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№5.21 НИЙТИЙН ТЭЭВРИЙН ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ 

БАЙГУУЛЛАГЫГ ШАЛГАХ ХЯНАЛТЫН ХУУДАС 

 

 

Хяналтын байгууллага: 

Шалгуулагч этгээдийн нэр: 

Объектын нэр: 

Регистрийн дугаар: 

Хяналт шалгалт хийсэн огноо:…../…./…. 
 
Шаардлага хангасан 
асуултын тоо: 
 

 Хууль сахин 
мөрдөлтийн хувь: 

   

Шаардлага хангаагүй 
нийт оноо:  

 Эрсдэл үүсэх 
магадлалын хувь: 

 Эрсдэл үүсэх 
магадлал 
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1.Ерөнхий шаардлага     

1.  Автотээврийн тухай 
хуулийн 9 дүгээр зүйлийн 
9.1 дэх хэсэг 

Тээвэрлэгчтэй тээвэрлэлтийн 
гэрээ байгуулсан  

0 5     

2.  Автотээврийн тухай 
хуулийн 9 дүгээр зүйлийн 
9.3 дахь хэсэг 

Нийтийн зорчигч 
тээвэрлэлтийн үйлчилгээг 
зориулалтын, стандартад 
нийцсэн, зүүн гар талдаа 
жолооны хүрдтэй, зорчигчийг 
баруун гар тал руугаа буулгаж, 
суулгах нөхцөлийг хангасан 
автотээврийн хэрэгслээр 
гүйцэтгэсэн 

0 5     

3.  Автотээврийн тухай 
хуулийн 9 дүгээр зүйлийн 
9.4 дэх заалт 

Хот доторх болон хот орчмын 
нийтийн зорчигч 
тээвэрлэлтийн үйлчилгээнд 
байгалийн шатдаг хий, 
цахилгаан эх үүсвэрээр 
ажилладаг автотээврийн 
хэрэгсэл ашигласан 

0 5     

4.  Aвтотээврийн тухай 
хуулийн 10 дугаар зүйлийн 
10.2.2 дахь заалт 

Зорчигчийг тээвэрлэлтийн 
нөхцөл, техникийн шаардлага 
хангасан, зориулалтын 
тээврийн хэрэгслээр аюул, 
осолгүй тээвэрлэдэг 

0 50     
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5.  Автотээврийн тухай 
хуулийн 10 дугаар зүйлийн 
10.2.2.1 дахь заалт  

Тээвэрлэлтийн ажил, 
үйлчилгээг эрхлэх тухайн 
ангиллын тээврийн хэрэгслийн 
мэргэшсэн жолоочтой 

0 5     

6.  Автотээврийн тухай 
хуулийн 10 дугаар зүйлийн 
10.2.3 дахь заалт  

Гэрээ байгуулсан 
байгууллагатай тохиролцсон 
цагийн хуваарь, чиглэлийг 
баримталдаг 

0 2     

7.  Автотээврийн тухай 
хуулийн 10 дугаар зүйлийн 
10.2.4 дэх заалт 

Өөрийн гүйцэтгэсэн ажил, 
үйлчилгээний хэмжээ, үйл 
ажиллагааны мэдээ, тайланг 
тогтоосон үзүүлэлт, загвараар 
хугацаанд нь гэрээ байгуулсан 
байгууллагад гаргаж өгдөг 

0 2     

8.  Автотээврийн тухай 
хуулийн 10 дугаар зүйлийн 
10.2.8 дахь заалт  

20 ба түүнээс дээш нийтийн 
тээврийн хэрэгсэлтэй 
тээвэрлэгчийн тээврийн 
хэрэгслийн 10-аас доошгүй 
хувь нь хөгжлийн бэрхшээлтэй 
иргэнийг тээвэрлэхэд 
зориулагдсан 

0 5     

9.  Автотээврийн тухай 
хуулийн 10 дугаар зүйлийн 
10.2.11 дэх заалт 

Зөвхөн өөрийн эзэмшлийн 
тээврийн хэрэгслээр улс, хот 
хоорондын нийтийн тээвэр, 
шуудан тээвэрлэлтийн 
үйлчилгээ эрхэлсэн 

0 5     

10.  “Автотээврийн хэрэгслээр 
зорчигч тээвэрлэх дүрэм”-
ийн 3.3.10 дахь заалт  

Зорчигч тээврийн үйлчилгээг 
эрхлэхдээ зорчих замд түр 
бууж амрах, авто замын дагуух 
үйлчилгээний байгууламж, 
автобуудал, бүртгэлийн 
цэгүүдэд бүртгүүлсэн 

0 2     

11.  “Автотээврийн хэрэгслээр 
зорчигч тээвэрлэх дүрэм”-
ийн 4.2.3 дахь заалт, 
Нийтийн тээвэр. Ангилал ба 
үйлчилгээнд тавих. Ерөнхий 
шаардлага MNS 5012:2021 
стандартын 7.6, 7.8 дахь 
заалт  

Тээвэрлэгч нь MNS 6595:2016 
Автотээврийн салбарын ажил 
мэргэжлийн стандарт. Ерөнхий 
шаардлагыг хангасан 
мэргэжлийн ажилтан алба 
хаагчтай. Хүний нөөцийн 
мэдээллийг “Зам тээврийн 
салбарын хүний нөөцийн 
бүртгэл, мэдээлэл, сургалтын 
нэгдсэн систем”-д бүртгэдэг 

0 20     

12.   “Автотээврийн хэрэгслээр 
зорчигч тээвэрлэх дүрэм”-
ийн 4.2.4 дэх заалт  

Инженер, механик нь 
автотээврийн хэрэгслийн 
техникийн бүрэн бүтэн байдал, 
тээвэрлэлтийн нөхцөлийг 
хэрхэн хангасныг шалгаж, 
замын хуудсыг 
баталгаажуулдаг 

0 5     

13.  “Автотээврийн хэрэгслээр 
зорчигч тээвэрлэх дүрэм”-
ийн 3.3.12, 4.2.6 дахь заалт  

Жолоочийн хөдөлмөрийн 
хэвийн нөхцөлийг хангадаг. 
/600км-ээс дээш зайд ээлжийн 
жолоочтой/ 

0 5     

14.  “Автотээврийн хэрэгслээр 
зорчигч тээвэрлэх дүрэм”-
ийн 4.2.5 дахь заалт  

Ажилд гарахын өмнө 
жолоочийг эмчийн үзлэгт 
заавал хамруулж, замын 
хуудаст зохих тэмдэглэгээг 
хийсэн 

0 2     

15.  “Автотээврийн хэрэгслээр 
зорчигч тээвэрлэх дүрэм”-
ийн 4.2.7 дахь заалт  

Улс, хот хооронд болон орон 
нутгийн зорчигч тээврийн 
үйлчилгээнд бага насны 
хүүхдийг тээвэрлэхдээ 

0 2     
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хүүхдийн суудлыг ашиглан 
тээвэрлэх ба тээвэрлэгч нь 
хүүхдийг аюулгүйн суудлаар 
хангасан 

16.  “Автотээврийн хэрэгслээр 
зорчигч тээвэрлэх дүрэм”-
ийн 4.2.8 дахь заалт  

Жолоочид аюулгүй 
ажиллагааны зааварчилгааг 
өгдөг 

0 1     

17.  Үйлчилгээний явцад 
зорчигчдод тээвэрлэлтийн 
талаарх болон эрх, үүрэг, аюул 
осолгүй тээвэрлэлтэд оролцох 
талаар шаардлагатай 
мэдээллээр хангадаг 

0 1     

18.  “Автотээврийн хэрэгслээр 
зорчигч тээвэрлэх дүрэм”-
ийн 4.2.15 дахь заалт  

Тээвэрлэлтийн хөдөлгөөний 
бүртгэл хөтлөн, хөдлөх 
бүрэлдэхүүний техникийн 
ашиглалт, бэлэн байдлын 
коэффициентыг гаргаж, шугам 
замын хуваарийг төлөвлөдөг 

0 2     

19.  Нийтийн тээвэр. Ангилал ба 
үйлчилгээнд тавих. Ерөнхий 
шаардлага MNS 5012 : 2021 
стандартын 6.10 дахь заалт  

Тээвэрлэлтийн үед тээврийн 
хэрэгсэлд учирсан техникийн 
эвдрэл, гэмтлийн талаар 
холбогдох албан тушаалтанд 
мэдэгдэж, саатлыг арилгах, 
техникийн түргэн тусламж 
авах, эвдрэлийг арилгуулах, 
зорчигчийг шилжүүлэн суулгах 
яаралтай арга хэмжээ авдаг 

0 2     

20.  Нийтийн тээвэр. Ангилал ба 
үйлчилгээнд тавих. Ерөнхий 
шаардлага MNS 5012 : 2021 
стандартын 6.11 дэх заалт 

Осол, аюулын үед ажиллах 
аюулгүй ажиллагааны 
зааварчилгаа, холбогдох 
байгууллага, хүмүүст яаралтай 
мэдэгдэх, өртөгсдөд анхны 
тусламж үзүүлэх, аврах, 
шаардлагатай арга хэмжээ 
авах шуурхай арга хэмжээний 
бүдүүвчтэй 

0 2     

21.  Нийтийн тээвэр. Ангилал ба 
үйлчилгээнд тавих. Ерөнхий 
шаардлага MNS 5012 : 2021 
стандартын 6.12 дахь заалт  

Тээвэрлэгч нь үйлчлэх 
чиглэлийн эцсийн болон 
дундын зогсоолд, хөдөлгөөний 
цагийн хуваарь, тээвэрлэлтийн 
зай, хоногт гүйцэтгэх рейсийн 
тоо зэрэг замналын 
үзүүлэлтүүдийг төлөвлөж 
баталгаажуулсан 

0 2     

22.  Нийтийн тээвэр. Ангилал ба 
үйлчилгээнд тавих. Ерөнхий 
шаардлага MNS 5012 : 2021 
стандартын 6.13 дахь заалт  

