
Хяналтын байгууллага:

Шалгуулагч этгээдийн нэр:

Объектын нэр:

Регистрийн дугаар:

Хууль сахин                               

мөрдөлтийн хувь: 

Эрсдэл үүсэх                                       

магадлалын хувь:             
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1
Автотээврийн тухай хуулийн 

9 дүгээр зүйлийн 9.1
Тээвэрлэлтийн гэрээ байгуулсан. 0 5

2
Автотээврийн тухай хуулийн 

10 дугаар зүйлийн 10.2.2.

Ачааг тээвэрлэлтийн нөхцөл,

техникийн шаардлага хангасан

зориулалтын тээврийн хэрэгслээр

аюул осолгүй тээвэрлэдэг.

0 20

3
Автотээврийн тухай хуулийн 

17 дугаар зүйлийн 17.2

Авто тээврийн хэрэгслийн

техникийн байдлын хяналтын

улсын үзлэг, тооллогод орж, замын

хөдөлгөөнд оролцох зөвшөөрөл,

гэрчилгээ авсан.

0 5

4
Автотээврийн тухай хуулийн 

10 дугаар зүйлийн 10.2.2./1/

Тээвэрлэлтийн ажил, үйлчилгээг

эрхлэх тухайн ангиллын тээврийн

хэрэгслийн мэргэшсэн жолоочтой.

0 5

5 Авто зогсоол, гараж /ил, далд/-тай. 0 50

6
Авто зогсоол, гараж нь

гэрэлтүүлэгтэй.
0 5

7
Авто зогсоол, гараж нь

дулаацуулах системтэй.
0 5

Гүйцэтгэл-

ийн 

шалгалт

№5.22.АЧАА ТЭЭВЭРЛЭЛТИЙН АЮУЛГҮЙ 

БАЙДЛЫГ 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. Тавигдах нийтлэг шаардлага

Автотээврийн тухай хуулийн 

10 дугаар зүйлийн 10.2.7,       

“Автотээврийн хэрэгслээр 

ачаа тээвэрлэх дүрэм”-ийн 

5.11



8

Авто зогсоол, гараж нь галын

аюулгүйн багаж хэрэгслээр бүрэн

хангагдсан, тэдгээр нь хэвийн

ажиллагаатай. 

0 5

9

"Автозогсоол. Ангилал ба 

ерөнхий шаардлага" MNS 

5342:2007 стандартын 6.8

Битүү зогсоол нь харуул

хамгаалалт, дохиолол, телекамер,

галын аюулгүйн дохиололтой.

0 5

10 7.5

Зогсоолд тээврийн хэрэгсэл

байрлах байрлал, хөдөлгөөний

чиглэл болон галын аюулын үеийн

хөдөлгөөний бүдүүвч зургийг орох,

гарах хаалганд ил байрлуулсан.

0 5

11 7.7

Автотээврийн хэрэгсэл байрлах

зогсоолын байрлалыг цагаан

зураасаар, аюулгүйн тэмдэглэгээг

шар зураасаар тэмдэглэсэн.

0 5

12

“Автотээврийн хэрэгслээр 

ачаа тээвэрлэх дүрэм”-ийн 

5.5

Ачааг зориулалтын автотээврийн

хэрэгслээр тогтоосон хугацаанд

хүлээн авах газарт нь чанар

аюулгүй байдлыг алдагдуулахгүй

бүрэн бүтэн хүргэдэг.

0 2

13

“Автотээврийн хэрэгслээр 

ачаа тээвэрлэх дүрэм”-ийн 

5.8

Тээвэрлэлтийн талаарх мэдээллээ

тухайн орон нутгийн, эсхүл

тээвэрлэлтийн гэрээ байгуулсан

автотээврийн байгууллагад сар бүр

үнэн зөв гаргаж өгдөг. 

0 2

14

“Автотээврийн хэрэгслээр 

ачаа тээвэрлэх дүрэм”-ийн 

5.9

Шалгах механик нь автомашины 

техникийн бүрэн бүтэн байдалд 

үзлэг хийж, хяналт тавин замын 

хуудас баталгаажуулдаг. 

0 10

15
Техникийн үйлчилгээ, засварын

байртай. 
0 50

16

Хөдөлгүүрийн ажилласан хийг

зайлуулах, агааржуулалтын

системтэй.

