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АВТОТЭЭВРИЙН ТУХАЙ ХУУЛЬ-аас 

192 дугаар зүйл.Авто үйлчилгээний байгууллага 

192.1. Авто үйлчилгээний байгууллага нь дараахь шаардлагыг хангаж ажиллана: 

192.1.1. тухайн үйлчилгээний ангилал, стандартад тавигдах шаардлагын дагуу 
үйл ажиллагаа явуулах; 

192.1.2 .тухайн үйлчилгээнд тавигдах шаардлагыг хангаж буй эсэхийг 
хэмжилзүйн мэргэжлийн байгууллагаар жил бүр шалгуулж, баталгаажуулах. 

192.2. Авто үйлчилгээний байгууллагад ангилал тогтоох журмыг автотээврийн 
асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны төв байгууллага батална. 

192.3. Авто үйлчилгээний байгууллага нь дараахь эрх, үүрэгтэй: 

192.3.1. өөрийн ангилалд нийцүүлэн үйл ажиллагаа явуулах; 

192.3.2. тухайн жилд үйлчлүүлсэн хэрэглэгчдийн талаарх судалгааг тогтоосон 
журмын дагуу автотээврийн асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны төв 
байгууллагад гаргаж өгөх; 

192.3.3. хэрэглэгчдэд үнэн бодит мэдээлэл өгөх; 

192.3.4. авто үйлчилгээний ажилтнуудыг мэргэжил дээшлүүлэх сургалтад 
хамруулж байх; 

192.3.5. авто үйлчилгээний бүтээгдэхүүний үнэ тарифыг тогтоох; 

192.3.6. эрх бүхий байгууллагаар ангиллаа тогтоолгох. 
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192.4. Авто үйлчилгээнд тавигдах шаардлагыг хангасан иргэн авто үйлчилгээ 
эрхэлж болно. 

/Энэ зүйлийг 2008 оны 5 дугаар сарын 29-ний өдрийн хуулиар нэмсэн/ 

ТЭЭВРИЙН ХЭРЭГСЛИЙН ТЕХНИКИЙН ҮЙЛЧИЛГЭЭ, ЗАСВАР ХИЙХ ЖУРАМ 

Нэг. Нийтлэг үндэслэл  

1.1. Энэхүү журмын зорилго нь авто тээврийн хэрэгслийн хадгалалт, техникийн 
үйлчилгээ, засвар болон ашиглалттай холбогдсон материалаар хангах үйлчилгээ 
(цаашид “авто үйлчилгээ” гэх) эрхлэхтэй холбогдсон харилцааг зохицуулахад оршино. 

1.2. Энэхүү журмыг өмчийн төрөл харгалзахгүй авто үйлчилгээний чиглэлээр үйл 
ажиллагаа эрхэлж буй иргэн, аж ахуйн нэгж байгууллага, албан тушаалтан дагаж 
мөрдөнө. 

1.3. Автотээврийн тухай хууль болон холбогдох стандарт, дүрэм, журмаар тогтоосон 
шаардлагыг бүрэн хангаж буй иргэн, аж ахуйн нэгж байгууллага “Авто үйлчилгээ-
Ангилал, ерөнхий шаардлага” MNS 5025:2010 стандартад заасан ангиллын хүрээнд 
үйлчилгээ эрхэлж болно. 

1.4. Авто үйлчилгээний чиглэлээр үйл ажиллагаа эрхлэхдээ холбогдох хууль тогтоомж, 
нийтээр дагаж мөрдөх дүрэм, журам, стандарт болон оюуны өмчийн харилцааны тухай 
болон патенттай холбоотой Монгол Улсын олон улсын гэрээ хэлэлцээрийг мөрдөн 
ажиллана. 

1.5. Авто үйлчилгээний чиглэлээр үйл ажиллагаа эрхлэхдээ тохирлын 
үнэлгээнд хамрагдаж тохирлын баталгаа авсан, эрх бүхий байгууллагаар үйлчилгээний 
ангиллаа тогтоолгосон байна. 

1.6. Авто үйлчилгээний байгууллага нь тухайн үйлчилгээнд тавигдах шаардлагыг хангаж 
буй эсэх талаар жил бүр тохирлын баталгаанд хамрагдсан байна. 

1.7. Үйлчилгээндээ Үндэсний тохирлын тэмдэг, Олон улсын чанарын удирдлагын 
тогтолцооны ISO 9001, Байгаль орчны удирдлагын тогтолцооны ISO 14001 стандартыг 
нэвтрүүлсэн авто үйлчилгээний байгууллагыг тохирлын үнэлгээнд хамруулахгүй. 

1.8. Авто үйлчилгээний чиглэлээр үйл ажиллагаа эрхлэн явуулах этгээдэд тавих 
шаардлагыг үндэсний стандартаар тогтооно. 

1.9. Авто үйлчилгээ нь дараах төрөлтэй байна. Үүнд: 

1.9.1. техникийн үйлчилгээ, засвар 

1.9.2. ашиглалтын материалаар хангах 

1.9.3. тээврийн хэрэгслийн хадгалалт 

1.10. Авто үйлчилгээний байгууллагын ажил үйлчилгээ, бүтээгдэхүүн нь хэрэглэгчийн 
амь нас, эрүүл мэнд болон хүрээлэн байгаа орчинд гэм хор учруулахгүй байх, үйл 
ажиллагаандаа заавал мөрдөх стандартын болон техникийн зохицуулалтын 
шаардлагыг хангасан байна. 



1.11. Авто үйлчилгээний байгууллага нь орон нутгийн эрх бүхий байгууллагаас батлан 
гаргасан тухайн нутаг дэвсгэрт үйлдвэрлэл, үйлчилгээ эрхлэхэд тавигдаж буй нийтлэг 
шаардлагыг мөрдөж ажиллана. 

1.12. Үйлдвэрлэгчийн зөвшөөрөл болон бүтээгдэхүүнтэй холбоотой зохиогчийн эрх, 
патент, лиценз, гэрчилгээ эзэмшигчийн зохих зөвшөөрөлгүйгээр үйлдвэрлэгчийн болон 
бүтээгдэхүүний нэрийг үйлчилгээндээ ашиглахыг хориглоно. 

1.13. Эрх бүхий байгууллагаас батлан гаргасан насанд хүрээгүй хүнийг ажиллуулахыг 
хориглосон ажлын байр, ажил мэргэжлийг үйл ажиллагаандаа мөрдлөг болгон 
ажиллана.  

Хоёр. Нэр томьёоны тайлбар 

2.1. Энэхүү журамд заасан дараах нэр томьёог дор дурдсан утгаар ойлгоно: 

2.1.1. “Техникийн хяналт” гэж авто үйлчилгээний байгууллагын үйлчилгээ, ажлын 
байрны орчин нөхцөл нь холбогдох хууль, стандарт, техникийн зохицуулалт, норм, 
нормативт заасан үзүүлэлт, шаардлагад тохирч байгаа эсэхийг мэргэшлийн 
үүднээс  тодорхойлох үйл ажиллагаа; 

2.1.2. “Тохирлын үнэлгээний байгууллага” гэж авто үйлчилгээний байгууллагад 
техникийн хяналт хийх эрх бүхий  байгууллагыг; 

2.1.3. “Техникийн хяналтын шинжээч” гэж  техникийн хяналт хийж дүгнэлт гаргах эрх 
бүхий этгээд; 

2.1.4. “Техникийн хяналтын шинжээчийн дүгнэлт” гэж авто үйлчилгээний байгууллагын 
үйлчилгээ, тоног төхөөрөмж, ажлын байрны орчин нөхцөл, хэвийн ажиллагаа, аюулгүй 
байдлын үзүүлэлт нь эрх бүхий байгууллагаас батлан гаргасан нийтээр дагж мөрдөх 
дүрэм, журам, стандартаар тогтоосон шаардлагад нийцэж байгаа эсэхийг тодорхойлсон 
баримт(цаашид “шинжээчийн дүгнэлт” гэх); 

2.1.5. “Авто үйлчилгээний мэдээллийн сан” гэж “Замын хөдөлгөөний аюулгүй байдлын 
тухай” хуулийн 10 дугаар зүйлийн 10.1.-д заасан Замын хөдөлгөөний аюулгүй байдлын 
бүртгэл, мэдээллийн нэгдсэн сангийн төрөлжсөн дэд сан (цаашид “мэдээллийн сан” гэх); 

2.1.6. “Баталгаат хугацаа” гэж авто үйлчилгээ эрхлэгч нь үйлчилгээ, бүтээгдэхүүний 
чанар, аюулгүй байдалд гаргаж өгсөн хугацааг. 

