд анхны тусламж үзүүлэн

аварч, шаардлагатай арга хэмжээ

авсан. 

0 5

12  7.6.2

Тээвэрлэгч нь үйлчлэх замналд

хот хооронд нийтийн тээврийн

үйлчилгээний тодорхой цэгүүдэд

зорчигч, жолооч түр амрах,

хооллох байр, бие засах

газруудыг  зохион байгуулсан. 

0 5

0 220 0 0

13

Нийтийн зорчигч тээврийн

үйлчилгээ. MNS 5012 : 2011

улсын стандартын 6.2.

Өөрийн өмчийн техникийн

үйлчилгээ, засварын байртай.
0 60

14  6.2.2.

20 хүртэлх тээврийн хэрэгсэлд

техникийн оношлогоо, үйлчилгээ,

засварын тоноглосон суваг,

өргүүртэй.

0 5

Засвар,үйлчилгээний байранд тавигдах шаардлага 

Хуудас 2



15

Таксийн үйлчилгээ. Ерөнхий

шаардлага MNS 5122:2013

улсын стандартын 5.8.1

Өөрийн өмчийн эсвэл түрээсийн

Техникийн оношлогоо, засвар

үйлчилгээний зориулалтын

байртай. 

0 60

16  5.8.4.

Тээвэрлэгч нь 10-аас 15 такси

тутамд засвар үйлчилгээний 1-ээс

доошгүй суваг болон өргүүртэй.  

0 5

17

Тээврийн хэрэгслийн засвар,

үйлчилгээний байр нь

гэрэлтүүлэгтэй. 

0 5

18
Агааржуулалтын систем бүрэн

ажиллагаатай.
0 5

19
Дулаацуулах систем бүрэн

ажиллагаатай.
0 5

20

Авто машины хөдөлгүүрийн

ажилласан хийг зайлуулах

системтэй.

0 5

21

Засвар, үйлчилгээний барилга

байгууламж нь галын аюулгүйн

багаж хэрэгслээр бүрэн

хангагдсан, хэвийн ажиллагаатай.

0 5

22

Нийтийн зорчигч тээврийн

үйлчилгээ. MNS 5012 : 2011

улсын стандартын 6.2.3.1.

Нийтийн зорчигч тээврийн

хэрэгслийг цэвэрлэж, угаах

угаалгын цэгтэй. 

0 20

23

Авто үйлчилгээ-Ангилал,

Ерөнхий шаардлага MNS

5025:2010 стандартын 7.2

Засвар, үйлчилгээний барилга

байгууламж нь цэвэр, бохир усны

системд холбогдсон. /тусгай

байгууламжтай/ 

0 5

24 7.3.

Ажилчдын хувцас солих болон

амрах байр, бие засах, гар угаах

газартай.

0 5

25 8.1.

Зогсоол талбай нь автомашин

тавихад зориулж тэгшилж

цардсан.

0 5

26 9.2.

Өргөж тээвэрлэх, хэмжих, хянах

багаж хэрэгсэл, өндөр даралтанд

ажиллах тоноглолыг эрх бүхий

байгууллагаар шалгуулж

баталгаажуулсан.

0 5

27 9.3

Суурин ба зөөврийн тоноглол нэг

бүрд техник ашиглалтын

бүртгэлийн дэвтэр хөтөлж,

аюулгүй ажиллагааны заавартай. 

0 5

28 10.2.

Засварын байр нь технологийн

картын дагуу шаардлагатай тоног

төхөөрөмж, багаж хэрэгслээр иж

бүрэн  тоноглогдсон. 

0 5

Нийтийн зорчигч тээврийн

үйлчилгээ. MNS 5012 : 2011

улсын стандартын 6.2.1,

Таксийн үйлчилгээ. Ерөнхий

шаардлага MNS 5122:2013

улсын стандартын 5.8.5.

Хуудас 3



29 10.3.

Тоног төхөөрөмж бүрт хөдөлмөр

хамгаалал, аюулгүй ажиллагааны

аюулгүйн анхааруулах тэмдэг,

санамж тавьсан.