Тээвэрлэгч нь үйлчилгээнд 
ажиллах тээврийн хэрэгслийг 
үйлчилгээнд гарахын өмнө 
дотор, гадна талыг угаалгаж, 
зорчигчдын суудал, түшлэг, 
бариул зэргийг арчиж, бүрэн 
цэвэрлэгээ хийж, 
шаардлагатай тохиолдолд 
ариутгал, 
халдваргүйжүүлэлтийг зохих 
зааврын дагуу хийдэг 

0 2     

23.  Нийтийн тээвэр. Ангилал ба 
үйлчилгээнд тавих. Ерөнхий 
шаардлага MNS 5012 : 2021 
стандартын 6.19 дэх заалт 

Тээвэрлэгч аж ахуйн нэгж 
байгууллага нь шаардлагатай 
үед техникийн түргэн тусламж 
үзүүлэх боломжийг хангасан 

0 2     

24.  Нийтийн тээвэр. Ангилал ба 
үйлчилгээнд тавих. Ерөнхий 

Нийтийн тээврийн хэрэгслийн 
жолооч, кондуктор, шалгагчийн 

0 2     
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шаардлага MNS 5012 : 2021 
стандартын 6.21 дэх заалт 

хөдөлмөр, амралтын горимыг 
Монгол Улсын Хөдөлмөрийн 
тухай хууль, Замын 
хөдөлгөөний аюулгүй байдлын 
тухай хуулийн хүрээнд зохион 
байгуулсан 

25.  Нийтийн тээвэр. Ангилал ба 
үйлчилгээнд тавих. Ерөнхий 
шаардлага MNS 5012 : 2021 
стандартын 7.4 дэх заалт 

Стандартчилал, техникийн 
зохицуулалт, тохирлын 
үнэлгээний итгэмжлэлийн 
тухай хуулийн дагуу тохирлын 
үнэлгээ хийлгэж гэрчилгээ 
авсан 

0 5     

26.  Нийтийн тээвэр. Ангилал ба 
үйлчилгээнд тавих. Ерөнхий 
шаардлага MNS 5012 : 2021 
стандартын 9.5 дахь заалт  

Нийтийн тээврийн үйлчилгээ 
эрхлэгч байгууллага нь 
замналын дагуух тодорхой 
цэгүүдэд жолооч, кондукторын 
түр амрах, хооллох байр, бие 
засах газруудыг стандартын 
дагуу зохион байгуулсан 

0 5     

2. Засвар, үйлчилгээний байранд тавигдах шаардлага          

27.  Нийтийн тээвэр. Ангилал ба 
үйлчилгээнд тавих ерөнхий 
шаардлага MNS 5012 : 2021 
улсын стандартын 8.3 дахь 
заалт  

Техникийн үйлчилгээ, 
засварын байртай /хот 
хоорондын тээвэрлэгч нь 
стандартын шаардлага 
хангасан техникийн 
оношилгоо, үйлчилгээ, 
засварын газартай гэрээ 
байгуулсан/ 

0 50     

28.  Өөрийн эзэмшлийн техникийн 
оношилгоо, үйлчилгээ, 
засварын газартай тохиолдолд 
авто үйлчилгээний ангиллын 
гэрчилгээг авсан 

0 20     

29.  Нийтийн тээвэр. Ангилал ба 
үйлчилгээнд тавих ерөнхий 
шаардлага MNS 5012 : 2021 
улсын стандартын 9.1.1 дэх 
заалт 

Хотын доторх болон хот 
орчмын нийтийн тээврийн 
үйлчилгээ эрхлэн гүйцэтгэх 
байгууллага нь өөрийн өмчийн 
техникийн үйлчилгээ, засварын 
байртай 

0 50     

30.  Нийтийн тээвэр. Ангилал ба 
үйлчилгээнд тавих ерөнхий 
шаардлага MNS 5012 : 2021 
улсын стандартын 8.2, 9.1.2 
дахь заалт  

Тээврийн хэрэгслийн угаалгын 
цэгтэй 

0 20     

31.  Нийтийн тээвэр. Ангилал ба 
үйлчилгээнд тавих ерөнхий 
шаардлага MNS 5012 : 2021 
улсын стандартын 9.3 дахь 
заалт  

20 хүртэлх тээврийн хэрэгсэлд 
техникийн оношилгоо, 
үйлчилгээ, засварын 
тоноглосон нэг суваг, өргүүртэй 

0 5     

32.  Таксийн үйлчилгээ. 
Ерөнхий шаардлага MNS 
5122:2013 улсын 
стандартын 5.8.1 дэх заалт 

Өөрийн өмчийн эсвэл 
түрээсийн Техникийн 
оношилгоо, засвар 
үйлчилгээний зориулалтын 
байртай 

0 50     

33.   Таксийн үйлчилгээ. 
Ерөнхий шаардлага MNS 
5122:2013 улсын 
стандартын 5.8.4 дэх заалт 

Тээвэрлэгч нь 10-аас 15 такси 
тутамд засвар үйлчилгээний 1-
ээс доошгүй суваг болон 
өргүүртэй 

0 5     

34.  Нийтийн тээвэр. Ангилал ба 
үйлчилгээнд тавих. Ерөнхий 
шаардлага MNS 5012 : 2021 

Тээврийн хэрэгслийн засвар, 
үйлчилгээний байр нь 
гэрэлтүүлэгтэй 

0 5     
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35.  улсын стандартын 9.2, 
Таксийн үйлчилгээ. 
Ерөнхий шаардлага MNS 
5122:2013 улсын 
стандартын 5.8.5 дахь 
заалт  

Агааржуулалтын систем бүрэн 
ажиллагаатай 

0 5     

36.  Дулаацуулах систем бүрэн 
ажиллагаатай 

0 5     

37.  Авто машины хөдөлгүүрийн 
ажилласан хийг зайлуулах 
системтэй 

0 5     

38.  Засвар, үйлчилгээний барилга 
байгууламж нь галын аюулгүйн 
багаж хэрэгслээр бүрэн 
хангагдсан, хэвийн 
ажиллагаатай 

0 5     

3. Авто үйлчилгээнд тавигдах шаардлага         

39.  Авто үйлчилгээнд тавих. 
Ерөнхий шаардлага MNS 
5025:2020 стандартын 6.8 
дахь заалт  

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     

40.  Авто үйлчилгээнд тавих. 
Ерөнхий шаардлага MNS 
5025:2020 стандартын 6.9 
дэх заалт 

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     

41.  Авто үйлчилгээнд тавих. 
Ерөнхий шаардлага MNS 
5025:2020 стандартын 7.2 
дахь заалт  

Засвар, үйлчилгээний барилга 
байгууламж нь цэвэр, бохир 
усны системд холбогдсон 
/тусгай байгууламжтай/  

0 5     

42.  Авто үйлчилгээнд тавих. 
Ерөнхий шаардлага MNS 
5025:2020 стандартын 7.3 
дахь заалт  

Ажилчдын хувцас солих болон 
амрах байр, бие засах, гар 
угаах газартай 

0 5     

43.  Авто үйлчилгээнд тавих. 
Ерөнхий шаардлага MNS 
5025:2020 стандартын 8.1 
дэх заалт 

Автомашин тавьж 
байршуулахад зориулсан /хот 
суурин газарт хатуу хучилт 
бүхий орон нутагт нягтруулсан 
хөрсөн тэгш/ талбайтай 

0 5     

44.  Авто үйлчилгээнд тавих. 
Ерөнхий шаардлага MNS 
5025:2020 стандартын 8.3 
дахь заалт  

Автотээврийн хэрэгсэл 
байрлуулах зогсоолын 
байрлалыг цагаан зураасаар, 
аюулгүйн тэмдэглэгээг шар 
зураасаар тэмдэглэсэн 

0 5     

45.  Авто үйлчилгээнд тавих. 
Ерөнхий шаардлага MNS 
5025:2020 стандартын 9.2 
дахь заалт  

Өргөх, хэмжих, хянах багаж 
хэрэгсэл, өндөр даралтад 
ажиллах тоноглол зэрэг нь 
тогтоосон журмын дагуу эрх 
бүхий байгууллагаар шалгуулж 
баталгаажуулсан 

0 3     

46.  Авто үйлчилгээнд тавих. 
Ерөнхий шаардлага MNS 
5025:2020 стандартын 9.3 
дахь заалт  

Суурин ба зөөврийн тоноглол 
нэг бүрд техник ашиглалтын 
бүртгэлийн дэвтэр хөтөлж, 
аюулгүй ажиллагааны 
заавартай 

0 3     

47.  Авто үйлчилгээнд тавих. 
Ерөнхий шаардлага MNS 

Овор жин ихтэй, агрегат, 
механизм, зангилаа, эд ангийг 

0 2     
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5025:2020 стандартын 9.4 
дэх заалт 

/хөдөлгүүр, хурдны 
хайрцаг гэх мэт/ зориулалтын 
шаардлага хангасан өргөх 
тоног төхөөрөмж, тэргэнцрээр 
зөөвөрлөдөг 

48.  Авто үйлчилгээнд тавих. 
Ерөнхий шаардлага MNS 
5025:2020 стандартын 9.5 
дахь заалт  

Автотээврийн хэрэгсэл, түүний 
агрегат зангилааг 
задлахгүйгээр техникийн 
байдлыг шалгах, оношлох 
төхөөрөмж, багаж хэрэгсэлтэй  

0 5     

49.  Авто үйлчилгээнд тавих. 
Ерөнхий шаардлага MNS 
5025:2020 стандартын 10.2 
дахь заалт  

Засварын байр нь технологийн 
картын дагуу шаардлагатай 
тоног төхөөрөмж, багаж 
хэрэгслээр иж бүрэн 
тоноглогдсон 

0 5     

50.  Авто үйлчилгээнд тавих. 
Ерөнхий шаардлага MNS 
5025:2020 стандартын 10.3 
дахь заалт  

Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, 
эрүүл ахуй, хөдөлмөр 
хамгаалал, аюулгүй 
ажиллагааны болон галын 
аюулгүйн анхааруулах тэмдэг, 
санамжийг тавьсан 

0 2     

51.  Авто үйлчилгээнд тавих. 
Ерөнхий шаардлага MNS 
5025:2020 стандартын 10.4 
дэх заалт 

Авто машины агрегат, 
зангилаа, систем эд ангийг 
задалж, засвар хийх нөхцөлд 
технологийн угаалга, 
тосгүйжүүлэх ажилбарыг хийж 
гүйцэтгэдэг 

0 2     

52.  Авто үйлчилгээнд тавих. 
Ерөнхий шаардлага MNS 
5025:2020 стандартын 10.5 
дахь заалт  

Ажлын байрны гадна, дотор 
талыг хянах камер 
суурилуулсан, галын аюулгүй 
дохиоллоор тоноглосон 

0 5     

53.  Авто үйлчилгээнд тавих. 
Ерөнхий шаардлага MNS 
5025:2020 стандартын 11.2 
дахь заалт  

Эрхэлсэн ажлынхаа чиглэлээр 
мэргэшүүлэх сургалтад 
хамрагдсан. 