2.2. Энэхүү журамд ишлэл болгосон эрх зүйн баримт бичигт өөрчлөлт орсон тохиолдолд 
албан ёсны хамгийн сүүлийн эх материалыг татаж хэрэглэнэ.  

Гурав. Техникийн болон засварын үйлчилгээ  

3.1. Техникийн болон засварын үйлчилгээнд тээврийн хэрэгслийн ашиглалтын 
хугацаанд техникийн бүрэн байдал, найдварт ажиллагааг хангахад чиглэгдсэн бүх 
төрлийн техникийн үйлчилгээ, засвар, угаалга зэрэг үйлчилгээ хамаарна. 

3.2. Техникийн болон засварын үйлчилгээ үзүүлэх байгууллага нь автотээврийн 
салбарын мэргэжлийн байгууллага байх бөгөөд инженер техникийн ажилчид нь тухайн 
ажил, үйлчилгээний чиглэлээр мэргэжлийн үнэмлэх, зэрэгтэй байна. 



3.3. Тээврийн хэрэгсэлд техникийн үйлчилгээ, засвар хийхдээ үйлдвэрлэгчээс тогтоосон 
техникийн норм, дүрэм, зааварчилгааг мөрдлөг болгон ашиглах бөгөөд технологийн 
карт, аюулгүй ажиллагааны дүрэм боловсруулж мөрдөн ажиллана. 

3.4. Техникийн болон засварын үйлчилгээ үзүүлэх байгууллага нь (авто угаалгаас бусад) 
үйлчилгээ, засварын ажилдаа техникийн үзүүлэлт, замын хөдөлгөөний аюулгүй 
байдлын шаардлагад нийцэж байгаад баталгаа гаргаж өгөх ба баталгааг дагалдах 
хуудсаар баримтжуулна. 

3.5. Баталгаат хугацаа нь үйлдвэрлэгчээс тогтоосон хугацаанаас доошгүй байх бөгөөд 
хэрэв үйлдвэрлэгчээс хугацаа тогтоогоогүй бол баталгаат хугацаа нь 6 сараас доошгүй 
байна. 

3.6. Техникийн үйлчилгээ, засварын байгууллагын, эрх, үүрэг 

3.6.1. техникийн үйлчилгээ, засварын үнэ тарифыг тогтоох; 

3.6.2. аюулгүй ажиллагааны дүрэм боловсруулан мөрдүүлэх; 

3.6.3. үйлчилгээндээ баталгаат хугацаа тогтоох; 

3.6.4. үйлчилгээ үзүүлэхдээ тээврийн хэрэгслийг хүлээн авсан, хүлээлгэн өгсөн тухай 
бүртгэл хөтлөх ба хүлээн авсан тээврийн хэрэгслийн бүрэн бүтэн байдлыг хариуцна; 

3.6.5. засвар үйлчилгээний мэдээллийг тухай бүрт нь мэдээллийн санд тэмдэглэнэ; 

3.6.6. баталгаат хугацаанд техникийн үйлчилгээ, засварыг хэрэглэгчид үзүүлэх; 

3.6.7. үйлчилгээндээ үндэслэлтэй тогтоосон үнэ тарифыг мөрдөх; 

3.6.8. үйлчилгээ, засвар хийсэн тээврийн хэрэгслийг үйлчлүүлэгчид техникийн бүрэн 
бүтэн байдал, найдвартай ажиллагаатай эсэхийг нь шалгаж хүлээлгэн өгөх; 

3.6.9. өөрийн үйлчилгээний төвийн байршил, цагийн хуваарь зэрэг мэдээллийг олон 
нийтийн мэдээллийн хэрэгслээр нийтэд мэдээлэх; 

3.6.10. засвар үйлчилгээ хийлгэх захиалгыг цахим сүлжээгээр хүлээн авах нөхцөлийг 
бүрдүүлэх. 

3.7. Техникийн болон засварын үйлчилгээ эрхлэх байгууллагад хориглох зүйл 

3.7.1. гарал үүслийн гэрчилгээгүй, үйлдвэрлэгчээс тогтоосон баталгаат болон хадгалах 
хугацаа дууссан, мөн чанарын шаардлага хангаагүй бүтээгдэхүүнээр үйлчлэх; 

3.7.2. хэрэглэгчийг хууран мэхлэх, төөрөгдүүлэх, үндэслэлгүй тогтоосон үнэ тариф 
мөрдөх; 

3.7.3. хэрэглэгчийн амь нас, эрүүл мэнд болон хүрээлэн байгаа орчинд гэм хор учруулах, 
эрх бүхий байгууллагаас зөвшөөрөл авах аюултай бодис, технологийг 
зөвшөөрөлгүйгээр ашиглах; 

3.7.4. техникийн үйлчилгээ, засварт хүлээн авсан тээврийн хэрэгслийг эзэмшигчийн 
зөвшөөрөлгүйгээр жолоодож замын хөдөлгөөнд оролцох, бусад байдлаар ашиглах; 



3.7.5. зохих журмын дагуу тохирлын үнэлгээнд хамрагдаагүй, эрх бүхий байгууллагаар 
үйлчилгээний ангиллаа тогтоолгохгүйгээр үйлчилгээ эрхлэх.  

Дөрөв. Ашиглалтын материалаар хангах үйл ажиллагаа 

4.1. Ашиглалтын материалаар хангах үйлчилгээнд тээврийн хэрэгсэл, түүний сэлбэг, 
тоног төхөөрөмж худалдаалах, түүгээр үйлчлэх, шатахуун тосолгооны болон 
ашиглалтын бусад материалаар (цаашид “бараа, бүтээгдэхүүн” гэх) хангах зэрэг 
үйлчилгээ хамаарна. 

4.2. Ашиглалтын материалаар хангах байгууллагын үүрэг. 

4.2.1. нийлүүлсэн бараа, бүтээгдэхүүний техникийн үзүүлэлт шаардлагад нийцэж 
байгаад баталгаа гаргаж өгөх ба баталгааг дагалдах хуудсаар баримтжуулна; 

4.2.2. баталгаат хугацаа нь үйлдвэрлэгчээс тогтоосон хугацаанаас доошгүй байх бөгөөд 
баталгаат хугацаанд техникийн бүрэн байдалтай холбоотой үйлчилгээг хариуцна; 

4.2.3. хэрэв үйлдвэрлэгч удаан хугацаанд хэрэглэх бараанд баталгаат хугацаа 
тогтоогоогүй бол барааг үйлчлүүлэгчид нийлүүлсэн өдрөөс эхлэн 6 сарын хугацаанд 
барааны чанар, аюулгүй байдлын баталгаа гаргана; 

4.2.4. нийлүүлсэн бараа, бүтээгдэхүүнийг хэрэглэх заавар, хадгалах, ашиглахад дагаж 
мөрдөх зааварчилгаа болон бусад мэдээллийг хэрэглэгчид үнэн зөв өгөх; 

4.2.5. тээврийн хэрэгсэл нийлүүлсэн иргэн аж ахуйн нэгж байгууллага нь ашиглалтын 
хугацаанд найдвартай ажиллагааг хангах зорилгоор техникийн үйлчилгээг зохион 
байгуулах, түүнчлэн үйлдвэрлэлийн хугацаанд болон түүнийг үйлдвэрлэлээс хассанаас 
хойш ашиглалтын хугацаа дуусах хүртэлх хугацаанд, хэрэв ийм хугацаа заагаагүй бол 
худалдаанд нийлүүлснээс хойш 5 хүртэл жилийн хугацаанд холбогдох сэлбэг хэрэгслийг 
худалдаанд нийлүүлж байх. 