0 5

30 11.2.

Засвар, үйлчилгээ хариуцсан

инженер механик нь автотээврийн

механик-инженерийн мэргэжилтэй

бөгөөд мэргэшсэн.

0 5

31 11.4.
Засвар, үйлчилгээний засварчин

мэргэжлийн үнэмлэхтэй.  
0 5

0 135 0 0

32
Өөрийн өмчийн дулаан

зогсоолтой.
0 30

33 Нийт паркийн 80,0-аас багагүй 0 20

34 6.2.4

Ил зогсоолын зам, талбай нь

үйлдвэрлэл, үйлчилгээний

технологийн урсгалыг хангасан

цардмал замтай.

0 5

35
Өөрийн өмчийн эсвэл түрээсийн

дулаан гарааштай. 
0 30

36 Нийт таксийн 60 %-иас дээш 0 10

37 Дулаан зогсоол нь гэрэлтүүлэгтэй. 0 5

38
Агааржуулалт систем нь бүрэн

ажиллагаатай.
0 5

39
Дулаацуулах систем нь бүрэн

ажиллагаатай.
0 5

40

Авто машины хөдөлгүүрийн

ажилласан хийг зайлуулах

системтэй.

0 5

41

Дулаан зогсоол нь галын

аюулгүйн багаж хэрэгслээр бүрэн

хангагдсан, хэвийн ажиллагаатай.

0 5

42

Автозогсоол. Ангилал ба

ерөнхий шаардлага MNS

5342:2007 улсын стандартын

6.8

Битүү зогсоол нь харуул

хамгаалалт, дохиолол,

телекамер, галын аюулгүйн

дохиололтой

0 5

43 7.5

Зогсоолд тээврийн хэрэгсэл

байрлах байрлал, хөдөлгөөний

чиглэл болон галын аюулын үеийн 

хөдөлгөөний бүдүүвч зургийг

орох, гарах хаалганд ил

байрлуулсан.

0 5

44 7.7.

Автотээврийн хэрэгсэл байрлах

зогсоолын байрлалыг цагаан

зураасаар, аюулгүйн тэмдэглэгээг

шар зураасаар тэмдэглэсэн.

0 5

 Авто ил, далд зогсоолд тавигдах шаардлага 

Таксийн үйлчилгээ. Ерөнхий

шаардлага MNS 5122:2013

улсын стандартын 5.8.5

Нийтийн зорчигч тээврийн

үйлчилгээ. MNS 5012 : 2011

улсын стандартын 6.2.1.

Нийтийн зорчигч тээврийн

үйлчилгээ. MNS 5012 : 2011

улсын стандартын 6.2.

Таксийн үйлчилгээ. Ерөнхий

шаардлага MNS 5122:2013

улсын стандартын 5.8.2.
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0 50 0 0

45

Автотээврийн хөдлөх

бүрэлдэхүүний техникийн

үйлчилгээ,засварын 

тогтолцоо тодорхойлолт

MNS 4601:2011 улсын

стандартын 6.2

Автомашин ашиглалттай

холбоотой асуудлыг хянан

шийдвэрлэж байх үүрэг бүхий

техникийн комисс /зөвлөл/-ыг

байгуулж, ажиллах журмыг

тогтоон ажилласан.

0 5

46 6.4.

Ажлын байранд хийгдэх

техникийн оношлогоо үйлчилгээ,

засварын ажлын төрөл бүрээр

ажлын дэс дарааллыг тогтоосон

технологийн карт, тоног

төхөөрөмж, багаж хэрэгсэл

ашиглалтын аюулгүй

ажиллагааны зааврыг

боловсруулж байрлуулсан.

0 5

47 6.8

Мэргэжлийн ажилчид, инженер

техникийн ажилтнуудын

мэргэжлийн ангилал, ажлын

болон мэргэжлийн зэрэг, тавих

шаардлагыг тогтоосон. /ажлын

байрны тодорхойлолт/

0 10

48 7.5
Автотээврийн хэрэгсэл нь хувийн

хэрэгтэй, түүнийг бүрэн хөтөлдөг. 
0 10

49 7.8.

