
Хяналтын байгууллага:

Шалгуулагч этгээдийн нэр:

Объектын нэр:

Регистрийн дугаар:

Хууль сахин                                               

мөрдөлтийн хувь: 

Эрсдэл үүсэх                                       

магадлалын хувь:             
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1
“Автотээврийн тухай хууль”-

ийн 17 дугаар зүйлийн 17.2

Техникийн байдлын хяналтын улсын үзлэг,

тооллогод орж, замын хөдөлгөөнд оролцох

зөвшөөрөл, гэрчилгээ авсан.

0 1

2

Автотээврийн хэрэгслийн

техникийн байдалд тавих

ерөнхний шаардлага MNS

4598:2011 стандартын 5.4,

8.1

Өнгө үзэмж сайн, гадна орчноос ус чийг,

тоос шороо нэвтрэхгүй, мөн жолоочийн

бүхээг нь зорчигчдын танхимаас

тусгаарласан. 

0 1

3 5.6

Улсын дугаар, таних болон ялгах тэмдэг,

бичлэгүүд стандартын үзүүлэлт, техникийн

шаардлагыг хангасан.

0 1

4

Автомашины дизель хөдөлгүүрийн утааны

тортогжилтын хэмжээ стандартад заасан

зөвшөөрөгдөх дээд хэмжээнээс хэтрээгүй. 

0 1

5

Бензин хөдөлгүүртэй автомашины

хөдөлгүүрийн утааны найрлагад агуулагдах

нүүрстөрөгчийн дутуу исэл, нүүрс

устөрөгчийн хэмжээ стандарт заасан

зөвшөөрөгдөх дээд хэмжээнээс хэтрээгүй.

0 1

 А. Нийтлэг шаардлага

5.9

ХЯНАЛТ ШАЛГАЛТЫН АСУУЛТУУД, ҮНЭЛГЭЭ

№

Хууль тогтоомж, дүрэм, 

журам, стандартын нэр, 

зүйл, заалт

Асуултууд

Батлагдсан 

оноо
Гүйцэтгэл-

ийн 

шалгалт

Авсан 

оноо

№5.41.5.ЖУУЛЧНЫ АВТОТЭЭВРИЙН ХЭРЭГСЛИЙГ 

ШАЛГАХ ХЯНАЛТЫН ХУУДАС

Хяналт шалгалт хийсэн огноо: …./../..

Шаардлага  хангасан                                

асуултын тоо:                                        

Шаардлага хангаагүй                               

нийт оноо:                                           

Эрсдэл үүсэх               

магадлал



6 5.12.1

Автотээврийн хэрэгслийн ажлын болон

зогсоолын тоормосны ажиллагаа нь

найдвартай.

0 1

7 5.13.1

Гэрэлтүүлэг дохиоллын хэрэгслүүдээр

бүрэн тоноглогдсон, тэдгээр нь стандартын

шаардлага хангасан. 

0 1

8 5.13.2
Хурд хэмжүүр нь баталгаажуулагдсан байх

бөгеөд дуут дохио бүрэн ажиллагаатай.
0 1

9 5.14.3.
Дугуйн хээний гүн нь газарт тулах хэсгээрээ

стандартад заасан хэмжээнээс багагүй.  
0 1

10

Автотээврийн хэрэгслийн

техникийн байдалд тавих

ерөнхний шаардлага MNS

4598:2011 стандартын

8.1.1

Хотын доторх нийтийн үйлчилгээний

автобус нь 2-оос дээш хаалгатай, багтаамж

нь зорчигчдын суудал цөөн, зогсоогоор

явах зорчигчдын тоо илүүтэй, орох, гарах

хаалганы орчимд болон эгнээ хоорондын

зай өргөн. 

0 1

11 8.1.2

Автобусны бариулын өндөр шалнаас дээш

1800 мм-ээс ихгүй, хүүхэд болон намхан

нуруутай зорчигчдод зориулсан намсгасан

нэмэлт бариултай, орох гарах хаалганы

шатны гишгүүрийн өндөр 300 мм-ээс ихгүй. 

0 1

12

MNS 4598:2011

стандартын 8.1.3, MNS

5831:2007 улсын

стандартын 6.2.3

Зорчигчдын танхим нь эрүүл ахуй, ариун

цэвэр, галын болон хөдөлгөөний аюулгүйн

шаардлагыг бүрэн хангасан, дулаацуулга,

агааржуулалт, салхижуулалтын систем,

ослын нэмэгдэл хаалга, цонх, нээлхий, гал

унтраагуур, эмийн сан зэргээр

тоноглогдсон.

0 1

13

Улс болон хот хоорондын харилцаанд

ажиллах автобус нь хяналтын төхөөрөмж

буюу тахограф суурилагдсан. 