4.3. Ашиглалтын материалаар хангах байгууллагад хориглох зүйл. 

4.3.1. гарал үүслийн гэрчилгээгүй, үйлдвэрлэгчээс тогтоосон баталгаат болон хадгалах 
хугацаа дууссан, мөн чанарын шаардлага хангаагүй бараа, бүтээгдэхүүн нийлүүлэх; 

4.3.2. хууран мэхлэх аргаар бараа, бүтээгдэхүүн борлуулан хэрэглэгчийг хохироох. 

4.3.3. зохих журмын дагуу тохирлын үнэлгээнд хамрагдаагүй, эрх бүхий байгууллагаар 
үйлчилгээний ангиллаа тогтоолгоогүйгээр үйлчилгээ эрхлэх.  

Тав. Тээврийн хэрэгслийн хадгалалтын үйлчилгээ 

5.1. Тээврийн хэрэгслийн хадгалалтын үйлчилгээнд тээврийн хэрэгслийг урт, богино 
хугацаагаар хадгалах авто зогсоол, түүнтэй нийцсэн бусад үйлчилгээг төлбөртэйгөөр 
үзүүлэхэд хамаарна. 

5.2. Тээврийн хэрэгслийн хадгалалтын  үйл ажиллагаа эрхлэгч байгууллагын үүрэг. 

5.3. Авто зогсоол нь “Авто зогсоол. Ангилал ба ерөнхий шаардлага” MNS 5342:2007 
стандартын шаардлагад бүрэн нийцсэн байх; 



5.3.1. тээврийн хэрэгслийг хадгалалтад хүлээн авах, хүлээлгэн өгсөн тухай цахим 
бүртгэл хөтлөх; 

5.3.2. тээврийн хэрэгслийг хүлээн авснаас хүлээлгэн өгөх хүртэл хугацаанд тухай 
тээврийн хэрэгслийн бүрэн бүтэн байдлыг хариуцах; 

5.3.3. авто зогсоолын аюулгүй байдал, аюулгүй ажиллагааг бүрэн хариуцах; 

5.3.4. аюулгүй ажиллагааны дүрэм боловсруулан мөрдөх; 

5.3.5. тээврийн хэрэгслийн хадгалалтын  үйл ажиллагаа эрхлэгч байгууллагад хориглох 
зүйл; 

5.3.6. зогсоолын тоо, үйлчилгээний хүчин чадлаас илүү тээврийн хэрэгсэл хүлээн авах; 

5.3.7. хадгалалтад хүлээн авсан тээврийн хэрэгслийг жолоодож замын хөдөлгөөнд 
оролцох, бусад байдлаар ашиглах.  

Зургаа. Тохирлын үнэлгээ хийх үйл ажиллагаа 

6.1. Тохирлын үнэлгээг “Стандартчилал, тохирлын үнэлгээний тухай” хуульд заасны 
дагуу Стандартчиллын төв байгууллагаас итгэмжлэгдсэн тохирлын үнэлгээний 
байгууллага гүйцэтгэнэ. 

6.2. Тохирлын үнэлгээг “Стандартчилал, тохирлын үнэлгээний тухай” хуулийн 17 дугаар 
зүйлд заасан “Техникийн хяналт”-ын төрлөөр хийнэ. 

6.3. “Техникийн хяналт”-ыг “Стандартчилал, тохирлын үнэлгээний тухай” хууль, түүнтэй 
нийцүүлэн гаргасан дүрэм, журмын хүрээнд хийнэ. 

6.4. Авто үйлчилгээний байгууллага нь тохирлын үнэлгээнд хамрагдах хүсэлтээ 
мэдээллийн сан дах батлагдсан маягтын дагуу тохирлын үнэлгээний 
байгууллагад  гаргана. 

6.5. Тохирлын үнэлгээний байгууллага нь тохирлын үнэлгээнд хамрагдах хүсэлтийг 
хүлээн авснаар ажлын 5 хоногийн дотор шинжээчийн дүгнэлт гаргана. 

6.7. Техникийн хяналтын шинжээч нь автотээврийн чиглэлээр дээд боловсрол 
эзэмшсэн, бакалавраас доошгүй зэрэгтэй, мэргэжлээрээ гурваас доошгүй жил 
ажилласан, мэргэшсэн, эсвэл зөвлөх инженерийн зэрэгтэй, тохирлын үнэлгээний 
чиглэлээр мэргэшсэн байна.  

Долоо. Авто үйлчилгээний мэдээллийн сан 

7.1. “Авто үйлчилгээний мэдээллийн сан” нь Замын хөдөлгөөний аюулгүй байдлын 
бүртгэл, мэдээллийн нэгдсэн сангийн төрөлжсөн бусад сантай холбогдон ажилладаг, 
мэдээлэл солилцдог байна. 

7.2. Мэдээллийн сан бүрдүүлэхтэй холбогдсон зааврыг зохих байгууллагуудтай 
зөвшилцөн ангилал тогтоох эрх бүхий байгууллага боловсруулан хэрэгжүүлнэ. 

7.3. Мэдээллийн санд тохирлын үнэлгээ хийх, ангилал тогтоох, засвар үйлчилгээний 
болон ашиглалтын бусад мэдээлэл хамаарна. 



7.4. Ашиглалтын бусад мэдээлэлд тухайн тээврийн хэрэгслийн ашиглалтын хугацаанд 
холбогдсон зам тээврийн осол, гал түймэр, байгалийн гамшиг, техникийн хяналтын 
үзлэг, даатгал болон марк, зориулалт өөрчилсөн мэдээлэл хамаарна. 

7.5. Энэхүү журмын 7.4-т заасан мэдээллийг тухайн асуудлыг хариуцсан эрх бүхий 
байгууллагууд тухай бүрд нь оруулах ба тэдгээр мэдээллийн сангуудтай холбогдсон 
байна. 

7.6. Мэдээллийн сангийн аюулгүй байдал, нууцлал, түүнийг хөгжүүлэх асуудлыг авто 
үйлчилгээний ангилал тогтоох эрх бүхий байгууллага хариуцна. 

7.7. Тохирлын үнэлгээнд хамрагдах, ангилал тогтоолгох хүсэлт, түүнийг шийдвэрлэсэн 
тухай мэдэгдлийг мэдээллийн сангийн программ хангамжаар дамжин хийгдэнэ. 

7.8. Мэдээллийн сангийн засвар үйлчилгээний хэсэгт оруулсан мэдээллийг өөрчлөх эрх 
зөвхөн мэдээллийн сангийн эрх бүхий тушаалтанд байна.  

Найм. ХАРИУЦЛАГА  

8.1. Авто үйлчилгээтэй холбоотой маргаан гарсан тохиолдолд “Хэрэглэгчийн эрхийг 
хамгаалах тухай хууль”, “Патентын тухай хууль”, “Өрсөлдөөний тухай хууль” болон 
холбогдох бусад хууль, эрх зүйн баримт бичгийг мөрдөн шийдвэрлэнэ. 

8.2. Энэхүү журмыг зөрчсөн тохиолдолд Монгол Улсын холбогдох хууль тогтоомжийн 
дагуу хариуцлага хүлээлгэнэ. 

8.3. Авто үйлчилгээний байгууллагын үйл ажиллагааг зогсоох, түдгэлзүүлэх нь зөвхөн 
хуулиар эрх олгогдсон байгууллага, албан тушаалтанд хамаарна. 

8.4. Эрх бүхий байгууллага, албан тушаалтны шийдвэрээр авто үйлчилгээний 
байгууллагын үйл ажиллагааг зогсоосон тохиолдолд энэ тухай олон нийтэд мэдээлнэ. 

  

 

 

  

АВТО ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ БАЙГУУЛЛАГАД АНГИЛАЛ ТОГТООХ ЖУРАМ 

Нэг. Нийтлэг үндэслэл 

1.1.Энэхүү журмын зорилго нь Монгол Улсын нутаг дэвсгэрт авто тээврийн 
хэрэгслийн ашиглалттай холбогдон гарах үйлчилгээ эрхэлж байгаа байгууллагад 
(цаашид “авто үйлчилгээний байгууллага” гэх) эрх бүхий байгууллагаас 
үйлчилгээний ангилал тогтоохтой холбогдсон харилцааг зохицуулахад оршино. 

