
Хяналтын байгууллага:

Шалгуулагч этгээдийн нэр:

Объектын нэр:

Регистрийн дугаар:

Хууль сахин                               

мөрдөлтийн хувь: 

Эрсдэл үүсэх                                       

магадлалын хувь:             
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1
“Авто тээврийн тухай хууль”-

ийн 15.2

Авто тээврийн хэрэгсэлд техникийн

хяналтын үзлэг хийх ажил эрхлэх

тусгай зөвшөөрлийг авто тээврийн

асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны

байгууллагаас авсан

2
Авто тээврийн тухай хуулийн

15.6

Тусгай зөвшөөрөл эзэмшигч иргэн,

аж ахуйн нэгж, байгууллага нь

техникийн хяналтын үзлэг хийх гэрээ

байгуулсан.

0 5

3
Авто тээврийн тухай хуулийн

17.1

Автотээврийн хэрэгслийн хүн амын

эрүүл мэнд, байгаль орчиндоо нөлөө

үзүүлэх сөрөг хүчин зүйлсийн

зөвшөөрөгдөх хэмжээний түвшин,

тээвэрлэлтийн болон техник

ашиглалтын шаардлагыг хангасан

байдалд жилийн турш техникийн

хяналт хийж, гэрчилгээ олгодог.

0 10

№5.20.ТЭЭВРИЙН ХЭРЭГСЛИЙН ТЕХНИКИЙН 

ХЯНАЛТЫН ҮЗЛЭГ ЭРХЛЭХ ҮЙЛ АЖИЛЛАГААГ 

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

Хуудас 1



4
“Авто тээврийн тухай хууль”-

ийн  19¹2.3

Үйлдвэрлэлийн байр, талбай,

оношлогооны тоног төхөөрөмж,

багаж хэрэгслийн стандартын

үзүүлэлт, шаардлагыг хангаж,

хэмжил зүйн мэргэжлийн

байгууллагаар жил бүр шалгуулж,

баталгаажуулсан. 