0 3     

54.  Авто үйлчилгээнд тавих. 
Ерөнхий шаардлага MNS 
5025:2020 стандартын 11.4 
дэх заалт 

Засвар, үйлчилгээний 
засварчин автотээврийн 
мэргэжлийн сургалтын болон 
авто үйлчилгээний төрөлжсөн 
мэргэшүүлэх сургалтад 
хамрагдсан 

0 5     

 4. Авто ил, далд зогсоолд тавигдах шаардлага          

55.  Нийтийн тээвэр. Ангилал ба 
үйлчилгээнд тавих. Ерөнхий 
шаардлага MNS 5012 : 2021 
улсын стандартын 8.1 дэх 
заалт 

Хот хоорондын тээвэрлэгч нь 
өөрийн өмчийн болон 
хамтарсан өмчийн, эзэмшлийн 
дулаан зогсоолтой /40 доошгүй 
хувь/ 

0 50     

56.  Нийтийн тээвэр. Ангилал ба 
үйлчилгээнд тавих. Ерөнхий 
шаардлага MNS 5012 : 2021 
улсын стандартын 9.1.3 
дахь заалт  

Өөрийн өмчийн дулаан 
зогсоолтой /Хотын дотор болон 
хот орчим/ 

0 50     

57.  Нийтийн тээвэр. Ангилал ба 
үйлчилгээнд тавих. Ерөнхий 
шаардлага MNS 5012 : 2021 
улсын стандартын 9.4.5 
дахь заалт  

Нийт тээврийн хэрэгслийн 80-
аас доошгүй хувь нь зогсох ил 
зогсоол талбайтай 

0 20     

58.  Явган хүний хатуу хучилттай 
замтай 

0 5     

59.  Ил зогсоолын зам, талбай нь 
зам, талбай нь үйлдвэрлэл, 
үйлчилгээний технологийн 
урсгалыг хангасан цардмал 
замтай  

0 5     



7 

60.  Таксийн үйлчилгээ. 
Ерөнхий шаардлага MNS 
5122:2013 улсын 
стандартын 5.8.2 дахь 
заалт  

Өөрийн өмчийн эсвэл 
түрээсийн дулаан гарааштай  

0 50     

61.  Нийт таксийн 60%-иас дээш 
хувийг хадгалах багтаамжтай 

0 20     

62.  Таксийн үйлчилгээ. 
Ерөнхий шаардлага MNS 
5122:2013 стандартын 5.8.5 
Нийтийн тээвэр. Ангилал ба 
үйлчилгээнд тавих. Ерөнхий 
шаардлага MNS 5012 : 2021 
стандартын 9.2 дахь заалт  

Дулаан зогсоол нь 
гэрэлтүүлэгтэй 

0 5     

63.  Агааржуулалт систем нь бүрэн 
ажиллагаатай 

0 5     

64.  Дулаацуулах систем нь бүрэн 
ажиллагаатай 

0 5     

65.  Авто машины хөдөлгүүрийн 
ажилласан хийг зайлуулах 
системтэй 

0 5     

66.  Дулаан зогсоол нь галын 
аюулгүйн багаж хэрэгслээр 
бүрэн хангагдсан, хэвийн 
ажиллагаатай 

0 5     

67.  Автозогсоол. Ангилал ба 
ерөнхий шаардлага MNS 
5342:2007 стандартын 6.8 
дахь заалт  

Битүү зогсоол нь харуул 
хамгаалалт, дохиолол, 
телекамер, галын аюулгүйн 
дохиололтой 

0 5     

68.  Автозогсоол. Ангилал ба 
ерөнхий шаардлага MNS 
5342:2007 стандартын 7.5 
дахь заалт  

Зогсоолд тээврийн хэрэгсэл 
байрлах байрлал, хөдөлгөөний 
чиглэл болон галын аюулын 
үеийн хөдөлгөөний бүдүүвч 
зургийг орох, гарах хаалганд ил 
байрлуулсан 

0 5     

69.  Автозогсоол. Ангилал ба 
ерөнхий шаардлага MNS 
5342:2007 стандартын 7.7 
дахь заалт  

Автотээврийн хэрэгсэл 
байрлах зогсоолын байрлалыг 
цагаан зураасаар, аюулгүйн 
тэмдэглэгээг шар зураасаар 
тэмдэглэсэн 

0 5     

5. Автотээврийн хөдлөх бүрэлдэхүүний техникийн үйлчилгээ, 
засварын ажилд тавигдах шаардлага 

 
      

70.  Автотээврийн хөдлөх 
бүрэлдэхүүний техникийн 
үйлчилгээ, засварын 
тогтолцоо тодорхойлолт 
MNS 4601:2011 стандартын 
6.2 дахь заалт  

Автомашин ашиглалттай 
холбоотой асуудлыг хянан 
шийдвэрлэж байх үүрэг бүхий 
техникийн комисс /зөвлөл/-ыг 
байгуулж, ажиллах журмыг 
тогтоон ажилласан 

0 5     

71.  Автотээврийн хөдлөх 
бүрэлдэхүүний техникийн 
үйлчилгээ, засварын 
тогтолцоо тодорхойлолт 
MNS 4601:2011 стандартын 
6.4 дэх заалт 

Ажлын байранд хийгдэх 
техникийн оношилгоо 
үйлчилгээ, засварын ажлын 
төрөл бүрээр ажлын дэс 
дарааллыг тогтоосон 
технологийн карт, тоног 
төхөөрөмж, багаж хэрэгсэл 
ашиглалтын аюулгүй 
ажиллагааны зааврыг 
боловсруулж байрлуулсан 

0 10     

72.  Автотээврийн хөдлөх 
бүрэлдэхүүний техникийн 
үйлчилгээ, засварын 
тогтолцоо тодорхойлолт 
MNS 4601:2011 стандартын 
6.8, “Автотээврийн 
хэрэгслээр зорчигч 
тээвэрлэх дүрэм”-ийн 4.2.2 
дахь заалт  

Мэргэжлийн ажилчид, инженер 
техникийн ажилтнуудын 
мэргэжлийн ангилал, ажлын 
болон мэргэжлийн зэрэг, тавих 
шаардлагыг тогтоосон. /ажлын 
байрны тодорхойлолт/ 

0 3     
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73.  Автотээврийн хөдлөх 
бүрэлдэхүүний техникийн 
үйлчилгээ, засварын 
тогтолцоо тодорхойлолт 
MNS 4601:2011 стандартын 
7.5 дахь заалт  

Автотээврийн хэрэгсэл нь 
хувийн хэрэгтэй, түүнийг бүрэн 
хөтөлдөг 

0 10     

74.  Автотээврийн хөдлөх 
бүрэлдэхүүний техникийн 
үйлчилгээ, засварын 
тогтолцоо тодорхойлолт 
MNS 4601:2011 стандартын 
7.8 дахь заалт  

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 10     

6. Боловсон хүчинд тавих шаардлага         

75.  Нийтийн тээвэр. Ангилал ба 
үйлчилгээнд тавих. Ерөнхий 
шаардлага MNS 5012 : 2021 
улсын стандартын 7.7 дахь 
заалт  

Жолоочийг жил бүр эрүүл 
мэндийн гүнзгийрүүлсэн үзлэгт 
хамруулсан 

0 1   

7. Тээврийн хэрэгсэлд тавигдах нийтлэг шаардлага     

76.  Автотээврийн тухай 
хуулийн 17 дугаар зүйлийн 
17.2 хэсэг 

Авто тээврийн хэрэгслийн 
техникийн байдлын хяналтын 
улсын үзлэг, тооллогод орж, 
замын хөдөлгөөнд оролцох 
зөвшөөрөл, гэрчилгээ авсан 

0 3     

77.  Автотээврийн хэрэгслийн 
техникийн байдалд тавих 
ерөнхий шаардлага MNS 
4598:2020 улсын 
стандартын 5.3 дахь заалт  

Тээврийн хэрэгслүүдийн 
эдэлгээний баталгаат гүйлт, 
гүйлтийн нөөц ихтэй, найдварт 
ажиллагааны түвшин өндөртэй 

0 10     

78.  ‘’Дизель хөдөлгүүртэй 
автомашин-Утааны 
тортогжилтын 
зөвшөөрөгдөх дээд хэмжээ 
ба хэмжих арга’’ MNS 
5014:2009 улсын 
стандартын 5.2 дахь заалт  

Автомашины дизель 
хөдөлгүүрийн утааны 
тортогжилтын хэмжээ 
стандартад заасан 
зөвшөөрөгдөх дээд 
хэмжээнээс хэтрээгүй 

0 10     

79.  Автотээврийн хэрэгслийн 
техникийн байдалд тавих 
ерөнхий шаардлага MNS 
4598:2020 стандартын 5.5 
дахь заалт  

Үйлдвэрийн хийцийг өөрчлөн 
тоноглоогүй, үйлдвэрлэгчийн 
он, арлын дугаар засварлаагүй 