1.2.Энэхүү журмыг өмчийн төрөл харгалзахгүй авто үйлчилгээний чиглэлээр үйл 
ажиллагаа эрхэлж буй иргэн, аж ахуйн нэгж байгууллага болон ангилал тогтоох, 
хяналт тавих эрх бүхий байгууллага, албан тушаалтан дагаж мөрдөнө. 



1.3.Холбогдох хууль тогтоомжийн дагуу эрх бүхий байгууллагаар ангиллаа 
тогтоолгоогүй иргэн, аж ахуйн нэгж байгууллага авто үйлчилгээний чиглэлээр 
үйл ажиллагаа эрхлэхийг хориглоно. 

1.4.Авто үйлчилгээний байгууллагад ангилал тогтоох үйл ажиллагааг 
автотээврийн асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны төв байгууллагаас эрх 
олгогдсон байгууллага гүйцэтгэнэ.  

Хоёр. Нэр томьёоны тайлбар 

2.1.Энэхүү журамд заасан дараах нэр томьёог дор дурдсан утгаар ойлгоно: 

2.1.1.“Техникийн хяналтын шинжээчийн дүгнэлт” гэж авто үйлчилгээний 
байгууллагын үйлчилгээ, тоног төхөөрөмж, ажлын байрны орчин нөхцөл, хэвийн 
ажиллагаа, аюулгүй байдлын үзүүлэлт нь эрх бүхий байгууллагаас батлан 
гаргасан нийтээр дагаж мөрдөх дүрэм, журам, стандартаар тогтоосон 
шаардлагад нийцэж байгаа эсэхийг тодорхойлсон баримт (цаашид “шинжээчийн 
дүгнэлт” гэх). 

2.1.2.“Ангилал тогтоох” гэж тохирлын гэрчилгээнд үндэслэн авто үйлчилгээний 
байгууллагын боловсон хүчин, барилга байгууламж, техник, технологи нь тухайн 
үйлчилгээний ангилалд тавигдаж буй шаардлагад тохирч буй эсэхийг 
тодорхойлж баталгаажуулах үйл ажиллагаа. 

2.1.3.“Авто үйлчилгээний мэдээллийн сан” гэж “Замын хөдөлгөөний аюулгүй 
байдлын тухай” хуулийн 10 дугаар зүйлийн 10.1.-д заасан Замын хөдөлгөөний 
аюулгүй байдлын бүртгэл, мэдээллийн нэгдсэн сангийн төрөлжсөн дэд сан 
(цаашид “мэдээллийн сан” гэх). 

2.2. Энэхүү журамд ишлэл болгосон эрх зүйн баримт бичигт өөрчлөлт орсон 
тохиолдолд хамгийн сүүлчийн албан ёсны эх материалыг татаж хэрэглэнэ.  

Гурав. Ангилал тогтоох үйл ажиллагааны зохион байгуулалт 

3.1. Авто үйлчилгээний чиглэлээр үйл ажиллагаа эрхлэх иргэн, аж ахуйн нэгж, 
байгууллага нь ангилал тогтоолгох эрх бүхий байгууллагаар үйлчилгээний 
ангиллаа тогтоолгосны үндсэн дээр тухай ангилалд тохирсон хүрээний 
үйлчилгээ эрхэлнэ. 

3.2. Ангилал тогтоох эрх бүхий байгууллага нь ангилал тогтоолгох хүсэлтийг 
хүлээн авах, бүртгэх,хянан үзэж шийдвэрлэх, мэдээллийн сан бүрдүүлэх, гэрээ 
байгуулах,ангилал тогтоолгосон гэрчилгээ олгох зэрэг ажлыг зохион байгуулна. 

3.3. Үйлчилгээний ангиллыг тогтоохдоо тохирлын баталгаа, шинжээчийн 
дүгнэлтэд үндэслэн тогтооно. 

3.4. Ангилал тогтоохдоо дараах зарчмыг баримтална: 

3.4.1.бие даасан, хараат бус байх; 



3.4.2.ил тод, шуурхай, шударга байх; 

3.4.3.иргэн, аж ахуйн нэгж, байгууллага үйлчилгээ эрхлэхэд таатай орчныг 
бүрдүүлэх, адил тэгш нөхцөл олгох. 

3.5. Ангилал тогтоох үйл ажиллагаа нь цахим хэлбэрээр явагдах бөгөөд 
шаардлагатай тохиолдолд газар дээр нь үзэх, тодруулаг хийж болно. 

3.6. Авто үйлчилгээний байгууллага нь ангилал тогтоолгох хүсэлтээ мэдээллийн 
сан дах маягтын дагуу ангилал тогтоох эрх бүхий байгууллагад гаргана. 

3.7. Ангилал тогтоолгох хүсэлтэд дараах материалыг хавсаргана. Үүнд: 

3.7.1.Аж ахуйн нэгжийн гэрчилгээний хуулбар(иргэний нэр дээр үйл ажиллагаа 
явуулах бол иргэний үнэмлэхний хуулбар); 

3.7.2.Үйлчилгээний хүчин чадал, тоног төхөөрөмжийн тухай товч танилцуулга; 

3.7.3.Тохирлын гэрчилгээний хуулбар; 

3.7.4.Шинжээчийн дүгнэлт; 

3.7.5.Үйлчилгээний нэр төрөл, тэдгээрийг гүйцэтгэх технологийн карт; 

3.7.6.Үйлчилгээний үнэ тариф, ажиллах цагийн хуваарь. 

3.8.Ангилал тогтоох эрх бүхий байгууллага нь хүсэлтийг хүлээн авснаар хянан 
үзэж ажлын 5 хоногийн дотор “Авто үйлчилгээ-Ангилал, ерөнхий шаардлага” 
MNS 5025:2010 стандартад заасан хүрээний үйлчилгээ эрхлэх ангиллын 
гэрчилгээ олгох асуудлыг шийдвэрлэнэ. 

3.9.Ангилал тогтоох эрх бүхий байгууллагын эрх, үүрэг 

3.9.1.ангилал тогтоолгох хүсэлтийг хүлээн авч хянан үзэж шаардлага хангаж буй 
тохиолдолд зохих ангиллын гэрчилгээг тогтоосон хугацаанд олгох; 

3.9.2.тухайн ангиллын үйлчилгээ эрхлэхэд тавигдах нөхцөл шаардлага хангаагүй 
тохиолдолд ангилал тогтоож, гэрчилгээ олгохоос татгалзах; 

3.9.3.ангилал тогтоолгосон байгууллагын дэлгэрэнгүй мэдээллийг мэдээллийн 
санд бүртгэх; 

3.9.4.ангилал тогтоолгосон байгууллагад мэдээллийн санд техникийн үйлчилгээ, 
засварын тухай мэдээлэл оруулах эрх олгох, эрхийг цуцлах; 

3.9.5.ангилал тогтоолгосон байгууллагатай гэрээ байгуулах, гэрээг тогтоосон 
хугацаанд дүгнэх, ангиллын гэрчилгээг сунгах, хүчингүй болгох; 

3.9.6.ангилал тогтоолгосон байгууллагын үйл ажиллагааг олон нийтэд 
сурталчлах, мэргэжил арга зүйн зөвлөмжөөр хангах; 



3.9.7.гэрээний нөхцөл, шаардлагыг биелүүлж байгаад хяналт тавих; 

3.9.8.авто үйлчилгээний мэдээллийн сангийн аюулгүй байдал, найдвартай 
ажиллагаа, шинэчлэлийг хариуцна; 

3.9.9.авто үйлчилгээний талаарх статистик мэдээтайланг жилийн эхний хагас 
болон жилийн эцэс, мөн шаардлагатай тохиолдолд тухай бүр нь гарган 
автотээврийн асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны төв байгууллагад хүргүүлнэ. 