0 5

17 Гэрэлтүүлэгтэй. 0 5

18 Дулаацуулах системтэй. 0 5

19
Галын аюулгүйн багаж хэрэгслээр

бүрэн хангагдсан.
0 5

20

Засвар үйлчилгээний байранд

шаардлагатай тоног

төхөөрөмжүүдийг суурилуулсан.

0 5

21
Авто инженер, механикаар 

хангагдсан. 
0 10

22
Мэргэшсэн засварчнаар

хангагдсан.
0 5

Автотээврийн тухай хуулийн 

10 дугаар зүйлийн 10.2.7,       

“Автотээврийн хэрэгслээр 

ачаа тээвэрлэх дүрэм”-ийн 

5.11

“Автотээврийн хэрэгслээр 

ачаа тээвэрлэх дүрэм”-ийн 

5.12,  Автотээврийн 

хэрэгслээр ачаа тээвэрлэх 

ба тээвэрлэлтэд зуучлах 

үйлчилгээ MNS 5346:2017 

стандартын 6.6

“Автотээврийн хэрэгслээр 

ачаа тээвэрлэх дүрэм”-ийн 

5.10



23

“Автотээврийн хэрэгслээр 

ачаа тээвэрлэх дүрэм”-ийн 

5.13

Техник технологи ашиглан хуульд

заасны дагуу жолоочийн хөдөлмөр,

амралтын горимыг мөрдүүлдэг.  

0 10

24

“Автотээврийн хэрэгслээр 

ачаа тээвэрлэх дүрэм”-ийн 

5.14

Засвар үйлчилгээний ажлыг 

мэргэжлийн байгууллагаар 

гүйцэтгүүлдэг. 

0 5

25

“Автотээврийн хэрэгслээр 

ачаа тээвэрлэх дүрэм”-ийн 

5.17

Тээвэрлэлттэй холбоотой баримт 

бичгийн бүрдүүлэлтийг хийдэг, 

анхан шатны бүртгэл хөтөлдөг.

0 2

26

“Автотээврийн хэрэгслээр 

ачаа тээвэрлэх дүрэм”-ийн 

5.18

Улс хоорондын байнгын ачаа 

тээвэр, аюултай ачаа тээвэрлэхдээ 

автотээврийн хэрэгсэл нь байршил 

тогтоох хяналтын төхөөрөмжөөр 

тоноглогдсон, удирдлага хяналтын 

төвд холбогдсон. 

0 5

27

“Автотээврийн хэрэгслээр 

ачаа тээвэрлэх дүрэм”-ийн 

6.4

Ажилд гарахын өмнө эмчийн үзлэгт 

заавал хамрагдаж замын хуудаст 

зохих тэмдэглэгээг хийлгэдэг.

0 3

28

“Автотээврийн хэрэгслээр 

ачаа тээвэрлэх дүрэм”-ийн 

9.6

Хот доторх болон хот орчмын ачаа 

тээврийн үйлчилгээнд байгалийн 

шатдаг хий, цахилгаанаар 

ажилладаг, эсхүл автомашинаас 

ялгарах хорт бодисыг шүүх 

шүүлтүүр бүхий байгаль орчинд 

ээлтэй автотээврийн хэрэгсэл 

ашигладаг.

0 3

29

Авто үйлчилгээнд тавих. 

Ерөнхий шаардлага MNS 

5025:2020 стандартын 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

30 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

31 7.2

Засвар, үйлчилгээний барилга

байгууламж нь цэвэр, бохир усны

системд холбогдсон /тусгай

байгууламжтай/ 

0 5



32

Ажилчдын хувцас солих болон

амрах байр, бие засах, гар угаах

газартай. 

0 3

33
Үйлчлүүлэгчийн хүлээлгийн өрөө,

тасалгаатай. 
0 2

34 8.1

Автомашин тавьж байршуулахад 

зориулсан /хот суурин газарт хатуу 

хучилт бүхий орон нутагт 

нягтруулсан хөрсөн тэгш/ 

талбайтай.

0 5

35 8.3

Автотээврийн хэрэгсэл байрлуулах 

зогсоолын байрлалыг цагаан 

зураасаар, аюулгүйн тэмдэглэгээг 

шар зураасаар тэмдэглэсэн. 