0 20     

80.  Автотээврийн хэрэгслийн 
техникийн байдалд тавих 
ерөнхий шаардлага MNS 
4598:2020 стандартын5.4 
дэх заалт 

Өнгө үзэмж сайн 0 1     

81.  Автотээврийн хэрэгслийн 
техникийн байдалд тавих 
ерөнхий шаардлага MNS 
4598:2020 стандартын 5.6 
дахь заалт 

Бүртгэлийн дугаар, таних 
болон ялгах тэмдэг, бичлэгүүд 
стандартын үзүүлэлт, 
техникийн шаардлагыг 
хангасан 

0 1     

82.  Автотээврийн хэрэгслийн 
техникийн байдалд тавих 
ерөнхий шаардлага MNS 
4598:2020 стандартын 5.7 
дахь заалт 

Автотээврийн хэрэгслийн 
бүхээг, гишгүүр, шат, бариул, 
суудал, түшлэг нь 
тээвэрлэлтийн нөхцөл, 
стандартын шаардлагыг бүрэн 
хангасан 

0 1     
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83.  Автотээврийн хэрэгслийн 
техникийн байдалд тавих 
ерөнхий шаардлага MNS 
4598:2020 стандартын 
5.12.1 дэх заалт 

Автотээврийн хэрэгслийн 
ажлын болон зогсоолын 
тоормосны ажиллагаа нь 
найдвартай 

0 1     

84.  Автотээврийн хэрэгслийн 
техникийн байдалд тавих 
ерөнхий шаардлага MNS 
4598:2020 стандартын 
5.13.1 дэх заалт 

Гэрэлтүүлэг дохиоллын 
хэрэгслүүдээр бүрэн 
тоноглогдсон, тэдгээр нь 
стандартын шаардлага 
хангасан 

0 1     

85.  Автотээврийн хэрэгслийн 
техникийн байдалд тавих 
ерөнхий шаардлага MNS 
4598:2020 
стандартын5.13.2 дахь 
заалт 

Хурд хэмжүүр нь 
баталгаажуулагдсан байх 
бөгөөд дуут дохио бүрэн 
ажиллагаатай 

0 1     

86.  Автотээврийн хэрэгслийн 
техникийн байдалд тавих 
ерөнхий шаардлага MNS 
4598:2020 стандартын 
5.14.3 дахь заалт 

Дугуйн хээний гүн нь газарт 
тулах хэсгээрээ стандартад 
заасан хэмжээнээс багагүй 

0 1     

87.  Автотээврийн хэрэгслийн 
техникийн байдалд тавих 
ерөнхий шаардлага MNS 
4598:2020 стандартын 6.1.1 
дэх заалт 

Кузов нь битүүмжлэл сайн 0 1     

88.  Салхины болон хажуугийн, 
арын шилнүүд бүрэн 

0 1     

89.  Шал, хаалга, капот, тээшний 
түгжээ бүрэн, эвдрэл гэмтэлгүй 

0 1     

90.  Суудал, түшлэг нь тавлаг 
зөөлөн, жолоочийн биеийн 
жин, өндрөөс хамааруулж 
тохируулах боломжтой, чийг 
татахгүй материалаар бүрсэн 

0 1     

91.  Автотээврийн хэрэгслийн 
техникийн байдалд тавих 
ерөнхий шаардлага MNS 
4598:2020 стандартын 6.1.2 
дахь заалт 

Урд ба арын суудалдаа 
үйлдвэрлэгчийн тавьсан 
аюулгүйн бүс, дэртэй. Бүрэн 
ажиллагаатай 

0 1     

92.  Автотээврийн хэрэгслийн 
техникийн байдалд тавих 
ерөнхий шаардлага MNS 
4598:2020 стандартын 6.4.1 
дэх заалт 

Нарны хаалттай 0 1     

93.  Гал унтраагууртай 0 1     

94.  Жолоочийн иж бүрэн багаж 
хэрэгсэлтэй 

0 1     

95.   Автомашины өргүүр 
(домкрат)-тэй 

0 1     

96.   Нөөц дугуй (1 ширхэг)-тай 0 1     

97.   Дугуйн ивүүр (2 ширхэг)-тэй  0 1     

98.  Эмийн сантай 0 1     

99.  Ослын зогсолтын тэмдэгтэй  0 1     

100.  ‘’Бензин хөдөлгүүртэй 
автомашин-Утааны 
найрлага дахь хорт 
бодисын зөвшөөрөгдөх 
дээд хэмжээ ба хэмжих 
арга’’ MNS 5013:2009 улсын 
стандартын 5.2 дахь заалт  

Бензин хөдөлгүүртэй 
автомашины хөдөлгүүрийн 
утааны найрлагад агуулагдах 
нүүрстөрөгчийн дутуу исэл, 
нүүрс устөрөгчийн хэмжээ 
стандарт заасан зөвшөөрөгдөх 
дээд хэмжээнээс хэтрээгүй 

0 10     

101.  Нийтийн тээвэр. Ангилал ба 
үйлчилгээнд тавих. Ерөнхий 
шаардлага MNS 5012 : 2021 
улсын стандартын 10.5.1 
дэх заалт 

Хөгжлийн бэрхшээлтэй 
тэргэнцэртэй иргэнийг орох, 
гарах боломжтой тавцан, 
төхөөрөмжтэй 

0 5     

102.  Нийтийн тээвэр. Ангилал ба 
үйлчилгээнд тавих. Ерөнхий 
шаардлага MNS 5012 : 2021 

Сонсголын бэрхшээлтэй 
иргэнд зориулан чиглэлийн 
болон зогсоолуудын нэр бүхий 
цахим самбар, дэлгэцтэй 

0 5     
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улсын стандартын 10.5.2 
дахь заалт  

103.  Нийтийн тээвэр. Ангилал ба 
үйлчилгээнд тавих. Ерөнхий 
шаардлага MNS 5012 : 2021 
улсын стандартын 10.5.3 
дахь заалт  

Харааны бэрхшээлтэй иргэнд 
зориулан автомат зогсоол 
зарлагч болон чанга яригчтай 

0 5     

104.  Нийтийн тээвэр. Ангилал ба 
үйлчилгээнд тавих. Ерөнхий 
шаардлага MNS 5012 : 2021 
улсын стандартын 8.4, 10.8 
дахь заалт 

Нийтийн зорчигч тээврийн 
үйлчилгээнд 
үйлдвэрлэгдсэнээс хойш 12-
оос дээш жил ашиглагдсан 
тээврийн хэрэгсэл 
ашигладаггүй 

0 20     

7.1 Такси үйлчилгээнд тавигдах тусгай шаардлага     

105.  “Автотээврийн хэрэгслээр 
зорчигч тээвэрлэх дүрэм”-
ийн 3.5.1.4 дэх заалт 

Таксийн үйлчилгээний 
тээврийн хэрэгсэл нь зөвхөн 
тухайн үйлчилгээг эрхлэх аж 
ахуйн нэгж, байгууллагын 
өөрийн нь өмчлөлд байх 
бөгөөд Монгол Улсын тээврийн 
хэрэгслийн бүртгэлийн нэгдсэн 
системд бүртгэлтэй 

0 10     

106.  “Автотээврийн хэрэгслээр 
зорчигч тээвэрлэх дүрэм”-
ийн 3.5.2.1 дэх заалт 

Таксийн үйлчилгээний 
дуудлагын төв нь эрх олгогдсон 
байгууллагатай гэрээ 
байгуулсан 

0 5     

107.  “Автотээврийн хэрэгслээр 
зорчигч тээвэрлэх дүрэм”-
ийн 3.5.2.6 дахь заалт  

Таксийн үйлчилгээний 
дуудлагын төв нь дуудлагын 
үйлчилгээг хүлээн авах, 
мэдээлэх олон улсын жишигт 
нийцсэн харилцаа холбоо, 
мэдээлэл технологийн тоног 
төхөөрөмж, программ 
хангамжтай 

0 3     

108.  Үйлчилгээ явуулах байртай  0 2     

109.  Такси үйлчилгээ.Ерөнхий 
шаардлага MNS 5122:2013 
улсын стандартын 5.4 дэх 
заалт 

Нийтийн таксийг шуурхай 
холбооны хэрэгсэл байрлал 
тогтоох, бүртгэл хяналтын 
төхөөрөмжтэй 

0 5     

110.  Такси үйлчилгээ. Ерөнхий 
шаардлага MNS 5122:2013 
улсын стандартын 5.6 дахь 
заалт  

Нийт таксийн 10-аас доошгүй 
хувь нь хөгжлийн бэрхшээлтэй 
иргэд болон хүүхэд 
тээвэрлэхэд зориулагдсан 
хамгаалалтын бэхэлгээ, 
сандалтай 

0 3     

111.  Такси үйлчилгээ. Ерөнхий 
шаардлага MNS 5122:2013 
улсын стандартын 5.7 дахь 
заалт  

Нийтийн таксины үйлчилгээний 
жолооч нар нэг загварын 
дүрэмт хувцастай  

0 2     

112.  Такси үйлчилгээ.Ерөнхий 
шаардлага MNS 5122:2013 
улсын стандартын 6.1 дэх 
заалт 

Таксийн тээврийн хэрэгсэл нь 
зүүн гар талдаа жолооны 
хүрдтэй 

0 20     

113.  Такси үйлчилгээ.Ерөнхий 
шаардлага MNS 5122:2013 
улсын стандартын 6.2 дахь 
заалт  

Такси нь таксиметртэй 0 10     

114.  "TAXI" гэсэн бичиглэл бүхий 
гэрлэн хаяг, таних тэмдэгтэй.  