3.10.Ангилал тогтоох эрх бүхий байгууллага нь ангилал тогтоолгосон 
байгууллагатай тухайн ажил үйлчилгээг өөрийн ангиллын хүрээ, хүчин чадал, 
технологийн карт, цагийн хуваарийн дагуу үзүүлэх талаар болон тухайн хоёр 
байгууллагын эрх, үүрэг, хариуцлагын тухай тохиролцож гэрээ байгуулна. 

3.11.Ангилал тогтоолгосон хугацаа, түүнийг сунгах 

3.11.1.ангилал тогтоосон гэрчилгээг 3 жилээс доошгүй хугацаагаар олгоно. 

3.11.2.гэрчилгээний хугацааг сунгахдаа шинжээчийн дүгнэлтийг үндэслэн анх 
олгосон хугацаанаас доошгүй хугацаагаар сунгаж болно. 

3.11.3.тухайн үйлчилгээний байгууллагад тавигдах нөхцөл шаардлагыг зөрчсөн 
тохиолдолд гэрчилгээний хугацааг сунгахгүй. 

3.12.Ангилал тогтоолгосон гэрчилгээг түдгэлзүүлэх. 

3.12.1.үйл ажиллагаанд тавигдах нөхцөл шаардлагыг зөрчсөн тохиолдолд 
мэргэжлийн хяналтын байгууллага, автотээврийн хяналтын улсын байцаагчийн 
дүгнэлтийг үндэслэн ангилал тогтоосон эрх бүхий байгууллага түүнийг 3 сар 
хүртэл хугацаагаар түдгэлзүүлж болно. 

3.12.2.үйл ажиллагааг түдгэлзүүлсэн нөхцөл арилсан тухай мэргэжлийн 
хяналтын байгууллага, автотээврийн хяналтын улсын байцаагчийн дүгнэлтийг 
үндэслэн ангилал тогтоосон эрх бүхий байгууллага ангилал тогтоосон гэрчилгээг 
сэргээнэ. Ингэхдээ тухайн гэрчилгээг анх олгосон хугацаанаас нь үргэлжлүүлнэ; 

3.13.Ангилал тогтоосон эрх бүхий байгууллага нь дараах тохиолдолд ангилал 
тогтоолгосныг хүчингүйд тооцно. Үүнд: 

3.13.1.эзэмшигч хүсэлт гаргасан; 

3.13.2.хуулийн этгээд татан буугдсан; 

3.13.3.гэрчилгээнд заасан ангилалын үйлчилгээг шалтгаангүйгээр гурван сараас 
дээш хугацаагаар эрхлээгүй буюу ангилалд тавигдах шаардлагыг хангахгүй 
болсон; 

3.13.4.үйлчлүүлэгчдээс удаа дараа (2 ба түүнээс дээш) гомдол гарч тэр нь 
мэргэжлийн байгууллагаас үндэслэлтэй гэж тогтоосон; 



3.13.5.ангиллын гэрчилгээг бусдад шилжүүлсэн, худалдсан, барьцаалсан; 

3.13.6.гэрээгээр хүлээсэн үүргээ ноцтой зөрчсөн. 

3.14.Эрх бүхий байгууллага, албан тушаалтны шийдвэрээр авто үйлчилгээний 
байгууллагын үйл ажиллагааг түдгэлзүүлсэн, хүчингүйд тооцсон тохиолдолд 
ангилал тогтоосон эрх бүхий байгууллага энэ тухай олон нийтэд мэдээлнэ. 

3.15.Авто үйлчилгээний байгууллага нь тогтоолгосон ангиллаа өөрчлөх, 
нэмэгдүүлэх тохиолдолд зөвхөн тухай ангилалд хамаарах хүрээнд шинжээчийн 
дүгнэлт гаргуулна. 

3.16.Шинжээчийн дүгнэлтэд үндэслэн үйлчилгээний ангиллыг дахин тогтоон 
гэрчилгээ олгоно. 

3.17.Үйлчилгээ эрхлэх байгууллага нь олон байршилд үйл ажиллагаа эрхлэх бол 
салбар тус бүрт тохирлын гэрчилгээ авсан байна. 

3.18.Үйлчлүүлэгч нь үйлчилгээтэй холбоотой гомдлоо тухайн байгууллагын 
удирдлагад гаргаж шийдвэрлүүлнэ. Хэрэв тухайн үйлчилгээний байгууллага 
шийдвэрлээгүй, эсвэл гаргасан шийдвэр үйлчлүүлэгчийн сэтгэлд нийцэхгүй бол 
ангилал тогтоох эрх бүхий байгууллага болон хэрэглэгчийн эрх ашгийг хамгаалах 
байгууллагад тавьж шийдвэрлүүлнэ. Үйлчилгээтэй холбоотой гомдлыг 
холбогдох байгууллага 14 хоногийн дотор шалгаж хариу өгнө. 

АВТО ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ АНГИЛАЛ ТОГТООЛГОХ БАЙГУУЛЛАГААС АВАХ 
ЦАХИМ ХҮСЭЛТИЙН ЗАГВАР 

Нэг. Аж ахуйн нэгжийн мэдээлэл  

№ Байгууллагын мэдээлэл Танилцуулга 

1 Аж ахуйн нэгж, байгууллагын нэр   

2 Байгууллагын хаяг   

3 Үйл ажиллагааны чиглэл   

4 Улсын бүртгэлийн гэрчилгээний №   

5 Байгууллагын регистр   

6 Өмчийн хэлбэр   

7 
Удирдлагын нэр холбогдох утас, 
майл хаяг 

  

 Хоёр. Ангилал тогтоолгох хүсэлт 

№ Ажил үйлчилгээний төрөл Ангилал Хүсэлт 

“А” хүрээний ажил үйлчилгээ: 

Авто машины хөдөлгөөний аюулгүй байдлыг шууд хангахтай холбоотой агрегат, 
зангилаа, механизм /явах анги, тоормос, гэрэлтүүлэг, дохиоллын систем гэх 
мэт/-ын иж бүрэн засвар, үйлчилгээ, оношлогоо хийх 



1 
Хөдөлгөөний аюулгүй байдалтай холбоотой бүх 
агрегат, механизм, зангилааны засвар, үйлчилгээг 
иж бүрнээр хийх 

А1   

2 

Хөдөлгөөний аюулгүй байдалтай холбоотой үндсэн 
агрегат, механизм, зангилааны засвар үйлчилгээг 
төрөлжсөн хэлбэрээр хийх 

А2   

3 

Хөдөлгөөний аюулгүй байдалтай холбоотой зарим 
агрегат, механизм, зангилааны засвар үйлчилгээг 
хэсэгчилсэн хэлбэрээр хийх 

А3   

“В” хүрээний ажил үйлчилгээ: 

Хүн ам, байгаль орчинд сөрөг нөлөө үзүүлэхтэй холбоотой агрегат, зангилаа 
/хөдөлгүүр, хүч дамжуулах анги, кузов засвар, авто машин угаалга, явуулын 
болон дуудлагын үйлчилгээ, оёдол, доторлогоо, засвар үйлчилгээ, оношлогоо 
гэх мэт/ иж бүрнээр гүйцэтгэх 

4 

Авто машины хөдөлгөөний аюулгүй байдалд шууд 
холбоогүй боловч хүн ам, байгаль орчинд сөрөг 
нөлөө үзүүлэхтэй холбоотой бүх агрегат, зангилаа, 
механизмын засвар үйлчилгээг иж бүрнээр 
гүйцэтгэх 

В1   

5 

Авто машины хөдөлгөөний аюулгүй байдалд шууд 
холбоогүй боловч хүн ам, байгаль орчинд сөрөг 
нөлөө үзүүлэхтэй холбоотой агрегат, зангилаа, 
механизмын засвар үйлчилгээг төрөлжсөн 
хэлбэрээр хийх 

В2   

6 

Авто машины хөдөлгөөний аюулгүй байдалд 
холбоогүй зарим агрегат, зангилаа, механизмын 
засвар үйлчилгээг хэсэгчилсэн хэлбэрээр хийх 

В3   

“В” хүрээний ажил үйлчилгээ: 

