
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

№5.41.3.ХҮҮХЭД ТЭЭВЭРЛЭХ АВТОБУСЫГ ШАЛГАХ 

ХЯНАЛТЫН ХУУДАС

ХЯНАЛТ ШАЛГАЛТЫН АСУУЛТУУД, ҮНЭЛГЭЭ

Хяналт шалгалт хийсэн огноо: …./../..

Шаардлага  хангасан                                

асуултын тоо:                                        

Шаардлага хангаагүй                               

нийт оноо:                                           

Эрсдэл үүсэх               

магадлал

Авсан 

оноо

 А. Нийтлэг шаардлага

5.9

№
Хууль тогтоомж, дүрэм, журам, 

стандартын нэр, зүйл, заалт
Асуултууд

Батлагдсан 

оноо
Гүйцэтгэл-

ийн 

шалгалт



5

Бензин хөдөлгүүртэй автомашины

хөдөлгүүрийн утааны найрлагад

агуулагдах нүүрстөрөгчийн дутуу

исэл, нүүрс устөрөгчийн хэмжээ

стандарт заасан зөвшөөрөгдөх

дээд хэмжээнээс хэтрээгүй.

0 1

6 5.12.1

Автотээврийн хэрэгслийн ажлын

болон зогсоолын тоормосны

ажиллагаа нь найдвартай.

0 1

7 5.13.1

Гэрэлтүүлэг дохиоллын хэрэгслүүд

ээр 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

Бүх төрлийн автобусны салхины

болон хажуугийн, арын шилнүүд

бүрэн.

0 1

11
Хаалга, зорчигчдын ачаа тээшний

хонгилын түгжээ бүрэн.
0 1

12 Сандал түшлэг эвдрэл гэмтэлгүй. 0 1

13 Оврын гэрэл цацруулагчтай. 0 1

14

Автобусны гадна дотор талын

болон оврын гэрэлтүүлэг

стандартын шаардлага хангасан.  

0 1

15
Маршрут заах, таних тэмдгийн

гэрэлтүүлэг бүрэн.
0 1

16 Гишгүүр гэрэлтүүлэгтэй. 0 1

17 Хаалга гэрэлтүүлэгтэй. 0 1

18 Суудал орчны гэрэлтүүлэг бүрэн. 0 1

19

Бүх багтаамжийн автобус нь

тоормосны системд гэмтэл гарсан

үед мэдээлэх дохиоллын

системтэй.  

0 1

20

Бүх багтаамжийн автобусны

хөдөлгүүр, хоромхон зуур унтраах

аваарын болон аккумулятор

салгагчаар тоноглогдсон,

тэдгээрийн удирдлага нь жолоочийн

суудлын дэргэд ойрхон байрласан. 

0 1

21 5.1.3

Үйлдвэрлэснээс хойш 12-оос дээш

жил болсон тээврийн хэрэгсэл

ашигладаггүй. 

0 1

Б. Хүүхэд тээвэрлэх автобусанд тавих шаардлага

5.9

 8.1.5 

 8.3.1



22 5.1.4

Автобус нь стандартын шаардлага

хангасан, зүүн гар талдаа жолооны

хүрдтэй, зорчигчийг баруун гар тал

руугаа буулгаж, суулгах нөхцлийг

хангасан. 

0 1

23 5.1.6 Автобус нь шар өнгөтөй.  0 1

24 5.2.2
Суудал нь автобусны явах

чиглэлийн дагуу харж байрласан.
0 1

25 5.2.3 Автобусны гар тээшний тавиртай.  0 1

26 5.2.4

Гар тээшний тавиурын өргөн 300

мм, сул зайн өндөр нь 200 мм-ээс

багагүй, тавиур автобусны хана тал

руу налуутай хийгдсэн.  

0 1

27 5.3.2

Суудал бүр нь хамгаалах бүс,

түүнийг тохируулах, бэхлэх, тогтоон

барих иж бүрдэлтэй.

0 1

28 5.3.3   5.3.5

Суудлын түшлэгний урд

гадаргуугаас түүний өмнө

байрласан суудлын түшлэгний

арын гадаргуу хүртэлх зай 600 мм-

ээс багагүй.

0 1

29 5.3.4
Суудлын тавцангийн өргөн 320 мм-

ээс багагүй.  
0 1

30 5.3.5
Суудлын тавцангийн урт 350 мм-ээс

багагүй.  .
0 1

31 5.3.6

Хөл тавих шалны хэсгээс дээш

сандлын тавцангийн ирмэг хүртэлх

өндөртэй 350 мм-ээс 400 мм-тэй.