0 3     

115.  Таксинд байгууллагын лого, 
харилцах утасны болон 
автомашины гараашны 
дугаарыг тавьсан 

0 2     

116.  Такси үйлчилгээ.Ерөнхий 
шаардлага MNS 5122:2013 

Зорчигчийн суудал бүр 
хамгаалалтын бүстэй 

0 3     
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улсын стандартын 6.4 дэх 
заалт 

117.  Такси үйлчилгээ.Ерөнхий 
шаардлага MNS 5122:2013 
улсын стандартын 6.6 дахь 
заалт  

Таксины бүхээгт байгууллагын 
нэр, жолоочийн өнгөт зураг, 
овог нэр, улсын ба гараашны 
дугаарыг бичиж, зорчигчдод 
харагдахаар хөдөлгөөнгүйгээр 
байрлуулсан 

0 3     

118.  Такси үйлчилгээ.Ерөнхий 
шаардлага MNS 5122:2013 
улсын стандартын 6.8 дахь 
заалт  

Таксийн үйлчилгээнд 
үйлдвэрлэснээс хойш 10-аас 
дээш жил болсон автомашин 
ашигладаггүй 

0 10     

119.  Такси үйлчилгээ.Ерөнхий 
шаардлага MNS 5122:2013 
улсын стандартын 7.12 
дахь заалт  

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     

120.  Такси үйлчилгээ.Ерөнхий 
шаардлага MNS 5122:2013 
улсын стандартын 9.1 дэх 
заалт 

Жолооч нь тухайн ангиллын 
жолоодох эрхийн үнэмлэхтэй, 
21-ээс дээш настай, 2-оос дээш 
жил жолоочоор ажилласан 

0 5     

121.  Такси үйлчилгээ.Ерөнхий 
шаардлага MNS 5122:2013 
улсын стандартын 6.3 дахь 
заалт 

Такси нь нэгэн жигд өнгөтэй 0 1     

122.  Такси үйлчилгээ.Ерөнхий 
шаардлага MNS 5122:2013 
улсын стандартын 6.9 дэх 
заалт 

Таксийн салхины шилэнд 
гэрлийн нэвтрүүлэх чадварыг 
бууруулах наалтгүй 

0 1     

123.  Такси үйлчилгээ.Ерөнхий 
шаардлага MNS 5122:2013 
улсын стандартын 6.10 
дахь заалт 

Такси үйлчилгээнд нөөц дугуй 
тавьж зорчигчдод үйлчилдэггүй 

0 1     

7.2 Нийтийн зорчигч тээврийн үйлчилгээний автотээврийн 
хэрэгсэлд тавигдах шаардлага 

    

7.2.1.Нийтлэг шаардлага     

124.  Нийтийн тээвэр. Ангилал ба 
үйлчилгээнд тавих. Ерөнхий 
шаардлага MNS 5012 : 2021 
улсын стандартын 6.9 дэх 
заалт 

Нийтийн тээврийн хэрэгсэл 
дотор чиглэл, замналын 
зураглал, үйлчилгээтэй 
холбоотой санал гомдол, 
мэдээлэл өгөх утасны дугаар, 
цахим хаяг, үйлчилгээ, үйл 
ажиллагаатай холбоотой 
санамжууд, тамхи татах, ил гал 
гаргахыг хориглосон тэмдэг, 
заалт, бусад санамжийг зохих 
стандартын дагуу байрлуулсан 

0 1     

125.  Нийтийн тээвэр. Ангилал ба 
үйлчилгээнд тавих. Ерөнхий 
шаардлага MNS 5012 : 2021 
улсын стандартын 6.22 
дахь заалт  

Тээврийн хэрэгсэл дотор 
тээвэрлэлтийн чиглэлийн 
зураглал, хөдөлгөөний цагийн 
хуваарь, тамхи татах, ил гал 
гаргахыг хориглосон тэмдэг 
бусад санамжуудыг зохих 
стандартын дагуу бичиж 
байрлуулсан 

0 1     

126.  Нийтийн тээвэр. Ангилал ба 
үйлчилгээнд тавих. Ерөнхий 
шаардлага MNS 5012 : 2021 

Нийтийн тээврийн хэрэгслийн 
хаяг тогтоох зориулалтын 
суурь дээр замналын нэр, 
дугаар, эцсийн ба дундын 

0 1     
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улсын стандартын 10.2 
дахь заалт  

зогсоолуудын нэрийг нийтэд 
мэдэгдэхээр бичиж болон 
цахим дэлгэц байрлуулсан  

127.  Хаалга нь зорчигч орох, гарах 
тэмдэгтэй 

0 1     

128.  Нийтийн тээвэр. Ангилал ба 
үйлчилгээнд тавих. Ерөнхий 
шаардлага MNS 5012 : 2021 
улсын стандартын 10.3 
дахь заалт  

Нийтийн тээврийн хэрэгсэл нь 
зориулалтын бүрэн бүтэн 
суудал, бариултай. 

0 1     

129.  Зорчигчдын заал гэрэлтүүлэх 
системтэй 

0 1     

130.  Дулаацуулах системтэй 0 1     

131.  Зарлах мэдээллийн 
хэрэгсэлтэй 

0 1     

132.  Хяналтын камертай 0 1     

133.  Нийтийн тээвэр. Ангилал ба 
үйлчилгээнд тавих. Ерөнхий 
шаардлага MNS 5012 : 2021 
улсын стандартын 10.4 дэх 
заалт 

Хот хоорондын нийтийн 
тээврийн хэрэгсэлд харьяалах 
аж ахуйн нэгж, байгууллагын 
таних тэмдэг, ялгах тууз, 
аяллын дугаарыг загварын 
дагуу зорчигчдод ил тод 
харагдах газар бичиж 
байрлуулсан 

0 1     

134.  Нийтийн тээвэр. Ангилал ба 
үйлчилгээнд тавих. Ерөнхий 
шаардлага MNS 5012 : 2021 
улсын стандартын 10.6 
дахь заалт  

Угсраа болон давхар 
автобусны хойд талд тээврийн 
хэрэгслийн оврын хэмжээгээр 
бусад хөдөлгөөнд оролцогч 
нарт харагдахаар цацруулагч 
наалттай 

0 1     

135.  Нийтийн тээвэр. Ангилал ба 
үйлчилгээнд тавих. Ерөнхий 
шаардлага MNS 5012 : 2021 
улсын стандартын 10.9 дэх 
заалт 

Хотын доторх болон хот 
орчмын нийтийн тээврийн 
автобус, троллейбусанд 
харьяалах аж ахуйн нэгж, 
байгууллагын эмблем, 
гараашны дугаар, чиглэлийн 
нэр, дугаарыг баталсан 
загварын дагуу зорчигчдод ил 
тод харагдах газар 
байрлуулсан 

0 1     

136.  Нийтийн тээвэр. Ангилал ба 
үйлчилгээнд тавих. Ерөнхий 
шаардлага MNS 5012 : 2021 
улсын стандартын 10.9.1 
дэх заалт 

Гараашны дугаарыг автобусны 
хоёр хажуу, ар талд болон 
дээвэр дээр байрлуулсан 

0 1     

137.  Нийтийн тээвэр. Ангилал ба 
үйлчилгээнд тавих. Ерөнхий 
шаардлага MNS 5012 : 2021 
улсын стандартын 10.9.2 
дахь заалт  

Чиглэлийн хаягийг урд, хоёр 
хажуу талд цахим болон бусад 
хэлбэрээр байрлуулсан 

0 1     

138.  Автотээврийн хэрэгслийн 
техникийн байдалд тавих 
ерөнхий шаардлага MNS 
4598:2020 стандартын 5.4, 
8.1 дэх заалт 

Өнгө үзэмж сайн, гадна 
орчноос ус чийг, тоос шороо 
нэвтрэхгүй, мөн жолоочийн 
бүхээг нь зорчигчдын 
танхимаас тусгаарласан 

0 1     

139.  MNS 4598:2020 стандартын 
5.6, MNS 5012:2021 
стандартын 10.4 дэх заалт 

Бүртгэлийн дугаар, таних 
болон ялгах тэмдэг /тууз/, 
бичлэгүүд стандартын 
үзүүлэлт, техникийн 
шаардлагыг хангасан 

0 1     

7.2.2.Нийтийн үйлчилгээний автобуст тавих техникийн 
нэмэгдэл шаардлага  

    

140.  Автотээврийн хэрэгслийн 
техникийн байдалд тавих 

Хотын доторх нийтийн 
үйлчилгээний автобус нь 2-оос 

0 1     
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ерөнхий шаардлага MNS 
4598:2020 стандартын 8.1.1 
дэх заалт 

дээш хаалгатай, багтаамж нь 
зорчигчдын суудал цөөн, 
зогсоогоор явах зорчигчдын 
тоо илүүтэй, орох, гарах 
хаалганы орчимд болон эгнээ 
хоорондын зай өргөнтэй 

141.  Автотээврийн хэрэгслийн 
техникийн байдалд тавих 
ерөнхий шаардлага MNS 
4598:2020 стандартын8.1.2 
дахь заалт 

Автобусны бариулын өндөр 
шалнаас дээш 1800мм-ээс 
ихгүй, хүүхэд болон намхан 
нуруутай зорчигчдод 
зориулсан намсгасан нэмэлт 
бариултай, орох гарах 
хаалганы шатны гишгүүрийн 
өндөр 300мм-ээс ихгүй 

0 1     

142.  MNS 4598:2020 стандартын 
8.1.3, MNS 5831:2007 улсын 
стандартын 6.2.3 дахь 
заалт 

Зорчигчдын танхим нь эрүүл 
ахуй, ариун цэвэр, галын болон 
хөдөлгөөний аюулгүйн 
шаардлагыг бүрэн хангасан, 
дулаацуулга, агааржуулалт, 
салхижуулалтын систем, 
ослын нэмэгдэл хаалга, цонх, 
нээлхий зэргээр тоноглогдсон 

0 1     

143.  MNS 4598:2020 стандартын 
8.1.4, MNS 5831:2007 улсын 
стандартын 6.2.4 дэх заалт 

Улс болон хот хоорондын 
харилцаанд ажиллах автобус 
нь хяналтын төхөөрөмж буюу 
тахограф суурилагдсан 