Автомашин, сэлбэг худалдах, авто бирж, автотехникийн зах ажиллуулах, сэлбэг 
хэрэгсэл, тосолгооны болон ашиглалтын бусад материалаар хангах, цэнэглэх, 
авто зогсоолын үйлчилгээ эрхлэх 

7 

Автомашин, сэлбэг хэрэгсэл, тослох материалыг 
үйлдвэрлэгчээс шууд бөөнөөр нийлүүлдэг 
дистерибютерын үйлчилгээ үзүүлэх 

С1   

8 

Авто бирж, автотехникийн зах, төв ажиллуулах 
зэргээр авто үйлчилгээ эрхлэгчдэд ажлын байраар 
хангах болон бусад үйлчилгээ үзүүлэх 

С2   

9 

Сэлбэг хэрэгсэл, тосолгооны болон ашиглалтын 
бусад материалын жижиглэн худалдаа, авто 
зогсоол болон бусад худалдаа үйлчилгээ эрхлэх 

С3   

Гурав. Үйлдвэрлэл үйлчилгээний барилга байгууламж 

№ Барилга байгууламж Нэгж Тайлбар 

1 Байршил, Хаяг     

2 Байрны эзэмшил   өөрийн түрээсийн 



3 Үйлдвэрлэлийн байрны хэмжээ м2   

4 Зогсоолын талбай м2   

5 
Галын аюулгүй байдлыг 
хангасан байдал 

ОБГ-ын 
дүгнэлт 

  

6 
Байгаль орчны нөлөөллийн 
үнэлгээ хийлгэсэн дүгнэлт 

БО-ын 
дүгнэлт 

  

7 Ажилчдын хувцас солих өрөө м2   

8 Амрах өрөө м2   

9 Би засах газар, гар угаах газар Тоо   

 Дөрөв. Технологийн тоног төхөөрөмж  

№ Нэрс Танилцуулга 

1 Технологийн карт   

2 
Тоног төхөөрөмжийн товч 
танилцуулга 

  

3 Тоног төхөөрөмжийн тоо хэмжээ   

4 Тоног төхөөрөмжийн хүчин чадал   

5 
Тоног төхөөрөмжийн 
баталгаажилт 

  

6 Тоног төхөөрөмжийн насжилт   

7 
Аюулгүй ажиллагааны 
зааварчилгаа 

  

 Тав. Хүний нөөц 

№ Ажлын байрны нэр 

Инженер 
техникийн 

ажилтны тоо 

Мэргэшсэн 
байдал 

        

        

        

        

        

АВТО ҮЙЛЧИЛГЭЭ ЭРХЛЭГЧ АЖ АХУЙН НЭГЖ БАЙГУУЛЛАГА БҮРТГЭХ 
МЭДЭЭЛЭЛ 

Нэг. Байгууллагын мэдээлэл  

1. Аж ахуйн нэгж, байгууллагын нэр 

2. Байгууллагын хаяг 

3. Үйл ажиллагааны чиглэл 

4. Улсын бүртгэлийн гэрчилгээний № 

5. Байгууллагын регистр 

6. Өмчийн хэлбэр 

7. Удирдлагын нэр холбогдох утас, майл хаяг 



8. Авто үйлчилгээний ангилал, төрөл 

9. Тухайн чиглэлээр үйл ажиллагаа эрхэлж буй хугацаа 

10. Ангилал тогтоолгосон хугацаа 

11. Дуусах хугацаа 

Хоёр. Хүний нөөцийн мэдээлэл  

1. Овог 
2. Нэр 

3. Албан тушаал 

4. Регистерийн дугаар 

5. Хүйс 

6. Иргэншил 

7. Мэргэжил 

8. Мэргэшил 

9. Мэргэжлийн үнэмлэх, дипломын дугаар 

10. Мэргэжлээрээ ажилласан жил 

11. Тухайн байгууллагад ажилласан жил 

 Гурав. Барилга байгууламж 

1. Байршил, Хаяг 
2. Байрны эзэмшил 

3. Үйлдвэрлэлийн байрны хэмжээ /м2/ 
4. Зогсоолын талбай /м2/ 
5. Галын аюулгүй байдлыг хангасан байдал /ОБГ-ын дүгнэлт/ 
6. Ажилчдын хувцас солих өрөө /м2/ 
7. Амрах өрөө /м2/ 
8. Бусад 

 Дөрөв. Тоног төхөөрөмжийн мэдээлэл 

 

 

  

МОНГОЛ УЛСЫН СТАНДАРТ 

Ангилалтын код 43.023 

Автоүйлчилгээ - Ангилал, Ерөнхий шаардлага MNS 5025:2010 

Autoservice - Classification, General requirements 
MNS 5025:2001-ын 

оронд 

Стандартчилал, хэмжилзүйн үндэсний төвийн Зөвлөлийн 2010 оны 11-р сарын 
25-ний өдрийн 50 дугаар тогтоолоор батлав. 

Энэхүү стандарт нь улсын бүртгэлд бүртгэсэн өдрөөс эхлэн хүчинтэй. 



Энэ стандартын норматив шаардлагыг заавал мөрдөнө.  

1. Зорилго 

Энэхүү стандартын зорилго нь авто үйлчилгээг зохион байгуулах нийтлэг 
шаардлага, журам тогтооход төр, захиргааны болон бусад байгууллагаас хяналт 
тавих, ажил үйлчилгээнд үүсэх харилцааг зохицуулахад оршино.  

2. Хамрах ба хэрэглэх хүрээ 

Энэхүү стандарт нь автоүйлчилгээ эрхлэх аж ахуйн нэгж, байгууллага, иргэн 
болон ажил, үйлчилгээнд тавих шаардлагыг тодорхойлно. 

Энэхүү стандартыг автоүйлчилгээ эрхлэх аж ахуйн нэгж, байгууллага, иргэн 
болон түүнд хяналт тавих эрх бүхий байгууллага, албан тушаалтан мөрдөнө.  

3. Норматив ишлэл 

3.1. Энэхүү стандартыг боловсруулахад ашигласан дараах баримт бичигт 
өөрчлөлт орсон тохиолдолд хамгийн сүүлчийн албан ёсны эх материалаас иш 
татаж хэрэглэнэ. Үүнд: 

MNS 4601:98, Автотээврийн хөдлөх бүрэлдэхүүн, техникийн үйлчилгээ, засварын 
тогтолцоо, тодорхойлолт 

MNS 4598, Автотээврийн хэрэгслийн техникийн байдалд тавих шаардлага 

MNS 5011, Автотээврийн хэрэгслийн техникийн байдлын үзлэг хийх заавар, 
ерөнхий шаардлага 

MNS 5013:2009, Бензинээр ажилладаг хөдөлгүүртэй автомашин-Утааны 
найрлага дахь хорт бодисын зөвшөөрөх дээд хэмжээ ба хэмжих арга 

MNS 5014:2009, Дизель хөдөлгүүртэй автомашин-Утааны тортогжилтын 
зөвшөөрөх дээд хэмжээ ба хэмжих арга  

MNS 5044:2010, Автотээврийн хэрэгслийн техникийн хяналтын үзлэгийн төв. 
Ангилал. Ерөнхий шаардлага 

MNS 5342:2007, Автозогсоол. Ангилал ба ерөнхий шаардлага 

БНбД31-03-03, Олон нийт, иргэний барилгын норматив, дүрэм 

БНбД32-04-06, Хот суурины гудамж талбайн төлөвлөлтийн норматив, дүрэм 

4. Нэр томъёо, тодорхойлолт 

4.1. Энэхүү стандартад хэрэглэсэн нэр томъёог дараах утгаар ойлгоно. Үүнд: 



4.1.1. Автоүйлчилгээ: Автотээврийн хэрэгслийн техникийн байдлыг оношлох, 
техникийн үйлчилгээ, засвар хийх, хадгалах, тосолгооны болон ашиглалтын 
бусад материал худалдах, цэнэглэх, сэлбэг хэрэгсэл худалдах зэрэг 
автотээдрийн хэрэгслийн ашиглалттай холбогдсон үйл ажиллагаа; 

4.1.2. Автоүйлчилгээний байгууллага: Автотээврийн хэрэгслийн ашиглалттай 
холбогдон гарах үйлчилгээг хэрэглэгчдэд үзүүлж байгаа аж ахуйн нэгж, 
байгууллага; 

4.1.3. Технологи: Оюуны бүтээлийг хэрэглээний бүтээгдэхүүн болгон хувиргахад 
чиглэгдсэн хүн, техник, мэдээлэл, зохион байгуулалтын харилцан уялдаатай үйл 
ажиллагааг хэрэгжүүлэх аргуудын цогц; 

4.1.4. Технологи ажиллагаа: Аливаа ажил, үйлчилгээний ажилбарыг техникийн 
нөхцөлийн дагуу гүйцэтгэх тогтоосон дараалал. 