0 1

32 5.3.7

Автобусны голын чөлөөт зай талын

захын суудал нь тохойны түшлэг

бариултай.  

0 1

33 5.3.8

Хүүхдийг харгалзан явахад

зориулсан 1-ээс доошгүй

суудалтай.

0 1

34 5.4.1
Хүүхэд тээвэрлэх автобус нь 2-оос

доошгүй хаалгатай.
0 1

35 5.4.2.1

Автобусны хамгийн доод гишүүр нь

замын гадаргуугаас дээш 250 тт-ээс

илүүгүй.

0 1

36 5.4.2.2
Шатны гишүүрүүдийн өндөр 200 мм-

ээс илүүгүй.
0 1

37 5.4.2.3
Гишгүүрийн өргөн 200 мм-ээс

илүүгүй.
0 1

38 5.4.3.1
Зорчигчийн хаалга нь хоёр талдаа

барих бариулаар тоноглогдсон.
0 1

39 5.4.3.2

Бариул нь хүүхэд хаалганы дэргэд

эсвэл аль нэг гишгүүр дээр зогсоод

түүнээс барих боломжтой.

0 1



40 5.4.3.3

Бариул нь хаалганы ойролцоо

эхний гишгүүрийн гадна ирмэгээс

300 мм-ээс хэтрэхгүй зайд

байрласан. 

0 1

41 5.5.1

Жолоочийн ажлын байр нь

зорчигчийн танхимаас тусгаарлах

ямар нэгэн хаалтгүй.

0 1

42 5.5.2

Жолоочийн ажлын байр нь

тээвэрлэлтийн үед үйлчилгээний

танхимыг хянах мэдээллийн

хэрэгсэлтэй.

0 1

43 5.5.3

Автобусны шал, гишгүүрийг резинэн

материалаар бүрсэн, гулгамтгай

биш.

0 1

44 5.5.4

Зорчигчийн танхимын хажуугийн

цонх салхивчтай, өндөр нь нийт

өндрийн 1/3-ээс хэтрэхгүй. Салхивч

нь цонхны дээд хэсэгт байрласан.

0 1

45 5.5.5

Жолоочийн ажлын байр нь

зориулалтын гадна болон дотор

чанга яригч болон бусад

мэдээллийн хэрэгслээр

тоноглогдсон.

0 1

46 5.5.6

Автобусанд галын хор байрлуулах

суурь гаргасан байх ба галын хор

хэвийн ажиллагаатай. 

0 1

47 Ослын зогсолтын тэмдэгтэй. 0 1

48
Ослын гарцын шилийг хагалах

алхтай.
0 1

49 Дугуйны  2-оос доошгүй ивүүртэй. 0 1

50 5.5.8

Ухрах хөдөлгөөн хийх үед дуут

дохиог автоматаар өгөх

төхөөрөмжөөр тоноглосон.

0 1

51 5.5.9

Автобусыг холбоо мэдээллийн

хэрэгсэл болон хяналтын

төхөөрөмжөөр тоноглосон. 

0 1

52 5.5.10
Автобус нь гадна талдаа гэрэл

ойлгууртай.
0 1

53 5.6.1

Автобусны 2 хажуу талд

"ХҮҮХДИЙН АВТОБУС" гэсэн

бичээс бүхий туузыг стандартад

заасан хэмжээ шаардлагын дагуу

нийтэд тод байрлуулсан.  

0 1

54 5.6.3

Хүүхэд тээвэрлэж яваа тээврийн

хэрэгсэл гэсэн таних тэмдгийг

тандартад заасан хэмжээ

шаардлагын дагуу автобусны урд

болон хойд талд байрлуулсан. 

0 1

55 5.7.1, 5.7.2

Автобусны зүүн урд болон хойд

хэсэгт шар өнгийн тусгай гэрлэн

дохиогоор тоноглосон.

0 1

5.5.7



56 5.7.4.  

Автобусны зүүн гар

талд...ЗОГСОХГҮЙ ЯВАХ

ХОРИОТОЙ тэмдгийг эвхэгддэг

байдлаар байрлуулсан.

0 1

0 56 0 0

Хяналтын чиглэл, албан

тушаалын нэр

/ овог, нэр/

/ гарын үсэг, тэмдэг/

НИЙТ ОНОО

БАТАЛГААЖУУЛАЛТ

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

Тайлбар:            

Хяналтын чиглэл, албан тушаалын

нэр

Хүлээн зөвшөөрсөн: Аж ахуйн

нэгж, байгууллагын эрх бүхий

албан тушаалтан

/ овог, нэр/ / овог, нэр/