Тээврийн хэрэгсэлд хийх

техникийн үйлчилгээний хугацааг

энэхүү стандартын 7.4-ийн 1-р

хүснэгтэд заасан үечлэлд

нийцүүлэн явсан бодит гүйлт

эсвэл төлөвлөгөөт гүйлттэй нь

уялдуулан тогтоож албадан хийж

техникийн аюулгүй байдлыг

ханган ажилладаг.

0 20

0 98 0 0

50

Автотээврийн хэрэгслийн

техникийн байдалд тавих

ерөнхий шаардлага MNS

4598:2011 улсын стандартын

5.3.

Тээврийн хэрэгслүүдийн

эдэлгээний баталгаат гүйлт,

гүйлтийн нөөц ихтэй, найдварт

ажиллагааны түвшин өндөртэй.

0 5

51

‘’Дизель хөдөлгүүртэй

автомашин-Утааны 

тортогжилтын зөвшөөрөгдөх

дээд хэмжээ ба хэмжих арга’’

MNS 5014:2009 улсын

стандартын 5.2

Автомашины дизель

хөдөлгүүрийн утааны

тортогжилтын хэмжээ стандартад

заасан зөвшөөрөгдөх дээд

хэмжээнээс хэтрээгүй. 

0 20

Автотээврийн хөдлөх бүрэлдэхүүний техникийн үйлчилгээ, 

засварын ажилд тавигдах шаардлага

Тээврийн хэрэгсэл, боловсон хүчинд  тавих шаардлага

Хуудас 5



52

‘’Бензин хөдөлгүүртэй

автомашин-Утааны найрлага

дахь хорт бодисын

зөвшөөрөгдөх дээд хэмжээ

ба хэмжих арга’’ MNS

5013:2009 улсын стандартын

5.2

Бензин хөдөлгүүртэй автомашины

хөдөлгүүрийн утааны найрлагад

агуулагдах нүүрстөрөгчийн дутуу

исэл, нүүрс устөрөгчийн хэмжээ

стандарт заасан зөвшөөрөгдөх

дээд    хэмжээнээс хэтрээгүй.

0 20

53

Нийтийн зорчигч тээврийн

үйлчилгээ. MNS 5012 : 2011

улсын стандартын 5.9.

Нийтийн зорчигч тээврийн

хэрэгсэл дотор замналын зураг

болон тамхи татах, ил гал

гаргахыг хориглосон тэмдэг,

заалт, бусад санамжуудыг зохих

стандартын дагуу бичиж

байрлуулсан.

0 3

54

Угсраа автобус нь хөгжлийн

бэрхшээлтэй иргэнийг тээвэрлэх

орох гарах тавцантай.

0 5

55

Угсраа автобус нь сонсголын

бэрхшээлтэй иргэнд зориулсан

чиглэлийн болон зогсоолуудын

нэр нь урсдаг самбар дэлгэцтэй.

0 5

56

Харааны бэрхшээлтэй иргэнд

зориулсан автомат чанга яригч

болон микрофонтой.

0 5

57 7.2.2.4.
Угсраа автобусны хойд талд

цацруулагч байрлуулсан.
0 5

58   7.3.1.

Аж ахуйн нэгж, байгууллагын

эмблем, гараашийн дугаар,

чиглэлийн нэр, дугаарыг баталсан

загварын дагуу зорчигчдод ил тод

харагдах газар бичиж

байрлуулсан.

0 3

59 7.4.

Нийтийн зорчигч тээврийн

үйлчилгээнд үйлдвэрлэгдсэнээс

хойш 12 -оос дээш жил

ашиглагдсан тээврийн хэрэгсэл

ашигладаггүй.

0 10

60 7.6.3

Үйлчилгээний явцад замд

эвдэрсэн тээврийн хэрэгсэлд

техникийн түргэн тусламж

үзүүлэх, холбоо, мэдээллийн

хэрэгслээр хангасан.