4.1.5. Ажилбар: Автомашины аль нэг агергат, зангилаа, системийн засвар, 
үйлчилгээг гүйцэтгэх дэс дараалсан үйлдлийн цогц. 

4.1.6. Технологийн карт: Авто үйлчилгээний технологи ажиллагаанд 
тулгуурласан тухайн авто үйлчилгээний ажил үйлчилгээг гүйцэтгэх ажилбар, 
шилжвэр, үйлдлийн дараалалд шаардагдах тоног төхөөрөмж, багаж хэрэгсэл, 
ажлын зэрэг, хугацааг нэг бүрчлэн хүснэгтлэн жагсаасан, шаардлагатай 
тохиолдолд схемчлэн үзүүлсэн техникийн баримт бичиг. 

4.1.7. Мэдээллийн сан: Авто үйлчилгээний байгууллага, иргэдийн хаяг байршил, 
хүний нөөц, үйлчилгээний онцлог, үйлчилгээний үнэ тариф, ажиллах цагийн 
хуваарь, үзүүлсэн үйлчилгээний талаархи өгөгдлүүдийг цаашид өргөтгөх 
боломжтойгоор үүсгэсэн өгөгдөл бааз; 

4.1.8. Засвар үйлчилгээний ажлын дэвтэр: Тухайн автотээврийн хэрэгсэлд 
хийсэн засвар үйлчилгээ, түүний цаг хугацаа болон засварын баталгааг хөтөлсөн 
дэвтэр; 

4.1.9. Ажлын байр: Ажилчин хүн тодорхой ажилбарыг гүйцэтгэхэд зайлшгүй 
шаардлагатай технологийн тоног төхөөрөмж, багаж, нэмэлт хэрэгслээр 
тоноглосон ажиллах орчин; 

5. Авто үйлчилгээний байгууллагын ангилал Автоүйлчилгээ эрхлэх аж 
ахуйн нэгж, байгууллага, иргэнд тавих шаардлага 

5.1. Автоүйлчилгээний байгууллагыг ажил, үйлчилгээний төрөл, хэлбэрээс нь 
хамааруулж A, B, C гэсэн гурван хүрээнд ангилна. Үүнд: 

5.1.1. Автомашины хөдөлгөөний аюулгүй байдлыг хангахтай холбоотой агрегат, 
зангилаа, механизм /явах анги, тоормос, жолоо, гэрэлтүүлэг, дохиолол систем 
гэх мэт/-ын иж бүрэн засвар, үйлчилгээ, оношлогоо хийх чиглэлээр ажиллаж буй 
авто үйлчилгээний байгууллага нь “А” хүрээнд хамаарах; 



5.1.2. Хүн ам, байгаль орчинд сөрөг нөлөө үзүүлэхтэй холбоотой агрегат, 
зангилаа /хөдөлгүүр, хүч дамжуулах анги, кузов засвар, автомашин угаалга, 
явуулын болон дуудлагын үйлчилгээ, оёдол, доторлогоо, засвар, үйлчилгээ, 
оношлогоо гэх мэт/ иж бүрнээр гүйцэтгэх чиглэлээр ажиллаж буй авто 
үйлчилгээний байгууллага нь “В” хүрээнд хамаарах; 

5.1.3. Автомашин, сэлбэг худалдах, авто бирж, автотехникийн зах ажиллуулах, 
сэлбэг хэрэгсэл, тосолгооны болон ашиглалтын бусад материалаар хангах, 
цэнэглэх, авто зогсоол зэрэг үйлчилгээ эрхлэх чиглэлээр ажиллаж буй авто 
үйлчилгээний байгууллага нь “С” хүрээнд хамаарах; 

5.2. Авто үйлчилгээний нэр төрөл, барилга, байгууламж, тоног төхөөрөмж, 
мэргэжлийн боловсон хүчин, санхүү, эдийн, эдийн засгийн чадавхи, сэлбэг 
хэрэгслийн хангамж, баталгаат байдал, чанарын түвшин, үйлчилгээний цогц 
байдал зэрэг үзүүлэлтүүдийг харгалзан хүрээ тус бүрийг дотор нь /А1, А2, А3; B1, 
B2, B3; C1, C2, C3/ гэсэн 3 ангилалд /зэрэглэл/ хуваана. Үүнд: 

А1. Хөдөлгөөний аюулгүй байдалтай холбоотой бүх агрегат, механизм, 
зангилгааны засвар, үйлчилгээг иж бүрнээр нь хийх, стандартын шаардлага 
хангасан, өөрийн үйлдвэрлэлийн байртай, баталгаат засварын газрууд; 

А2. Хөдөлгөөний аюулгүй байдалтай холбоотой үндсэн агрегат, механизм, 
зангилгааны засвар, үйлчилгээг төрөлжсөн хэлбэрээр хийх, стандартын 
шаардлага хангасан, өөрийн үйлдвэрлэлийн байртай байх;  

А3. Хөдөлгөөний аюулгүй байдалтай холбоотой үндсэн агрегат, механизм, 
зангилгааны засвар, үйлчилгээг төрөлжсөн хэлбэрээр хийх, стандартын 
шаардлага хангасан, түрээсийн  үйлдвэрлэлийн байртай байж болох;  

В1. Автомашины хөдөлгөөний аюулгүй байдалд шууд холбоогүй боловч хүн ам, 
байгаль орчинд сөрөг нөлөө үзүүлэхтэй холбоотой бүх агрегат, зангилгаа, 
механизмын засвар, үйлчилгээг иж бүрнээр нь гүйцэтгэх, өөрийн үйлдвэрлэлийн 
байр, тоног төхөөрөмжтэй байх; 

В2. Автомашины хөдөлгөөний аюулгүй байдалд шууд холбоогүй боловч хүн ам, 
байгаль орчинд сөрөг нөлөө үзүүлэхтэй холбоотой бүх агрегат, зангилгаа, 
механизмын засвар, үйлчилгээг төрөлжсөн хэлбэрээр хийх, өөрийн 
үйлдвэрлэлийн байр, тоног төхөөрөмжтэй байх;  

В3. Автомашины хөдөлгөөний аюулгүй байдалд шууд холбоогүй зарим агрегат, 
зангилаа, механизмын засвар, үйлчилгээг хэсэгчилсэн хэлбэрээр хийх, 
түрээсийн байранд өөрийн болон түрээсийн тоног төхөөрөмжөөр үйлчилгээ 
явуулдаг байх;  

С1. Автомашин, сэлбэг хэрэгсэл, тослох материалыг үйлдвэрлэгчээс шууд 
бөөнөөр нийлүүлдэг дистрибютер байгууллага; 

С2. Авто бирж, автотехникийн зах, төв ажиллуулах зэргээр авто үйлчилгээ 
эрхлэгчдэд ажлын байраар хангах болон бусад үйлчилгээ үзүүлдэг байгууллага;  



С3. Сэлбэг хэрэгсэл, тосолгооны болон ашиглалтын бусад материалын 
жижиглэн худалдаа, авто зогсоол болон бусад худалдаа үйлчилгээ эрхэлдэг 
байгууллага, иргэд;  

6. Авто үйлчилгээний байгууллагад тавих ерөнхий шаардлага 

6.1. Нутаг дэвсгэрийнхээ бүртгэх байгууллагад тогтоосон журмын дагуу 
бүртгүүлж, улсын бүртгэлийн гэрчилгээ авсан, эрхлэх ажил, үйлчилгээний нэр 
төрөл, үйл ажиллагааг тодорхой заасан байх. 