0 10

0 8 0

5

Улсын дугаар, таних тэмдэг,

зориулалт, өнгө үзэмж, бусад иж

бүрдлийн байдалд үзлэг хийдэг 

0 2

6

Хаалга, тэвшний бэхэлгээ, түгжээ,

чирэх хэрэгсэл, шат, гишгүүр,

бариулын байдалд үзлэг хийдэг

0 2

7
Шил, толины бүрэн бүтэн байдалд

үзлэг хийдэг
0 2

8

Хамгаалах бүс, зориулалтын суудал,

түшлэгийн бүрэн байдалд үзлэг

хийдэг

0 2

0 18 0

9

Хөдөлгүүр, хурдны хайрцаг, ерөнхий

дамжуулгаас тос, хөргөх системээс

шингэн гоожсон, дуу чимээ орсон

эсэхэд үзлэг хийдэг

0 3

10
Дискэн холбоо /авцуулах/ салахгүй

буюу хий эргэдэг эсэхэд үзлэг хийдэг 
0 3

11
Хурдны хайрцгийн дамжуулгын

байдалд   үзлэг хийдэг
0 3

12
Кардан голын дамжуулгын байдалд

үзлэг хийдэг
0 3

13
Ерөнхий дамжуулгын ажиллагаанд

үзлэг хийдэг
0 3

14
Сэнсний оосрын элэгдэл, тохиргоо,

гэмтэлтэй эсэхэд үзлэг хийдэг
0 3

0 12 0

15
Дөрөөний сул ба бүрэн явалтыг

шалгадаг
0 3

16

Хий ба шингэн удирдлагатай

тоормосны системийн битүүмжийн

байдалд үзлэг шалгалт хийдэг

Тоормосны зам, хүч, дугуй бүрийн

тоормосны жигд барилт, тэдгээрийн

зөрүүг шалгадаг 

Зогсоолын тоормосны идэвхижил

шалгадаг

0 3

17

Тоормосны зам, хүч, дугуй бүрийн

тоормосны жигд барилт, тэдгээрийн

зөрүүг шалгадаг 

0 3

18
Зогсоолын тоормосны идэвхижил

шалгадаг
0 3

1. Авто машины ерөнхий байдал, иж бүрдлийн үзлэг

“Авто тээврийн тухай хууль”-

ийн 19¹.2.1, “Авто

тээврийн хэрэгслийн

техникийн хяналтын үзлэг

хийх заавар. Ерөнхий

шаардлага” MNS 5011:2003

стандартын 5.1.1

2. Хөдөлгүүр, хүч дамжуулах ангийн үзлэг 

“Авто тээврийн тухай хууль”-

ийн 19¹.2.1, “Авто

тээврийн хэрэгслийн

техникийн хяналтын үзлэг

хийх заавар. Ерөнхий

шаардлага” MNS

5011:2003 стандартын 5.1.2

3. Тоормосны системийн үзлэг

“АТТХ-ийн 19¹.2.1,

“Авто тээврийн хэрэгслийн

техникийн хяналтын үзлэг

хийх заавар. Ерөнхий

шаардлага” MNS

5011:2003 стандартын 5.1.3

Хуудас 2



0 15 0

19

Жолооны хүрдний сул ба бүрэн

явалтыг болон эргүүлэх хүчийг

хэмжиж, шалгадаг

0 3

20

Жолооны араат дамжуулгат дахь

механизмын дуу чимээ, шингэнт

хүчлүүрийн битүүмжлэл шалгадаг

0 3

21
Дугуйн хий даралт болон хээний

гүнийг шалгадаг
0 3

22

Жолооны удирдлагын дамжуулга ба

татуурга, гар нугасан холбоос, эргэх

нударганы сул явалтыг хэмжиж,

шалгадаг

0 3

23
Урд тэнхлэгийн тавилтын өнцгийг

хэмжиж, шалгадаг
0 3

0 3 0

24

“Авто тээврийн тухай хууль”-

ийн 19¹.2.1, “Авто

тээврийн хэрэгслийн

техникийн хяналтын үзлэг

хийх заавар. Ерөнхий

шаардлага” MNS

5011:2003 стандартын 5.1.5

Нум /хийн нум/, пүрш, амортизатор,

булны бэхэлгээг үзэж, шалгадаг
0 3

0 15 0

25
Арлын дугаарыг тулгалт хийж,

шалгадаг
0 3

26
Кузовны дугаарыг тулгалт хийж,

шалгадаг
0 3

27

Дагуу гуянууд болон хөндлөн

холбоосуудын холболтуудыг үзэж,

шалгадаг

0 3

28
Кузовны бэхэлгээ, аюулгүйн

тулгуурыг үзэж, шалгадаг
0 3

29

Зорчигчийн танхимын дулаацуулга,

агааржуулалт, салхижуулалтын

систем ажиллагаатай, суудал нь

хүний антропометрийн

үзүүлэлтүүдэд тохирсон эсэхэд

үзлэг,  шалгалт хийдэг   

0 3

0 12 0

30

Авто машины оврын гэрлүүд,

цацруулагч, гэрлийн хүрээний бүрэн

байдалд үзлэг хийдэг

0 2

31
Гал унтраагуурын хэвийн

ажиллагаанд үзлэг хийдэг
0 3

32
Эмийн сангийн иж бүрдэлд үзлэг

хийдэг
0 3

33