0 3

61

Жолоочийг жил бүр эрүүл

мэндийн гүнзгийрүүлсэн үзлэгт

хамруулсан.

0 3

62

Жолоочийг шугамд гарахын өмнө

тээврийн хэрэгсэл жолоодох

чадварын эмчийн үзлэгт

хамруулсан.

0 5

 7.2.1.3.

6.7

Хуудас 6



63 8.1.

Техникийн асуудлыг шууд эрхлэн

удирддаг албан тушаалтан нь

автотээврийн мэргэшсэн

инженерийн сургалтанд

хамрагдсан.

0 5

64 6.8.

Нийтийн зорчигч тээврийн

үйлчилгээнд ажиллагсад нь

ажлын хувцас (халат) өөрийн нь

зураг, нэр бүхий нэрийн

хуудастай.

0 1

0 79 0 0

65

Нийтийн такси үйлчилгээ.

Ангилал ба тодорхойлолт.

Ерөнхий шаардлага MNS

5122:2013 улсын стандартын

5.4.

Нийтийн таксийг шуурхай

холбооны хэрэгсэл байрлал

тогтоох, бүртгэл хяналтын

төхөөрөмжтэй.

0 5

66 5.5.

Таксийн байгууллага нь нийслэлд

30, хөдөө орон нутагт 15-аас

доошгүй такситай, тэдгээрийн 60-

аас доошгүй хувь нь өөрийн

өмчлөлд бүртгэгдсэн.

0 10

67 5.6.

Нийт таксийн 10-аас доошгүй хувь

нь хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэд

болон хүүхэд тээвэрлэхэд

зориулагдсан хамгаалалтын

бэхэлгээ, сандалтай.

0 3

68 5.7.

Нийтийн таксины үйлчилгээний

жолооч нар нэг загварын дүрэмт

хувцастай. 

0 2

69 6.1.
Таксийн тээврийн хэрэгсэл нь

зүүн гар талдаа жолооны хүрдтэй. 
0 20

70 Такси нь таксиметртэй.  0 10

71
"TAXI" гэсэн бичиглэл бүхий

гэрлэн хаяг, таних тэмдэгтэй. 
0 3

72

Таксинд байгууллагын лого,

харилцах утасны болон

автомашины гараашийн дугаарыг

тавьсан.

0 2

73 6.4.
Зорчигчийн суудал бүр

хамгаалалтын бүстэй.
0 3

74 6.6

Таксины бүхээгт байгууллагын

нэр, жолоочийн өнгөт зураг, овог

нэр, улсын ба гараашийн

дугаарыг бичиж, зорчигчдод

харагдахаар хөдөлгөөнгүйгээр

байрлуулсан.

0 3

75 6.8.

Таксийн үйлчилгээнд

үйлдвэрлэснээс хойш 10-аас

дээш жил болсон автомашин

ашигладаггүй. 

0 10

Нийтийн такси үйлчилгээнд тавигдах тусгай шаардлага

6.2

Хуудас 7



76 7.12.

Таксины жолооч нь тухайн нутаг

дэвсгэрийн газрын зураг,

томоохон албан газар, зочид

буудал болон цагдаа, гал,

эмнэлгийн түргэн тусламж зэрэг

байгууллагуудын хаяг, харилцах

утасны лавлахаар хангагдсан.

0 3

77 9.1.

Жолооч нь тухайн ангиллын

жолоодох эрхийн үнэмлэхтэй, 21-

ээс дээш настай, 2-оос дээш жил

жолоочоор ажилласан. 

0 5

0 30 0 0

78

"Жуулчны автотээврийн

үйлчилгээ. Ерөнхий

шаардлага" MNS 5231:2003

улсын стандартын 6.4.

Жолоочийг хариуцлагын даатгалд

хамруулсан.
0 5

79 6.5.

Аялалын замнал, цагийн

хуваарийг батлагдсан авто замын

сүлжээг үндэслэн

баталгаажуулсан.

0 3

80 7.1.