0 1     

144.  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     

145.  MNS 4598:2020 стандартын 
8.1.5, MNS 5831:2007 улсын 
стандартын 6.2.5 дахь 
заалт 

Бүх төрлийн автобусны 
салхины болон хажуугийн, 
арын шилнүүд бүрэн 

0 1     

146.  Хаалга, зорчигчдын ачаа 
тээшний хонгилын түгжээ 
бүрэн 

0 1     

147.  Сандал түшлэг эвдрэл 
гэмтэлгүй 

0 1     

148.  Оврын гэрэл цацруулагчтай 0 1     

149.  Автотээврийн хэрэгслийн 
техникийн байдалд тавих 
ерөнхий шаардлага MNS 
4598:2020 стандартын 8.3.1 
дэх заалт 

Автобусны гадна дотор талын 
болон оврын гэрэлтүүлэг 
стандартын шаардлага 
хангасан 

0 1     

150.  Маршрут заах, таних тэмдгийн 
гэрэлтүүлэг бүрэн 

0 1     

151.  Гишгүүр гэрэлтүүлэгтэй  0 1     

152.  Хаалга гэрэлтүүлэгтэй 0 1     

153.  Суудал орчны гэрэлтүүлэг 
бүрэн 

0 1     

154.  Бүх багтаамжийн автобус нь 
тоормосны системд гэмтэл 
гарсан үед мэдээлэх 
дохиоллын системтэй 

0 1     

155.  Бүх багтаамжийн автобусны 
хөдөлгүүр, хоромхон зуур 
унтраах аваарын болон 
аккумлятор салгагчаар 
тоноглогдсон, тэдгээрийн 

0 1     
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удирдлага нь жолоочийн 
суудлын дэргэд ойрхон 
байрласан 

156.  MNS 4598:2020 стандартын 
8.4.2, MNS 5012:2021 
стандартын 10.13 дахь 
заалт 

Нийтийн тээврийн 
үйлчилгээний автобусанд 
жолоочийг зорчигчдоос 
тусгаарласан битүү бүхээгтэй 

0 1     

157.  Удирдлага мэдээлэл болон 
жолоочийн баруун гар талын 
хэсэгт хяналтын болон карт 
уншигч төхөөрөмжөөр 
тоноглосон 

0 1     

158.  MNS 4598:2020 стандартын 
8.4.2, MNS 5012:2021 
стандартын 8.4.1, 8.4.3 дахь 
заалт 

Чанга яригч, радио, 
магнитофентой 

0 1     

159.  Мэдээлэл, хяналтын 
төхөөрөмж /тахаграф, GPS/-
тэй 

0 1     

160.  Эмийн сантай 0 1     

161.  Гал унтраагуур /1-2ш/-тай 0 1     

162.  Гар тээш тавих байртай 0 1     

163.  Автомашины өргүүртэй 0 1     

164.  Жолоочийн иж бүрэн багаж 
хэрэгсэлтэй 

0 1     

165.  Нөөц дугуйтай /1-2 ш/ 0 1     

166.  Зорчигчдын ачаа тээшний 
хонгил /сав/-той 

0 1     

167.  Дугуйны ивүүр (4-өөс дээш)-тэй 0 1     

168.  Ослын зогсолтын тэмдэгтэй 0 1     

169.  Чирэх /тросс/ татлагатай 0 1     

170.  Дотор талыг харуулсан 
камертай 

0 1     

171.  MNS 4598:2020 стандартын 
8.4.2, MNS 5012:2021 
стандартын 9.1 дэх заалт 

Цахилгаан тээврийн хэрэгсэл 
нь энэхүү стандартын 5 дугаар 
зүйлийн нэмэгдэл шаардлага 
болон холбогдох стандартын 
шаардлагуудыг бүрэн хангасан 

0 1     

172.  Нийтийн тээвэр. Ангилал ба 
үйлчилгээнд тавих. Ерөнхий 
шаардлага MNS 5012 : 2021 
улсын стандартын 10.7.2 
дахь заалт 

Бага оврын автобусны хоёр 
хажуу талд "Нийтийн зорчигч 
тээвэр" гэсэн бичээс бүхий 
туузыг стандартад заасан 
хэмжээтэй нийтэд тод 
харагдахаар бичиж 
байрлуулсан 

0 1     

173.  Нийтийн тээвэр. Ангилал ба 
үйлчилгээнд тавих. Ерөнхий 
шаардлага MNS 5012 : 2021 
улсын стандартын 10.12 
дахь заалт 

Байгалийн шахсан хий (CNG)-н 
болон цахилгаан хөдөлгүүртэй 
нийтийн тээврийн хэрэгсэлд 
галын аюулаас урьдчилан 
сэргийлэх зориулалтын тоног 
төхөөрөмж, багаж хэрэгслийг 
байрлуулсан 

0 1     

174.  Нийтийн тээвэр. Ангилал ба 
үйлчилгээнд тавих. Ерөнхий 
шаардлага MNS 5012 : 2021 
улсын стандартын 10.15 
дахь заалт 

Тээврийн хэрэгслийн заалны 
цонх болон урд талын салхины 
шилэнд нарны хамгаалалтаас 
бусад үзэгдэх орчинд 
хязгаарласан нэмэлт хуулга, 
тень наагаагүй, хөшиггүй 

0 1     

7.2.3. Улс хоорондын автотээврийн ачаа, зорчигч тээвэрлэлтэд 
тавигдах тусгай шаардлага 

    

175.  “Автотээврийн хэрэгслээр 
зорчигч тээвэрлэх дүрэм”-
ийн 3.3.7 дахь заалт  

Улс хоорондын зорчигч 
тээврийн үйлчилгээ эрхлэгч нь 
хот хоорондын болон орон 
нутгийн зорчигч тээврийн 

0 5 
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үйлчилгээг гурваас доошгүй 
жил эрхэлсэн 

176.  Улс хоорондын 
автотээврийн ачаа, зорчигч 
тээвэрлэлт. Тээвэрлэлтийн 
ерөнхий шаардлага MNS 
5831:2007 улсын 
стандартын 5.3 дахь заалт  

Улс хоорондын тээврийн 
байгууллага нь удирдлагын 
ажлын байртай 

0 3 

  

177.  6.1.6 дахь заалт  Авто тээврийн хэрэгслийн 
хянах самбарт тахограф 
/механик хяналтын төхөөрөмж/ 
байрлуулсан 

0 3 

  

178.  6.2.1 дэх заалт 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 2 

  

179.  10.2.1 дэх заалт Жолооч нь 5-аас доошгүй жил, 
үүний дотор нийтийн тээврийн 
жолоочоор 3-аас доошгүй жил 
ажилласан 

0 5 

  

180.  11.2 дахь заалт  Улс хоорондын автотээврийн 
аж ахуйн нэгж байгууллагын 
дарга нь зөвлөх, алба хэлтсийн 
дарга, ерөнхий мэргэжилтнүүд 
нь мэргэшсэн инженерийн 
сургалтад хамрагдан, 
гэрчилгээ авсан  

0 5 

  

181.  Улс хоорондын 
автотээврийн ачаа, зорчигч 
тээвэрлэлт. Тээвэрлэлтийн 
ерөнхий шаардлага MNS 
5831:2007 улсын 
стандартын 6.1.8 дахь 
заалт 

Хогийн савтай 0 1     

182.  Улс хоорондын 
автотээврийн ачаа, зорчигч 
тээвэрлэлт. Тээвэрлэлтийн 
ерөнхий шаардлага MNS 
5831:2007 улсын 
стандартын 6.2.2 дахь 
заалт 

Бага, дунд багтаамжийн 
автобус 8-аас 30 хүний 
суудалтай 

0 1     

183.  Улс хоорондын, хот 
хоорондын, хот орчмын 
харилцаанд ажиллах автобус 
нь 1-ээс 2 хаалгатай, бүх 
зорчигчид сууж явахаар олон 
суудал, гар тээшний тавиураар 
тоноглогдсон, тээш хадгалах 
хонгилтой 

0 1     

184.  “Автотээврийн хэрэгслээр 
зорчигч тээвэрлэх дүрэм”-
ийн 3.3.1, 3.3.2 дахь заалт  

Улс хоорондын зорчигчдын 
тогтмол болон тогтмол 
тээврийн үйлчилгээг Олон 
улсын гэрээ, хэлэлцээрийн 
дагуу гүйцэтгэдэг 

0 5 

  

7.2.4. Жуулчны үйлчилгээнд тавих тусгай шаардлага        

185.  "Авто тээврийн хэрэгслээр 
зорчигч тээвэрлэх дүрэм"-
ийн 3.6.3 дахь заалт  

Аялал жуулчлалын асуудал 
эрхэлсэн төрийн захиргааны 
төв байгууллагаар ангилал 
тогтоолгосон 

0 5     

186.  "Жуулчны автотээврийн 
үйлчилгээ. Ерөнхий 

Жолоочийг хариуцлагын 
даатгалд хамруулсан 

0 5     
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шаардлага" MNS 5231:2003 
стандартын 6.4 дэх заалт 

187.  "Жуулчны автотээврийн 
үйлчилгээ. Ерөнхий 
шаардлага" MNS 5231:2003 
стандартын 6.5 дахь заалт 

Аяллын замнал, цагийн 
хуваарийг батлагдсан авто 
замын сүлжээг үндэслэн 
баталгаажуулдаг 

0 3     

188.  "Жуулчны автотээврийн 
үйлчилгээ. Ерөнхий 
шаардлага" MNS 5231:2003 
стандартын 8.1 дэх заалт 

Жолооч нь тухайн ангиллын 
автотээврийн хэрэгслийг 
жолоодох эрхийн үнэмлэхтэй, 
3-аас дээш жил тээврийн 
хэрэгсэл жолоодсон 

0 5     

189.  Жуулчны автотээврийн 
үйлчилгээ. Ерөнхий 
шаардлага MNS 5231:2003 
стандартын 7.3 дахь заалт 