Шил арчуур, шил угаагуур болон цан

үлээгүүрийн ажиллагааг шалгадаг
0 2

4. Жолооны механизмын үзлэг

“Авто тээврийн тухай хууль”-

ийн 19¹.2.1, “Авто

тээврийн хэрэгслийн

техникийн хяналтын үзлэг

хийх заавар. Ерөнхий

шаардлага” MNS

5011:2003 стандартын 5.1.4

5. Явах ангийн үзлэг

6. Арал, их бие, тэвшний үзлэг

“Авто тээврийн тухай хууль”-

ийн 19¹.2.1, “Авто

тээврийн хэрэгслийн

техникийн хяналтын үзлэг

хийх заавар. Ерөнхий

шаардлага” MNS

5011:2003 стандартын 5.1.6

7. Авто машины хөдөлгөөний аюулгүй байдлын иж бүрдлийн үзлэг

“Авто тээврийн тухай хууль”-

ийн 19¹.2.1, “Авто

тээврийн хэрэгслийн

техникийн хяналтын үзлэг

хийх заавар. Ерөнхий

шаардлага” MNS

5011:2003 стандартын 5.1.7

Хуудас 3



34
Салхины шилний үзэгдэх орчныг

хязгаарлах байдалд үзлэг хийдэг
0 2

0 5 0

35
Хөдөлгүүрийн ажилласан хийн

найрлагыг шалгадаг
0 3

36
Дуу намсгагч болон дуу чимээний

түвшинг үзэж, шалгадаг
0 2

0 9 0

37
Их гэрлийн тусгалын тохиргоо,

гэрлийн хүчийг хэмжиж, шалгадаг
0 2

38

Үйлдвэрээс тавьсан гаднах гэрлэн

дохио, гэрэл ойлгуурын иж бүрдэл

болон гэрэл шилжүүлүүрийн

ажиллагааг шалгадаг 

0 3

39
Хурд хэмжүүр, дуут дохионы

ажиллагааг шалгадаг
0 2

40
Цахилгаан дамжуулах утасны бүрэн

бүтэн байдалд үзлэг хийдэг
0 2

0 5 0

41

“Авто тээврийн тухай хууль”-

ийн 19¹.2.1, “Авто

тээврийн хэрэгслийн

техникийн хяналтын үзлэг

хийх заавар. Ерөнхий

шаардлага” MNS

5011:2003 стандартын 5.1.10

Хөдөлгүүрийн системүүдийн

битүүмжлэл, шатах, тослох

материалын алдагдал, заагч

багажуудын ажиллагааг шалгадаг

0 5

0 10 0

42

“Авто тээврийн тухай хууль”-

ийн 19¹.2.1, “Авто

тээврийн хэрэгслийн

техникийн хяналтын үзлэг

хийх заавар. Ерөнхий

шаардлага” MNS

5011:2003 стандартын 5.1.11

Тусгай төхөөрөмжөөр тоноглогдсон

автотээврийн хэрэгслийн нэмэгдэл

төхөөрөмжийн аюулгүй, хэвийн

ажиллагаанд эрх бүхий

байгууллагаар үзлэг шалгалт,

баталгаажуулалт хийлгэсэн эсэхийг

шалгаж, тэмдэглэл хийдэг

0 10

0 110 0

43 Дугуйн хийн даралт хэмжигчтэй 0 5

44 Тоормосны стендтэй 0 5

45 Дугуйн хээний гүн хэмжигчтэй 0 5

46 Урд гэрлийн тусгал хэмжих багажтай 0 5

47
Бензин хөдөлгүүрийн утаа

хэмжигчтэй /газоанализатор/
0 5

48
Дизель хөдөлгүүрийн тортог

хэмжигчтэй 
0 5

49 Шуугиан хэмжигчтэй /виброметр/ 0 5

50 Өргүүртэй 0 5

51 Сувгийн өргүүртэй 0 5

12.Үзлэгийн байранд тавигдах шаардлага 

“Авто тээврийн хэрэгслийн

техникийн хяналтын үзлэгийн

төв. Ангилал. Ерөнхий

шаардлага” MNS 5044:2010

стандартын

6.2.1.2.

9. Гэрэлтүүлэг, цахилгааны системийн үзлэг

“Авто тээврийн тухай хууль”-

ийн 19/1/.2.1, “Авто

тээврийн хэрэгслийн

техникийн хяналтын үзлэг

хийх заавар. Ерөнхий

шаардлага” MNS

5011:2003 стандартын 5.1.9

10. Хөдөлгүүрийн системийн хэвийн ажиллагааг шалгах

11. Өргөх төхөөрөмж, тусгай тоноглолын үзлэг

“Авто тээврийн тухай хууль”-

ийн 19¹.2.1, “Авто

тээврийн хэрэгслийн

техникийн хяналтын үзлэг

хийх заавар. Ерөнхий

шаардлага” MNS

5011:2003 стандартын 5.1.7

8. Экологийн болон эргономикийн үзлэг

“Авто тээврийн тухай хууль”-

ийн 19¹.2.1, “Авто

тээврийн хэрэгслийн

техникийн хяналтын үзлэг 

Хуудас 4



52

“Авто тээврийн хэрэгслийн

техникийн хяналтын үзлэгийн

төв. Ангилал. Ерөнхий

шаардлага” стандартын 6.2.2.