Автотээврийн хэрэгсэл нь

автотээврийн хэрэгслийн

техникийн байдалд тавих

стандартын шаардлагыг бүрэн

хангасан, халаалт болон

агааржуулалтын тохируулагатай,

харилцаа холбооны хэрэгсэл,

тээшний зориулалтын хонгилтой. 

0 10

81 7.4.

Автотээврийн хэрэгсэл нь урд

болон ар талдаа англи, монгол

хэл дээр Tourist /жуулчин/ гэсэн

бичээс нь дөрвөлжин хэлбэртэй,

250мм х300мм-ийн хэмжээтэй

улаан хүрээтэй, хүрээний өргөн нь

талын хэмжээний 1/10-тэй тэнцүү

бичээс нь цэнхэр өнгө бүхий

таних тэмдэгтэй. 

0 2

82 8.1.

Жолооч нь тухайн ангиллын

автотээврийн хэргслийг жолоодох

эрхийн үнэмлэхтэй, 3-аас дээш

жил тээврийн хэрэгсэл

жолоодсон.  

0 5

83 8.2.

Жолооч нь жилд 1 удаа эрүүл

мэндийн үзлэгт хамрагдаж,

дүгнэлт гаргуулсан.

0 5

0 62 0 0

84

Хүүхэд тээвэрлэх автобус.

Автобус ба үйлчилгээнд

тавих шаардлага MNS 6440:

2014 стандартын 5.15

Ерөнхий боловсролын тусгай дунд

сургуулийн хүүхдийн автобусанд

тавигдах нэмэлт шаардлагыг

тээвэрлэлтийн гэрээнд тусгасан.

0 5

Жуулчны үйлчилгээнд тавих тусгай шаардлага 

Хүүхэд тээвэрлэгч болон үйлчилгээнд тавих шаардлага

Хуудас 8



85 6.1.3

Үйлчилгээнд ажиллах автобус нь

хүйтний улиралд дулаан

гараашаар хангагдсан.

0 5

86 6.1.5

Жолооч нарыг эрүүл мэндийн

гүнзгийрүүлсэн үзлэгт жил бүр

хамруулсан.

0 3

87 6.1.6
Жолооочийн хариуцлагын

даатгалд хамрагдсан.
0 3

88 6.1.7
Жолоочийг нэг загварын дүрэмт

хувцсаар хангасан.
0 3

89 7.1

Тээвэрлэгч нь тээвэрлэлтийн

гэрээгээр тогтоосон замнал,

зогсоол болон цагийн хуваарийн

дагуу тээвэрлэлтийг гүйцэтгэсэн.

0 3

90 7.2

Автобусны техникийн хурдыг цагт

50 км-ээс хэтрүүлэхгүйгээр

хөдөлгөөнд оролцсон.

0 5

91 7.3

Тээвэрлэлтийн явцад сурагчдад

зөвлөмж, зааварчилгаа өгөх,

хяналт тавих, хүүхдэд туслах

үүрэгтэй насанд хүрсэн хүрсэн нэг

ажилладаг. 

0 3

92 7.4

Хүүхэд тээвэрлэх тээврийн

хэрэгсэл дотор замналын зураг

болон бусад санамжуудыг зохих

стандартын дагуу бичиж

байрлуулсан. 

0 2

93 7.5
Автобусаар зөвхөн хүүхэд

тээвэрлэсэн. 
0 5

94 7.6

Хөдөлгөөн эхлэхийн өмнө хүүхдэд

зөв суух, бүс бүслэх, хөдөлгөөний

аюулгүй байдлыг сахих

зааварчилгааг өгсөн.

0 3

95 7.7

Автобус бүрэн зогссоны дараа

хүүхдүүдийг буулгаж, суулгаж

хаалгаа гүйцэд хаасны дараа

хөдөлгөөнийг эхлүүлдэг.

0 2

96 7.8

Жолооч нь үйлчилгээ эхэлсэн,

дууссан цаг болон үйлчилгээний

явцын мэдээллийг цаг тухай бүр

тээвэрлүүлэгчид мэдэгдэж замын

хуудсанд тэмдэглэгээ хийлгэсэн. 