0 5

36 9.2

Өргөх, хэмжих, хянах багаж

хэрэгсэл, өндөр даралтанд

ажиллах тоноглол зэрэг нь

тогтоосон журмын дагуу эрх бүхий

байгууллагаар шалгуулж

баталгаажуулсан.

0 3

37 9.3

Суурин ба зөөврийн тоноглол нэг

бүрд техник ашиглалтын

бүртгэлийн дэвтэр хөтөлж, аюулгүй

ажиллагааны заавартай. 

0 3

38 9.4

Овор жин ихтэй, агрегат, механизм,

зангилаа, эд ангийг /хөдөлгүүр,

хурдны

хайрцаг гэх мэт/ зориулалтын

шаардлага хангасан өргөх тоног

төхөөрөмж, тэргэнцрээр

зөөвөрлөдөг.

0 2

39 9.5

Автотээврийн хэрэгсэл, түүний 

агрегат зангилааг задлахгүйгээр 

техникийн байдлыг шалгах, 

оношлох төхөөрөмж, багаж 

хэрэгсэлтэй. 

0 5

40 10.3
Галын аюулгүйн анхааруулах

тэмдэг, санамжийг тавьсан.
0 2

41 10.4

Авто машины агрегат, зангилаа,

систем эд ангийг задалж, засвар

хийх нөхцөлд технологийн

угаалга, тосгүйжүүлэх ажилбарыг

хийж гүйцэтгэдэг.

0 2

42 10.5

Ажлын байрны гадна, дотор талыг

хянах камер суурилуулсан, галын

аюулгүй дохиоллоор тоноглосон.  

0 5

43 11.2

Засвар, үйлчилгээ хариуцсан

инженер нь эрхэлсэн ажпынхаа

чиглэлээр мэргэшүүлэх сургалтад

хамрагдсан.

0 3

7.3
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Автотээврийн хөдлөх 

бүрэлдэхүүний техникийн 

үйлчилгээ,засварын 

тогтолцоо тодорхойлолт 

MNS4601:2011 стандартын 

6.2

Автомашин ашиглалттай

холбоотой асуудлыг хянан

шийдвэрлэж байх үүрэг бүхий

техникийн комисс /зөвлөл/-ыг

байгуулж, ажиллах журмыг тогтоон

ажилладаг.

0 3

45

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

46

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

ажлын байранд байрлуулсан. 

0 3

47 6.8

Мэргэжлийн ажилчид,инженер

техникийн ажилтнуудын

мэргэжлийн ангилал, зэрэг, ажлын

байранд тавих шаардлагыг

тогтоосон/ ажлын байрны

тодорхойлолт/ 

0 3

48 7.5

Автотээврийн хэрэгсэл нь

техникийн ашиглалтын хувийн

хэрэгтэй, түүнийг бүрэн хөтөлсөн. 

0 10

49

Авто тээврийн хэрэгслийн 

техникийн байдалд тавих 

ерөнхий шаардлага MNS 

4598:2020 стандартын 5.3

Тээврийн хэрэгсэл нь эдэлгээний

баталгаат  гүйлтийн нөөц ихтэй.
0 5

50

‘’Дизель хөдөлгүүртэй 

автомашин-Утааны 

тортогжилтын зөвшөөрөгдөх 

дээд хэмжээ ба хэмжих арга’’ 

MNS 5014:2009 стандартын 5.2

Автомашины дизель хөдөлгүүрийн

утааны тортогжилтын хэмжээ

стандартад заасан зөвшөөрөгдөх дээд

хэмжээнээс хэтрээгүй. 

0 5

51

‘’Бензин хөдөлгүүртэй 

автомашин-Утааны найрлага 

дахь хорт бодисын 

зөвшөөрөгдөх дээд хэмжээ ба 

хэмжих арга’’ MNS 5013:2009  

стандартын 5.2

Бензин хөдөлгүүртэй автомашины

хөдөлгүүрийн утааны найрлагад

агуулагдах нүүрстөрөгчийн дутуу исэл,

нүүрс устөрөгчийн хэмжээ стандарт

заасан зөвшөөрөгдөх дээд

хэмжээнээс хэтрээгүй.

0 5

6.4

2. Тусгай шаардлага



52

“Овор ихтэй ачааны 

тээвэрлэлтэд тавих ерөнхий 

шаардлага” MNS 5345:2011 

стандартын  5.3.5

Oвор ихтэй ачааны тээвэрлэлтэд

тавих шаардлагыг дотооддоо

тогтоосон.