Техникийн хяналтын үзлэгийн

явуулын төв нь тусгай зориулалтын

битүү тэвштэй, техникийн хяналтын

зориулалтаар тоноглогдсон авто

машинтай.

0 3

53 Агааржуулалтын системтэй  0 5

54 Дулаацуулах системтэй 0 5

55 Гэрэлтүүлэх системтэй 0 5

56
Хөдөлгүүрийн утаа зайлуулах

системтэй 
0 5

57
Галын аюулгүйн багаж, хэрэгслээр

бүрэн хангагдсан
0 3

58

“Авто тээврийн хэрэгслийн

техникийн хяналтын үзлэгийн

төв. Ангилал. Ерөнхий

шаардлага” стандартын

6.2.3.2

Бохир усны системд холбогдсон,

эсвэл тусгай байгууламжтай
0 3

59

“Авто тээврийн хэрэгслийн

техникийн хяналтын үзлэгийн

төв. Ангилал. Ерөнхий

шаардлага”MNS 5044:2010

стандартын 6.2.3.3

Ажилчдын хувцас солих болон амрах

байр, бие засах газар, гар угаах

газартай

0 2

60

Зогсоол, талбай нь авто машин

тавих зориулалтаар тэгшилж,

цардсан

0 2

61

Хөдөлгөөний урсгалыг хангасан авто

машин болон явган хүн явах хатуу

хучилттай замтай

0 2

62

“Авто тээврийн хэрэгслийн

техникийн хяналтын үзлэгийн

төв. Ангилал. Ерөнхий

шаардлага” MNS 5044:2010

стандартын 7.1.1

Техникийн хяналтын үзлэгийн төвийн

дарга нь авто тээврийн салбарын

мэргэжилтэй, тухайн салбарт 5-аас

доошгүй жил ажилласан, /зөвлөх/

мэргэшсэн инженертэй

0 10

63

“Авто тээврийн хэрэгслийн

техникийн хяналтын үзлэгийн

төв. Ангилал. Ерөнхий

шаардлага” MNS 5044:2010

стандартын 7.1.2

Техникийн хяналтын үзлэгийн

инженер нь авто тээврийн механикч-

инженер мэргэжилтэй, тухайн

салбарт 3-аас доошгүй жил

ажилласан, тухайн чиглэлээр

мэргэшүүлэх сургалтанд хамрагдсан,

мэргэшсэн инженертэй

0 10

64

“Авто тээврийн хэрэгслийн

техникийн хяналтын үзлэгийн

төв. Ангилал. Ерөнхий

шаардлага” MNS 5044:2010

стандартын 7.1.3

Техникийн хяналтын үзлэгийн

техникч нь авто тээврийн техникч-

механик мэргэжилтэй, тухайн

чиглэлээр мэргэшүүлэх сургалтанд

хамрагдаж гэрчилгээ авсан.