0 2

97 8.4.1
Автобусанд суудлын тооноос илүү

хүүхэд тээвэрлэдэггүй.
0 5

98 8.4.2
Зорчигчийн танхимд хүүхэд байх

үед автобусыг эзгүй орхидоггүй.
0 5

99 8.4.3
Автобусыг хүүхэд суулгах, буулгах

газраас өөр газар зогсдоггүй.
0 5

Хуудас 9



100 8.4.7

Хөдөлгөөнд оролцох үед

техникийн эвдрэл саатал гарсан

нэн даруй холбогдох байгууллагад 

0 3

0 48 0 0

101

Улс хоорондын автотээврийн

ачаа, зорчигч тээвэрлэлт.

Тээвэрлэлтийн ерөнхий

шаардлага MNS 5831:2007

улсын стандартын 5.3

Улс хоорондын тээврийн

байгууллага нь удирдлагын ажлын

байртай.

0 10

102 5.6.
Зорчигч тээвэрлэх өөрийн

өмчлөлийн тээврийн хэрэгсэлтэй.
0 10

103 6.1.6.

Авто тээврийн хэрэгслийн хянах

самбарт тахограф /механик

хяналтын төхөөрөмж/

байрлуулсан.

0 3

104 6.2.1.

Улс хоорондын зорчигч тээврийн

автобус нь хажуу талдаа Монгол

улсын соёмбо бүхий таних

тэмдэгтэй, “Улс хоорондын

зорчигч тээвэр” гэсэн бичвэр

бүхий туузыг нийтэд харагдахаар

байрлуулсан. 

0 10

105 10.2.1.

Жолооч нь 5-аас доошгүй жил,

үүний дотор нийтийн тээврийн

жолоочоор 3-аас доошгүй жил

ажилласан. 

0 5

106 11.2.

Улс хоорондын автотээврийн аж

ахуйн нэгж байгууллагын дарга нь

зөвлөх, алба хэлтсийн дарга,

ерөнхий мэргэжилтнүүд нь

мэргэшсэн инженерийн сургалтад

хамрагдан, гэрчилгээ авсан. 

0 5

107

“Автотээврийн хэрэгслээр

ачаа, зорчигч тээвэрлэх

дүрэм”-ийн 2.4                        

Улс хоорондын ачаа, зорчигч

тээвэрлэлтийг холбогдох олон

улсын гэрээ, хэлэлцээрийн дагуу

гүйцэтгэдэг.

0 5

0 10 0 0

108

Дотоод хяналт шалгалтыг зохион

байгуулах журам батлуулан

мөрдөж ажилладаг.

0 5

109

Дотоод хяналт шалгалтаар

илэрсэн зөрчил дутагдлыг

арилгахад чиглэсэн арга хэмжээг

авч хэрэгжүүлдэг.

0 5

0 827 0 0НИЙТ ОНОО

ТХШТХ-ийн 7.2, Аж ахуйн

нэгж байгууллагын үйл

ажиллагаанд дотоод хяналт

шалгалтыг зохион байгуулах

нийтлэг журам, Засгийн

газрын 311 тогтоол 

Улс хоорондын автотээврийн ачаа, зорчигч тээвэрлэлтэнд 

тавигдах тусгай шаардлага 

Дотоод хяналтыг хэрэгжүүлэхэд тавигдах шаардлага

Хуудас 10



Хяналтын чиглэл, албан

тушаалын нэр

/ овог, нэр/

/ гарын үсэг, тэмдэг/

Тайлбар:            

/ овог, нэр/ / овог, нэр/

/ гарын үсэг, тэмдэг/ / гарын үсэг, тамга/

БАТАЛГААЖУУЛАЛТ

Хяналтын чиглэл, албан

тушаалын нэр

Хүлээн зөвшөөрсөн: Аж ахуйн

нэгж, байгууллагын эрх бүхий

албан тушаалтан

Хуудас 11