0 3

53 6.1

Ачааг донсолгоо, савалгаанаас

хамгаалж бэхлэхэд шаардагдах

олс, төмөр, татлага, ивүүр, тулгуур

зэргээр тээврийн хэрэгслийг

урьдчилан бэлтгэж хангасан.

0 2

54 6.5

Тээвэрлэх зам, чиглэлийг сонгож

түүний дагуух авто зам, гүүр, нүхэн

гарц, төмөр замын гарам, эрчим

хүч, холбооны шугам болон зэрэг

байгууламжийг эзэмшигч

байгууллагуудтай зөвшилцөж,

хөдөлгөөний болон тээвэр хийх

зөвшөөрлийг холбогдох

байгууллагаас авсан.

0 5

55 6.10

Тээвэрлэгч нь тээврийн хэрэгслийн

даац хэтэрсэн эсэхийг шалгах

жинлэх төхөөрөмжтэй.

0 2

56 7.2

Овор ихтэй, урт, хүнд ачаа

тээвэрлэж байгаа үед тээврийн

хэрэгсэлд тухайн орчны нөхцлөөс

хамаарсан таних тэмдэг буюу гэрэл

дохио тавьсан.

0 2

57

"Хүнд даацын автотээврийн 

хэрэгсэл. Техникийн ерөнхий 

шаардлага" MNS 6278:2011  

стандартын 8.1

Уул уурхайн бүтээгдэхүүн /нүүрс,

жонш, хүдэр/ тээвэрлэлтийн явцад

асгарч гоожих, хорогдож үрэгдэх,

алдагдах, байгаль орчныг

бохирдуулахаас хамгаалсан. 

0 2

58 8.4

Уул уурхайн бүтээгдэхүүнийг

автомашин, чиргүүл, хагас

чиргүүлийн тэвшний дээд ирмэгээс

илүү гаргахгүйгээр нуруулдаж ачих

нөхцөл бүрдсэн.

0 5

59

“Хүнсний түргэн гэмтэх, 

эмзэг бүтээгдэхүүнийг 

тээвэрлэхэд тавих ерөнхий 

шаардлага” MNS 5343:2011  

стандартын  6.3

Тусгай зориулалтын тээрийн

хэрэгслийн битүү тэвш, бүхээгт

хүнсний түргэн муудах,

бүтээгдэхүүний шинж чанарт сөрөг

нөлөө үзүүлэх ачаатай хольж

тээвэрлэдэггүй.

0 5



60   6.4, 6.11

Хүнсний түргэн гэмтэх, эмзэг

бүтээгдэхүүнийг тээвэрлэх тусгай

зориулалтын тээврийн хэрэгсэл,

түүний битүү тэвш, бүхээгт

ариутгал хийж, чанарыг шалгасан

магадлах хуудас жолоочид өгдөг.

0 5

61 6.8

Нэмэгдэл төхөөрөмж, хэрэгслийн

аюулгүй ажиллагаа, эрүүл ахуйн

шаардлагын талаар хяналтын

байгууллагын дүгнэлт гаргуулсан. 

0 5

62

“Ахуйн хог хаягдлыг 

тээвэрлэхэд тавих ерөнхий 

шаардлага”  MNS 5344:2011 

стандартын 8.5

Тээврийн хэрэгсэлд ариун цэвэр,

ариутгалын горимыг баримтлан

холбогдох байгууллагаар үйлчилгээ 

хийлгэсэн.

0 2

63 8.7

Үйлчилгээний ажилчдыг жилд 2

удаа эрүүл мэндийн үзлэгт

оруулсан.

0 5

64 8.15

Тээврийн хэрэгслийн янданг оч

баригчаар тоноглож 2 л-ээс багагүй

багтаамж бүхий хөөсөн гал

унтраагчаар хангасан.  

0 2

65

“Авто тээврийн хэрэгслээр 

хүний амь нас, эрүүл 

мэнд,хүрээлэн буй орчинд 

аюул, хохирол учруулж 

болзошгүй ачаа тээвэрлэх 

журам”-ын  1.2

Аюултай ачааг тээвэрлэхдээ

тээвэрлэлтийн хөдөлгөөний

замнал, цагийн хуваарийг

тохиролцож аймаг, нийслэлийн

Онцгой байдлын асуудал эрхэлсэн

болон Замын Цагдаагийн газраас

зөвшөөрөл авдаг.