0 10

0 7 0

65

Тээврийн хэрэгслийн

техникийн хяналтын

үзлэг, явуулах журам”-ын 1.2

Тээврийн хэрэгслийн хяналтын

үзлэг, оношлогоог аймаг нийслэлд

суурин төвд, алслагдсан нутаг

дэвсгэрт явуулын төвөөр  хийдэг 

0 2

“Авто тээврийн хэрэгслийн

техникийн хяналтын үзлэгийн

төв. Ангилал. Ерөнхий

шаардлага” MNS 5044:2010

стандартын 6.2.3.1,6.2.4

“Авто тээврийн хэрэгслийн

техникийн хяналтын үзлэгийн

төв. Ангилал. Ерөнхий

шаардлага” MNS 5044:2010

стандартын 6.2.4

13.Тээврийн хэрэгслийн хяналтын үзлэгийн явуулын төвд тавигдах 

шаардлага

Хуудас 5



66

Тээврийн хэрэгслийн

техникийн хяналтын

үзлэг явуулах журам”-ын 1.3

Тээврийн хэрэгслийн хяналтын

үзлэгийн явуулын төв нь тусгай

зориулалтын битүү тэвштэй,

техникийн хяналтын үзлэгийн

зориулалтаар тоноглогдсон

автотээврийн хэрэгсэлтэй   

0 5

0 3 0

67

"Автотээврийн хэрэгслийн

техникийн хяналтын үзлэг

явуулах журам"-ын 2.4

Тусгай зориулалтын автотээврийн

хэрэгслийн /автокран/ ачаа өргөх

төхөөрөмжийн техникийн байдлыг

мэргэжлийн эрх бүхий байгууллагаар

шалгаж баталгаажуулсан дүгнэлтийг

үндэслэн техникийн хяналтын үзлэгт

хамруулдаг.

0 3

0 24 0

68

Хяналтын үзлэгт хамрагдаж, тэнцсэн

тээврийн хэрэгсэлд гэрчилгээ

олгодог.

0 2

69

Хяналтын үзлэгт хамрагдаж,

тэнцсэнийг тээврийн хэрэгслийн

ашиглалтын дэвтэрт бүртгэдэг.

0 2

70

"Автотээврийн хэрэгслийн

техникийн хяналтын үзлэг

явуулах журам"-ын 3.3

Техникийн хяналтын үзлэгийн үйл

ажиллагааны талаарх мэдээ, тайланг

улирал бүрийн сүүлийн сарын 25-ны

дотор автотээврийн асуудал

хариуцсан төрийн захиргааны төв

байгууллагад хүргүүлдэг.

0 2

71

"Автотээврийн хэрэгслийн

техникийн хяналтын үзлэг

явуулах журам"-ын 3.4

Техникийн хяналтын үзлэгт

хамрагдсан автотээврийн хэрэгслийн

мэдээллийг автотээврийн асуудал

хариуцсан төрийн захиргааны төв

байгууллага болон автотээврийн

хэрэгслийн бүртгэл мэдээллийн

цахим санд тухай бүрт нь оруулж,

сүлжээгээр хүргүүлдэг.

0 3

72

"Автотээврийн хэрэгслийн

техникийн хяналтын үзлэг

явуулах журам"-ын 3.5

Автотээврийн хэрэгслийн бүртгэлийн

үзүүлэлтүүд баримт бичигтэй нь

зөрсөн буюу засвартай байвал

зөрчлийг арилгуулахаар бүртгэлийн

байгууллагад тээврийн хэрэгслийн

гэрчилгээг хүргүүлдэг. 

0 2

73

"Автотээврийн хэрэгслийн

техникийн хяналтын үзлэг

явуулах журам"-ын 3.6

Техникийн хяналтын үзлэг хийх

дараалал, тоног төхөөрөмж, багаж

хэрэгслийн технологийн карт,

техникийн шаардлагатай бусад

баримт бичгийг боловсруулж

мөрдсөн.

0 3

15.Бүртгэл, мэдээний хөтлөлт, гаргалтанд тавих шаардлага

Тээврийн хэрэгслийн

техникийн хяналтын

үзлэгявуулах журам”-ын 3.1

14. Өргөх төхөөрөмжтэй тээврийн хэрэгсэлд үзлэг хийх 

Хуудас 6



74

Дотоод хяналт шалгалтыг зохион

байгуулах журам батлуулан мөрдөж

ажилладаг

0 5

75

Дотоод хяналт шалгалтаар илэрсэн

зөрчил дутагдлыг арилгахад

чиглэсэн арга хэмжээг авч

хэрэгжүүлдэг

0 5

0 281 0

Хяналтын чиглэл, албан тушаалын

нэр

/ овог, нэр/

/ гарын үсэг, тэмдэг/

ТХШТХ-ийн 7.2, 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

Тайлбар:            

/ овог, нэр/ / овог, нэр/

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

Хуудас 7