0 1

14

Зөөлөн суудал, түшлэгтэй, тэдгээр нь

жолооч зорчигчдын биеийн жин, өндрөөс

хамааруулан тохируулах боломжтой, бие

хөлрөх, чийг татахгүй, эрүүл ахуйн

шаардлага хангасан материалаар бүрсэн. 

0 1

15
Бүх төрлийн автобусны салхины болон

хажуугийн, арын шилнүүд бүрэн.
0 1

16
Хаалга, зорчигчдын ачаа тээшний

хонгилын түгжээ бүрэн.
0 1

17 Сандал түшлэг эвдрэл гэмтэлгүй. 0 1

18 Оврын гэрэл цацруулагчтай. 0 1

MNS 4598:2011

стандартын 8.1.4, MNS

5831:2007 стандартын

6.2.4, MNS 5231:2003

стандартын 7.2

MNS 4598:2011

стандартын 8.1.5, MNS

5831:2007 улсын

стандартын 6.2.5

Б. Нийтийн үйлчилгээний автобуст тавих техникийн нэмэгдэл шаардлага 



19

Автобусны гадна дотор талын болон оврын

гэрэлтүүлэг стандартын шаардлага

хангасан.  

0 1

20
Маршрут заах, таних тэмдгийн гэрэлтүүлэг

бүрэн.
0 1

21 Гишгүүр гэрэлтүүлэгтэй. 0 1

22 Хаалга гэрэлтүүлэгтэй. 0 1

23 Суудал орчны гэрэлтүүлэг бүрэн. 0 1

24

Бүх багтаамжийн автобус нь тоормосны

системд гэмтэл гарсан үед мэдээлэх

дохиоллын системтэй.  

0 1

25

Бүх багтаамжийн автобусны хөдөлгүүр,

хоромхон зуур унтраах аваарын болон

аккумулятор салгагчаар тоноглогдсон,

тэдгээрийн удирдлага нь жолоочийн

суудлын дэргэд ойрхон байрласан. 

0 1

26 8.4.1

Хотын доторх нийтийн тээврийн

үйлчилгээний их багтаамжийн автобус нь

нэгдсэн бүртгэлийн системд холбогдох

станц, байршил тогтоогч, зорчигчдод

мэдээлэл өгөх чанга яригч, буудал зарлах

зэрэг төхөөрөмжөөр тоноглогдсон.

0 1

27
Авто тээврийн хэрэгсэл нь зөв талдаа

жолооны хүрдтэй.
0 1

28 Харилцаа холбооны хэрэгсэлтэй. 0 1

29
Халаалт болон агааржуулалтын

тохируулгатай.
0 1

30 Тээшийн зориулалтын хонгилтой. 0 1

31 7.2

Зорчигчийн суудал нь толгойн түшлэгтэй,

бүрээстэй, байрлалыг нь өөрчлөх

тохируулагчтай.

0 1

32

Өндөр настан, бага насны хүүхэд,

жирэмсэн, нялх хүүхэдтэй эхчүүд, тахир

дутуу хүмүүст зориулсан тусгай суудалтай.

0 1

33 Микрофонтой. 0 1

34
Зорчигчдын бүхээгийн нэмэлт

гэрэлтүүлэгтэй.
0 1

35 Цонхны хөшигтэй. 0 1

Автотээврийн хэрэгслийн

техникийн байдалд тавих

ерөнхний шаардлага MNS

4598:2011 стандартын

8.3.1

Жуулчны автотээврийн

үйлчилгээ. Ерөнхий

шаардлага MNS 5231:2003

стандартын 7.1.1 

7.3

В. Жуулчин тээврийн хэрэгсэлд тавих нэмэлт шаардлага



36 7.4

Авто тээврийн хэрэгсэл нь урд болон ар

талдаа англи, монгол хэл дээр “Tourist

(Жуулчин)” гэсэн бичээс бүхий таних

тэмдэгтэй. /Дөрвөлжин хэлбэртэй, 250мм х

300мм хэмжээтэй, улаан хүрээтэй,

хүрээний өргөн нь талын хэмжээний 1/10-

тэй тэнцүү, бичээс нь цэнхэр өнгөтэй./

0 1

0 36 0 0

Хяналтын чиглэл, албан тушаалын нэр

/ овог, нэр/

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

Тайлбар:            

/ овог, нэр/

БАТАЛГААЖУУЛАЛТ

НИЙТ ОНОО

Хяналтын чиглэл, албан

тушаалын нэр

Хүлээн зөвшөөрсөн: Аж ахуйн

нэгж, байгууллагын эрх бүхий

албан тушаалтан

/ овог, нэр/