0 5

66

Олон улсын хэмжээнд хэрэглэгддэг

аюултай ачааны таних тэмдэг

болон аюулын шинж чанарын тухай

санамж байрлуулсан. 

0 3

67

Авто тээврийн хэрэгсэлд

Мэргэжлийн хяналтын холбогдох

байцаагчаар шалгуулж ашиглахыг

зөвшөөрсөн дүгнэлт гаргуулсан.

0 5

68 2.16

Аюултай ачаа тээвэрлэх тээврийн

хэрэгсэл нь хяналтын цахим

төхөөрөмжөөр тоноглогдсон мөн

тухайн төхөөрөмжөөр хяналт хийх

эрх бүхий байгууллагын сервертэй

холбогдож, хяналтад хамрагддаг. 

0 5

3. Аюултай ачааны тээвэрлэлтэд тавих шаардлага

2.2



69 3.4

Аюултай ачаа тээвэрлэх

автоцистерн, чиргүүлийн торхыг

аймаг, нийслэлийн стандартчилал

хэмжил зүйн газар, хэлтсээр

баталгаажуулсан. 

0 2

70

Аюултай ачааг ачиж буулгах

тээвэрлэх үйл ажиллагаатай

холбоотойгоор гарч болзошгүй

ослын үед ажиллах төлөвлөгөө

боловсруулсан.

0 1

71

Аюултай ачааны тээврийн

хэрэгслийг хадгалах байр, талбай

зогсоолын аюулгүй ажиллагааны

талаархи дүгнэлтийг тухайн, аймаг

нийслэлийн Онцгой байдлын газар,

хэлтсээр гаргуулсан.

0 5

72 3.6.

Аюултай ачааг ачиж, буулгах

ажилтан, тээвэрлэх авто тээврийн

хэрэгслийн жолооч болон түүнийг

дагалдан явах ажилтанд аюулгүй

ажиллагааны зааварчилгаа өгч

гарын үсэг зуруулдаг. 

0 2

73 3.9.

Тээврийн хэрэгслийг

тээвэрлэлтийн явцад үүсч

болзошгүй аюул ослын үед хор

уршгийг арилгах зориулалтын

багаж хэрэгсэл, хор саармагжуулах

бодис, уусмал, арьс болон амьсгал

хамгаалах зориулалт бүхий хүн нэг

бүрийн хамгаалалтын хэрэгслээр

хангасан.

0 3

74

"Тэсэрч дэлбэрэх бодис, 

тэсэлгээний хэрэгслийн 

тээвэрлэлтийн үед 

мөрдөх аюулгүй 

ажиллагааны журам"-ын 4.1

Тэсрэх материал тээвэрлэх

тээврийн хэрэгсэл болон

чиргүүлийг жилд 2 удаа үзлэг

оношлогоонд хамруулдаг,

байршил тогтоогчийг суурилуулсан. 

0 3

75 4.2

Тэсрэх материалыг зориулалтын, 

тусгай тоноглогдсон шингэн 

түлшээр ажилладаг автомашинаар 

тээвэрлэдэг.

0 3

76

Аюултай ачаа. Ангилал.  

Тээвэрлэлтэд тавих ерөнхий 

шаардлага MNS 4978:2017   

стандарт 6.3

Аюултай ачаа тээвэрлэж яваа 

тээврийн хэрэгслийн урд болон ард 

"Аюултай ачаа" таних тэмдгийг 

байрлуулсан. 

0 3

3.5



77 6.13

Аюултай ачаа тээвэрлэх

зориулалтай нээлтэй тэвш бүхий

тээврийн хэрэгслийн тэвшний

хаалтны материал ус нэвтрэхгүй,

шатахгүй эдээр хийгдсэн. 

0 3

78 6.14

Аюултай ачаа тээвэрлэх тээврийн

хэрэгслийг замын хөдөлгөөний

дүрэмд заасны дагуу техник

хэрэгслээр тоноглосон. /Гал

унтраагуур 5 л-ээс багагүй, "Орохыг

хориглоно" тэмдэг-2 ш/

0 5

79

“Автотээврийн хэрэгслээр 

ачаа тээвэрлэх дүрэм”-ийн 

8.5

Олон улсын хэмжээнд ачаа барааг 

ТИР карней ашиглан тээвэрлэх 

автотээврийн хэрэгсэл нь тухайн 

харилцааг зохицуулдаг Олон улсын 

конвенцийн нөхцөл шаардлагыг 

хангасан.