Өндөр настан, бага насны 
хүүхэд, жирэмсэн, нялх 
хүүхэдтэй эхчүүд, тахир дутуу 
хүмүүст зориулсан тусгай 
суудалтай 

0 1   

190.   Зорчигчдын бүхээгийн нэмэлт 
гэрэлтүүлэгтэй 

0 1   

191.  Жуулчны автотээврийн 
үйлчилгээ. Ерөнхий 
шаардлага MNS 5231:2003 
стандартын 7.4 дэх заалт 

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   

7.3. Хүүхэд тээвэрлэгч болон үйлчилгээнд тавих шаардлага     

7.3.1 Хүүхэд тээвэрлэх үйлчилгээнд тавигдах шаардлага     

192.  Хүүхэд тээвэрлэх автобус. 
Автобус ба үйлчилгээнд 
тавих шаардлага MNS 6440: 
2014 стандартын 5.1.5 дахь 
заалт 

Ерөнхий боловсролын тусгай 
дунд сургуулийн хүүхдийн 
автобусанд тавигдах нэмэлт 
шаардлагыг тээвэрлэлтийн 
гэрээнд тусгасан 

0 3     

193.  6.1.6 дахь заалт  Жолоочийн хариуцлагын 
даатгалд хамрагдсан 

0 3     

194.  7.2 дахь заалт  Автобусны техникийн хурдыг 
цагт 50 км-ээс 
хэтрүүлэхгүйгээр хөдөлгөөнд 
оролцсон 

0 3     

195.  7.3 дахь заалт  Тээвэрлэлтийн явцад 
сурагчдад зөвлөмж, 
зааварчилгаа өгөх, хяналт 
тавих, хүүхдэд туслах үүрэгтэй 
насанд хүрсэн хүрсэн нэг 
ажилладаг 

0 3     

196.  7.4 дэх заалт Хүүхэд тээвэрлэх тээврийн 
хэрэгсэл дотор замналын зураг 
болон бусад санамжуудыг 
зохих стандартын дагуу бичиж 
байрлуулсан 

0 2     

197.  7.5 дахь заалт  Автобусаар зөвхөн хүүхэд 
тээвэрлэсэн 

0 5     

198.  7.6 дахь заалт  Хөдөлгөөн эхлэхийн өмнө 
хүүхдэд зөв суух, бүс бүслэх, 
хөдөлгөөний аюулгүй байдлыг 
сахих зааварчилгааг өгсөн 

0 3     

199.  7.7 дахь заалт  Автобус бүрэн зогссоны дараа 
хүүхдүүдийг буулгаж, суулгаж 
хаалгаа гүйцэд хаасны дараа 
хөдөлгөөнийг эхлүүлдэг 

0 2     
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200.  7.8 дахь заалт  Жолооч нь үйлчилгээ эхэлсэн, 
дууссан цаг болон 
үйлчилгээний явцын 
мэдээллийг цаг тухай бүр 
тээвэрлүүлэгчид мэдэгдэж 
замын хуудсанд тэмдэглэгээ 
хийлгэсэн 

0 2     

201.  8.4.1 дэх заалт Автобусанд суудлын тооноос 
илүү хүүхэд тээвэрлэдэггүй 

0 5     

202.  8.4.2 дахь заалт  Зорчигчийн танхимд хүүхэд 
байх үед автобусыг эзгүй 
орхидоггүй 

0 5     

203.  8.4.3 дахь заалт  Автобусыг хүүхэд суулгах, 
буулгах газраас өөр газар 
зогсдоггүй 

0 5     

7.3.2.Хүүхэд тээвэрлэх автобуст тавигдах ерөнхий шаардлага     

204.  Автотээврийн хэрэгслийн 
техникийн байдалд тавих 
ерөнхий шаардлага MNS 
4598:2020 стандартын 5.4, 
8.1 дэх заалт 

Өнгө үзэмж сайн, гадна 
орчноос ус чийг, тоос шороо 
нэвтрэхгүй, мөн жолоочийн 
бүхээг нь зорчигчдын 
танхимаас тусгаарласан 

0 1     

205.  Автотээврийн хэрэгслийн 
техникийн байдалд тавих 
ерөнхий шаардлага MNS 
4598:2020 стандартын 5.6 
дахь заалт 

Улсын дугаар, таних болон 
ялгах тэмдэг, бичлэгүүд 
стандартын үзүүлэлт, 
техникийн шаардлагыг 
хангасан 

0 1     

206.  8.1.4 дэх заалт Жолоочийн болон зорчигчийн 
суудлын тоогоор аюулгүйн 
бүстэй, тэдгээр нь бүрэн 
ажиллагаатай 

0 1     

207.  Автотээврийн хэрэгслийн 
техникийн байдалд тавих 
ерөнхий шаардлага MNS 
4598:2020 стандартын 8.1.5 
дахь заалт 

Бүх төрлийн автобусны 
салхины болон хажуугийн, 
арын шилнүүд бүрэн 

0 1     

208.  Хаалга, зорчигчдын ачаа 
тээшний хонгилын түгжээ 
бүрэн 

0 1     

209.  Сандал түшлэг эвдрэл 
гэмтэлгүй 

0 1     

210.  Оврын гэрэл цацруулагчтай 0 1     

211.  Автотээврийн хэрэгслийн 
техникийн байдалд тавих 
ерөнхий шаардлага MNS 
4598:2020 стандартын 8.3.1 
дэх заалт 

Автобусны гадна дотор талын 
болон оврын гэрэлтүүлэг 
стандартын шаардлага 
хангасан 

0 1     

212.  Маршрут заах, таних тэмдгийн 
гэрэлтүүлэг бүрэн 

0 1     

213.  Гишгүүр гэрэлтүүлэгтэй 0 1     

214.  Хаалга гэрэлтүүлэгтэй 0 1     

215.  Суудал орчны гэрэлтүүлэг 
бүрэн 

0 1     

216.  Бүх багтаамжийн автобус нь 
тоормосны системд гэмтэл 
гарсан үед мэдээлэх 
дохиоллын системтэй  

0 1     

217.  Бүх багтаамжийн автобусны 
хөдөлгүүр, хоромхон зуур 
унтраах аваарын болон 
аккумлятор салгагчаар 
тоноглогдсон, тэдгээрийн 
удирдлага нь жолоочийн 
суудлын дэргэд ойрхон 
байрласан 

0 1     

218.  Эмийн сантай 0 1     
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219.  Автотээврийн хэрэгслийн 
техникийн байдалд тавих 
ерөнхий шаардлага MNS 
4598:2020 стандартын 8.4.3 
дахь заалт 

Автомашины өргүүртэй 0 1     

220.  Жолоочийн иж бүрэн багажтай 0 1     

221.  Нөөц дугуйтай /1-2 ш/ 0 1     

222.  Чирэх /тросс/ татлагатай 0 1     

223.  Дотор талыг харуулсан 
камертай 

0 1     

224.  Цонхны хөшигтэй 0 1     

7.3.3.Хүүхэд тээвэрлэх автобусанд тавих шаардлага 0    

225.  Хүүхэд тээвэрлэх автобус. 
Автобус ба үйлчилгээнд 
тавих шаардлага MNS 
6440:2014 стандартын 5.1.3 
дахь заалт 

Үйлдвэрлэснээс хойш 12-оос 
дээш жил болсон тээврийн 
хэрэгсэл ашигладаггүй 

0 1     

226.   Хүүхэд тээвэрлэх автобус. 
Автобус ба үйлчилгээнд 
тавих шаардлага MNS 
6440:2014 стандартын 5.1.4 
дэх заалт 

Автобус нь стандартын 
шаардлага хангасан, зүүн гар 
талдаа жолооны хүрдтэй, 
зорчигчийг баруун гар тал 
руугаа буулгаж, суулгах 
нөхцөлийг хангасан 

0 1     

227.  Хүүхэд тээвэрлэх автобус. 
Автобус ба үйлчилгээнд 
тавих шаардлага MNS 
6440:2014 стандартын 5.1.6 
дахь заалт 

Автобус нь шар өнгөтэй 0 1     

228.  Хүүхэд тээвэрлэх автобус. 
Автобус ба үйлчилгээнд 
тавих шаардлага MNS 
6440:2014 стандартын 5.2.2 
дахь заалт 

Суудал нь автобусны явах 
чиглэлийн дагуу харж 
байрласан 

0 1     

229.  Хүүхэд тээвэрлэх автобус. 
Автобус ба үйлчилгээнд 
тавих шаардлага MNS 
6440:2014 стандартын 5.2.3 
дахь заалт 

Автобусны гар тээшний 
тавиуртай 

0 1     

230.  Хүүхэд тээвэрлэх автобус. 
Автобус ба үйлчилгээнд 
тавих шаардлага MNS 
6440:2014 стандартын 5.2.4 
дэх заалт 

Гар тээшний тавиурын өргөн 
300 мм, сул зайн өндөр нь 200 
мм-ээс багагүй, тавиур 
автобусны хана тал руу 
налуутай хийгдсэн 

0 1     

231.  Хүүхэд тээвэрлэх автобус. 
Автобус ба үйлчилгээнд 
тавих шаардлага MNS 
6440:2014 стандартын 5.3.2 
дахь заалт 

Суудал бүр нь хамгаалах бүс, 
түүнийг тохируулах, бэхлэх, 
тогтоон барих иж бүрдэлтэй 

0 1     

232.  Хүүхэд тээвэрлэх автобус. 
Автобус ба үйлчилгээнд 
тавих шаардлага MNS 
6440:2014 стандартын 5.3.3 
дахь заалт  

Суудлын түшлэгийн урд 
гадаргуугаас түүний өмнө 
байрласан суудлын түшлэгийн 
арын гадаргуу хүртэлх зай 
600мм-ээс багагүй 

0 1     

233.  Хүүхэд тээвэрлэх автобус. 
Автобус ба үйлчилгээнд 
тавих шаардлага MNS 
6440:2014 стандартын 5.3.4 
дэх заалт 