0 2

80

“Автотээврийн хэрэгслээр 

ачаа тээвэрлэх дүрэм”-ийн 

8.6

Ачаатай буюу ачаагүй яваа

автотээврийн хэрэгслийн овор,

хэмжээ, жин хэтэрсэн болон

аюултай ачаа тээвэрлэх үед

тээвэрлэгч нь олон улсын гэрээ

хэлэлцээрийн дагуу хэлэлцэн

тохирогч нөгөө талын эрх бүхий

байгууллагаас зөвшөөрөл авсан. 

0 1

81

Хөдөлгөөний замналыг тогтоосон

бол уг заасан замналаар

тээвэрлэлтийг гүйцэтгэдэг. 

0 1

82

“Автотээврийн хэрэгслээр 

ачаа тээвэрлэх дүрэм”-ийн 

8.7

Улс хоорондын тээвэрлэлтийг 

эрхлэхдээ  мэргэшсэн, санхүүгийн 

хувьд чадамжтай, дотоодын ачаа 

тээвэрлэлтийн үйлчилгээг 3-аас 

доошгүй жил эрхэлсэн байх 

шаардлагыг хангасан.  

0 2

83

Ачаа, тээш тээвэрлэх авто машин

нь гаалийн битүүмжлэл, лац ломбо

тавих бололцоо бүхий тоноглолтой.

0 2

84
Өөрийн өмчийн тээврийн

хэрэгсэлтэй.
0 10

85 6.1.7

Хүйтний улиралд хөдөлгүүрийг бие

дааж /автономи/ урьдчилан халаагч

хэрэгслээр бүхээгийг дулаацуулагч

хэрэгслээр тоноглосон.

0 5

86

Холбоо мэдээллийн хэрэгсэлтэй.

/улс хооронд ажиллах тээврийн

хэрэгсэлд/

0 2

6.1.8

4. Улс хоорондын ачаа тээвэрлэлтэд тавигдах шаардлага

“Улс хоорондын авто 

тээврийн ачаа, зорчигч 

тээвэрлэлт. Тээвэрлэлтийн 

ерөнхий шаардлага MNS 

5831:2007 стандартын 5.6



87
Кабины температурыг тохируулах,

агааржуулах системтэй.
0 2

88 6.3.1

Агаарын эсэргүүцлийг багасгах

хаалтаар тоноглогдсон /салхи

зүсэгч/, гэрэлтүүлэг дохиоллын

систем нь олон улсын стандартад

тохирсон. 

0 2

89 6.3.3
Кабин нь ээлжийн жолооч амрах

ортой.
0 3

90 10.1.1

Холын зам /500 км-ээс дээш/-д

шуурхай тээвэрлэлтийг гүйцэтгэдэг

тээврийн хэрэгсэл нь ээлжийн

жолоочтой. 

0 2

91

Дотоод хяналт шалгалтыг зохион

байгуулах журам батлуулан

мөрдөж ажилладаг.

0 5

92

Дотоод хяналт шалгалтаар илэрсэн 

зөрчил дутагдлыг арилгахад

чиглэсэн арга хэмжээг авч

хэрэгжүүлдэг.

0 5

0 493 0 0

Хяналтын чиглэл, албан

тушаалын нэр

/ овог, нэр/

/ гарын үсэг, тэмдэг/

6.1.8

5. Дотоод хяналт шалгалт

ТХШТХ-ийн 7.2, Аж ахуйн 

нэгж байгууллагын үйл 

ажиллагаанд дотоод хяналт 

шалгалтыг зохион байгуулах 

нийтлэг журам, Засгийн 

газрын 311 тогтоол 

НИЙТ ОНОО

БАТАЛГААЖУУЛАЛТ

Хяналтын чиглэл, албан

тушаалын нэр

Хүлээн зөвшөөрсөн: Аж ахуйн

нэгж, байгууллагын эрх бүхий

албан тушаалтан

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

Тайлбар:            

/ овог, нэр/ / овог, нэр/