Суудлын тавцангийн өргөн 
320мм-ээс багагүй 

0 1     

234.  Хүүхэд тээвэрлэх автобус. 
Автобус ба үйлчилгээнд 
тавих шаардлага MNS 
6440:2014 стандартын 5.3.5 
дахь заалт 

Суудлын тавцангийн урт 
350мм-ээс багагүй 

0 1     

235.  Хүүхэд тээвэрлэх автобус. 
Автобус ба үйлчилгээнд 
тавих шаардлага MNS 

Хөл тавих шалны хэсгээс дээш 
сандлын тавцангийн ирмэг 

0 1     
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6440:2014 стандартын 5.3.6 
дахь заалт 

хүртэлх өндөртэй 350мм-ээс 
400мм-тэй 

236.  Хүүхэд тээвэрлэх автобус. 
Автобус ба үйлчилгээнд 
тавих шаардлага MNS 
6440:2014 стандартын 5.3.7 
дахь заалт 

Автобусны голын чөлөөт зай 
талын захын суудал нь 
тохойны түшлэг бариултай  

0 1     

237.  Хүүхэд тээвэрлэх автобус. 
Автобус ба үйлчилгээнд 
тавих шаардлага MNS 
6440:2014 стандартын 5.3.8 
дахь заалт 

Хүүхдийг харгалзан явахад 
зориулсан 1-ээс доошгүй 
суудалтай 

0 1     

238.  Хүүхэд тээвэрлэх автобус. 
Автобус ба үйлчилгээнд 
тавих шаардлага MNS 
6440:2014 стандартын 5.4.1 
дэх заалт 

Хүүхэд тээвэрлэх автобус нь 2-
оос доошгүй хаалгатай 

0 1     

239.  Хүүхэд тээвэрлэх автобус. 
Автобус ба үйлчилгээнд 
тавих шаардлага MNS 
6440:2014 стандартын 
5.4.2.1 дэх заалт 

Автобусны хамгийн доод 
гишгүүр нь замын гадаргуугаас 
дээш 250мм-ээс илүүгүй 

0 1     

240.  Хүүхэд тээвэрлэх автобус. 
Автобус ба үйлчилгээнд 
тавих шаардлага MNS 
6440:2014 стандартын 
5.4.2.2 дахь заалт 

Шатны гишгүүрүүдийн өндөр 
200мм-ээс илүүгүй 

0 1     

241.  Хүүхэд тээвэрлэх автобус. 
Автобус ба үйлчилгээнд 
тавих шаардлага MNS 
6440:2014 стандартын 
5.4.2.3 дахь заалт 

Гишгүүрийн өргөн 200мм-ээс 
илүүгүй 

0 1     

242.  Хүүхэд тээвэрлэх автобус. 
Автобус ба үйлчилгээнд 
тавих шаардлага MNS 
6440:2014 стандартын 
5.4.3.1 дэх заалт 

Зорчигчийн хаалга нь хоёр 
талдаа барих бариулаар 
тоноглогдсон 

0 1     

243.  Хүүхэд тээвэрлэх автобус. 
Автобус ба үйлчилгээнд 
тавих шаардлага MNS 
6440:2014 стандартын 
5.4.3.2 дахь заалт 

Бариул нь хүүхэд хаалганы 
дэргэд эсвэл аль нэг гишгүүр 
дээр зогсоод түүнээс барих 
боломжтой 

0 1     

244.  Хүүхэд тээвэрлэх автобус. 
Автобус ба үйлчилгээнд 
тавих шаардлага MNS 
6440:2014 стандартын 
5.4.3.3 дахь заалт 

Бариул нь хаалганы ойролцоо 
эхний гишгүүрийн гадна 
ирмэгээс 300мм-ээс хэтрэхгүй 
зайд байрласан 

0 1     

245.  Хүүхэд тээвэрлэх автобус. 
Автобус ба үйлчилгээнд 
тавих шаардлага MNS 
6440:2014 стандартын 5.5.1 
дэх заалт 

Жолоочийн ажлын байр нь 
зорчигчийн танхимаас 
тусгаарлах ямар нэгэн 
хаалтгүй 

0 1     

246.  Хүүхэд тээвэрлэх автобус. 
Автобус ба үйлчилгээнд 
тавих шаардлага MNS 
6440:2014 стандартын 5.5.2 
дахь заалт 

Жолоочийн ажлын байр нь 
тээвэрлэлтийн үед 
үйлчилгээний танхимыг хянах 
мэдээллийн хэрэгсэлтэй 

0 1     

247.  Хүүхэд тээвэрлэх автобус. 
Автобус ба үйлчилгээнд 
тавих шаардлага MNS 
6440:2014 стандартын 5.5.3 
дахь заалт 

Автобусны шал, гишгүүрийг 
резиний материалаар бүрсэн, 
гулгамтгай биш 

0 1     
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248.  Хүүхэд тээвэрлэх автобус. 
Автобус ба үйлчилгээнд 
тавих шаардлага MNS 
6440:2014 стандартын 5.5.4 
дахь заалт 

Зорчигчийн танхимын 
хажуугийн цонх салхивчтай, 
өндөр нь нийт өндрийн 1/3-ээс 
хэтрэхгүй. Салхивч нь цонхны 
дээд хэсэгт байрласан 

0 1     

249.  5.5.5, MNS 4598:2020 
стандартын 8.4.3 дахь 
заалт 

Жолоочийн ажлын байр нь 
зориулалтын гадна болон 
дотор чанга яригч болон бусад 
мэдээллийн хэрэгслээр 
тоноглогдсон 

0 1     

250.  5.5.6, MNS 4598:2020 
стандартын 8.4.3 дахь 
заалт 

Автобусанд галын хор 
байрлуулах суурь гаргасан 
байх ба галын хор хэвийн 
ажиллагаатай 

0 1     

251.  5.5.7, MNS 4598:2020 
стандартын 8.4.3 дахь 
заалт 

Ослын зогсолтын тэмдэгтэй 0 1     

252.  Ослын гарцын шилийг хагалах 
алхтай 

0 1     

253.  Дугуйны 2-оос доошгүй 
ивүүртэй 

0 1     

254.  Хүүхэд тээвэрлэх автобус. 
Автобус ба үйлчилгээнд 
тавих шаардлага MNS 
6440:2014 стандартын 5.5.8 
дахь заалт 

Ухрах хөдөлгөөн хийх үед дуут 
дохиог автоматаар өгөх 
төхөөрөмжөөр тоноглосон 

0 1     

255.  Хүүхэд тээвэрлэх автобус. 
Автобус ба үйлчилгээнд 
тавих шаардлага MNS 
6440:2014 стандартын 5.5.9 
дэх заалт 

Автобусыг холбоо мэдээллийн 
хэрэгсэл болон хяналтын 
төхөөрөмжөөр тоноглосон 

0 1     

256.  Хүүхэд тээвэрлэх автобус. 
Автобус ба үйлчилгээнд 
тавих шаардлага MNS 
6440:2014 стандартын 
5.5.10 дахь заалт 

Автобус нь гадна талдаа гэрэл 
ойлгууртай 

0 1     

257.  Хүүхэд тээвэрлэх автобус. 
Автобус ба үйлчилгээнд 
тавих шаардлага MNS 
6440:2014 стандартын 5.6.1 
дэх заалт 

Автобусны 2 хажуу талд 
"ХҮҮХДИЙН АВТОБУС" гэсэн 
бичээс бүхий туузыг 
стандартад заасан хэмжээ 
шаардлагын дагуу нийтэд тод 
байрлуулсан 

0 1     

258.  Хүүхэд тээвэрлэх автобус. 
Автобус ба үйлчилгээнд 
тавих шаардлага MNS 
6440:2014 стандартын 5.6.3 
дахь заалт 

Хүүхэд тээвэрлэж яваа 
тээврийн хэрэгсэл гэсэн таних 
тэмдгийг стандартад заасан 
хэмжээ шаардлагын дагуу 
автобусны урд болон хойд 
талд байрлуулсан 

0 1     

259.  Хүүхэд тээвэрлэх автобус. 
Автобус ба үйлчилгээнд 
тавих шаардлага MNS 
6440:2014 стандартын 
5.7.1, 5.7.2 дахь заалт 

Хүүхэд тээвэрлэж яваа 
тээврийн хэрэгсэл гэсэн таних 
тэмдгийг стандартад заасан 
хэмжээ шаардлагын дагуу 
автобусны урд болон хойд 
талд байрлуулсан 

0 1     

260.  Хүүхэд тээвэрлэх автобус. 
Автобус ба үйлчилгээнд 
тавих шаардлага MNS 
6440:2014 стандартын 5.7.4 
дэх заалт 

Автобусны зүүн гар 
талд...ЗОГСОХГҮЙ ЯВАХ 
ХОРИОТОЙ тэмдгийг 
эвхэгддэг байдлаар 
байрлуулсан 

0 3     

8.Дотоод хяналт     

261.  ТХШТХ-ийн 7 дугаар 
зүйлийн 7.2 дахь хэсэг, Аж 
ахуйн нэгж байгууллагын 

Дотоод хяналт шалгалтыг 
зохион байгуулах журам 
батлуулан мөрдөж ажилладаг 

0 10   
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262.  үйл ажиллагаанд дотоод 
хяналт шалгалтыг зохион 
байгуулах нийтлэг журам, 
Засгийн газрын 311 тогтоол  

Дотоод хяналт шалгалтаар 
илэрсэн зөрчил дутагдлыг 
арилгахад чиглэсэн арга 
хэмжээг авч хэрэгжүүлдэг 

0 10   

НИЙТ ОНОО 0 1138   

 

БАТАЛГААЖУУЛАЛТ 

Хяналтын чиглэл, албан 
тушаалын нэр 

Хяналтын чиглэл, албан 
тушаалын нэр 

Хүлээн зөвшөөрсөн: Аж 
ахуйн нэгж, байгууллагын 
эрх бүхий албан 
тушаалтан 

      

/ овог, нэр/ / овог, нэр/ / овог, нэр/ 

      

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

 

Тайлбар: 

 