6.2. Эрхлэх ажил, үйлчилгээ нь хүрээлэн байгаа орчин, оршин суугчдад сөрөг 
нөлөөлөл үзүүлэхгүй, галын болон аюулгүй ажиллагааны шаардлага хангасан, 
хөдөлмөрийн эрүүл ахуй, тав тухтай ажиллах орчин нөхцлийг бүрдүүлсэн байх. 

6.3. Техникийн аюулгүй ажиллагаа, үйлчилгээний соёл, ариун цэвэр, эрүүл ахуй, 
хөдөлмөр хамгааллын заавар, журам тогтоож мөрдүүлсэн байх. 

6.4. Авто үйлчилгээ эрхлэгч нь үйлдвэрлэл, үйлчилгээний зориулалтын барилга 
байгууламж, зогсоол талбай, техноологийн тоног төхөөрөмж, багаж хэрэгсэлтэй 
байна. 

7. Үйлдвэрлэл, үйлчилгээний барилга байгууламжид тавих шаардлага 

7.1. Үйлдвэрлэл, үйлчилгээний барилга, байгууламж түүний инженерийн шугам 
сүлжээ нь авто үйлчилгээний үйлдвэрлэл, үйлчилгээг явуулахад зайлшгүй 
шаардлагатай БНбДЗ1-03-03 “Олон нийт, иргэний барилга”, БНбДЗ1-04-06 “Хот 
суурины гудамж талбайн төлөвлөлт”-д заасан норматив шаардлагыг хангасан, 
хөдөлгүүрийн ажилласан хийг зайлуулах, агааржуулах, гэрэлтүүлэх, 
дулаацуулах систем, галын аюулгүйн багаж хэрэгслээр бүрэн хангагдсан, 
тэдгээр нь хэвийн ажиллагаатай байна. 

7.2. Галын аюулгүйн шаардлагыг бүрэн хангаж, эрүүл ахуй, ариун цэврийн 
шаардлагын дагуу цэвэр, бохир усны системд холбогдсон эсвэл тусгай 
байгууламжтай байна.  

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

8. Зогсоол талбайд тавих шаардлага 

8.1. Зогсоол талбай нь MNS 5342: 2007 стандарт, автотээврийн ажил, үйлчилгээ 
явуулах барилга байгууламж нь БНбДЗ1-03-03, БНбДЗ1-04-06 норм дүрмийн 
шаардлагын дагуу автомашин тавихад зориулж тэгшилж цардсан байна. 

8.2. Автотээврийн ажил үйлчилгээ явуулах барилга байгууламж БНбДЗ1-03-03 
“Олон нийт, иргэний барилга”, БНбДЗ1-04-06 “Хот суурины гудамж талбайн 
төлөвлөлт”-д заасан норматив шаардлагын дагуу хөдөлгөөний аюулгүй байдлыг 
хангасан автомашины болон явган хүний замтай байна.  



8.3. Автотээврийн хэрэгсэл байрлах зогсоолын байрлалыг цагаан зураасаар, 
аюулгүйн тэмдэглэгээг шар зураасаар тэмдэглэж, зориулалтын зогсоолоос 
бусад газарт автотээврийн хэрэгсэл байрлуулахыг хориглоно. 

9. Технологийн тоног төхөөрөмж, багаж хэрэгсэлд тавих шаардлага 

9.1. Автоүйлчилгээний байгууллага нь тухайн ажил, үйлчилгээний технологийн 
картад тусгагдсан тоног төхөөрөмж, багаж хэрэгслээр иж бүрэн тоноглогдсон 
байна. 

9.2. Тоног төхөөрөмж, багаж хэрэгсэл нь хөдөлмөр хамгаалал, аюулгүй 
ажиллагааны шаардлагыг бүрэн хангасан байхаас гадна өргөж тээвэрлэх, 
хэмжих, хянах багаж хэрэгсэл, өндөр даралтанд ажиллах тоноглол зэрэг нь 
тогтоосон журмын дагуу эрх бүхий байгууллагаар шалгуулж баталгаажуулсан 
байна.  

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

  

10. Ажлын байранд тавих шаардлага 

10.1. Ажлын байранд тухайн ажилбарыг гүйцэтгэхэд зайлшгүй шаардлагатай 
хөдөлмөр хамгаалал, аюулгүй ажиллагааны шаардлагын дагуу гаргасан 
ажиллах талбай, гэрэлтүүлэг, дулаацуулга, агааржуулалт, дуу чимээ, тоосжилт, 
чийгшил хэвийн хэмжээнд байна. 

10.2. Технологийн картын дагуу шаардлагатай тоног төхөөрөмж, багаж, 
хэрэгслээр иж бүрэн тоноглогдсон байна. 

10.3. Хөдөлмөр хамгаалал, аюулгүй ажиллагааны болон галын аюулгүйн 
анхааруулах тэмдэг, санамж тавьсан байна. 

10.4. Автомашины агрегат, зангилаа, систем эд ангийг задалж, засвар хийх 
нөхцөлд технологийн угаалга, тосгүйжүүлэх ажилбарыг заавал хийж гүйцэтгэсэн 
байна.  

11. Авто үйлчилгээний байгууллагын хүний нөөцөд тавих шаардлага 

11.1. Авто үйлчилгээний байгууллагын захирал менежер нарын аль нэг нь 
автотээврийн дээд боловсролтой, эрхэлсэн ажлынхаа чиглэлээр мэргэшүүлэх 
сургалтад хамрагдсан байна. 

11.2. Засвар үйлчилгээ хариуцсан инженер нь автотээврийн механик-
инженерийн мэргэжилтэй, эрхэлсэн ажлынхаа чиглэлээр мэргэшүүлэх сургалтад 
хамрагдсан, автотээврийн хэрэгслийн техникийн байдлыг оношлох, засвар 
үйлчилгээ хийх талаар өндөр ур чадвар, дадлага туршлагатай, засвар, 
үйлчилгээний тоног төхөөрөмж, багаж хэрэгсэл, технологи ажиллагаа, хөдөлмөр 



хамгаалал, аюулгүй ажиллагааны арга техник, стандарт болон бусад баримт 
бичгийг судалж мэдсэн байна. 

11.3. Засвар үйлчилгээний механик нь автотээврийн хэрэгслийн бүх төрлийн 
хийц загварыг оношлогооны тоног төхөөрөмж ашиглан оношлох, засварлах 
мэргэжлийн ур чадвар, дадлага туршлагатай, техникч-механикч мэргэжилтэй, 
эрхэлсэн ажлынхаа чиглэлээр мэргэшүүлэх, сургалтад хамрагдсан, засвар, 
үйлчилгээний тоног төхөөрөмж, багаж хэрэгсэл, технологи ажиллагаа, хөдөлмөр 
хамгаалал, аюулгүй ажиллагааны арга техник, стандарт болон бусад баримт 
бичгийг судалж мэдсэн байна. 

11.4. Засвар үйлчилгээний засварчин нь автотээврийн мэргэжлийн сургалтын 
болон авто үйлчилгээний төрөлжсөн мэргэшүүлэх сургалтад хамрагдсан, засвар, 
үйлчилгээний тоног төхөөрөмж, багаж хэрэгслийг бүрэн эзэмшсэн, засварын 
технологи ажиллагаа, технологийн картыг судалж мэдсэн, хөдөлмөр хамгаалал, 
аюулгүй ажиллагааны арга техникт суралцаж дадлагажсан байна. 

11.5. Засвар үйлчилгээний гагнуурчин нь автотээврийн хэрэгслийн бүх төрлийн 
хийц загвар, агрегат, эд ангийг цахилгаан, хийн болон бусад төрлийн гагнуураар 
гагнах мэргэжлийн ур чадвар, дадлага туршлага эзэмшсэн, автотээврийн 
мэргэжлийн сургалтын болон авто үйлчилгээний төрөлжсөн мэргэшүүлэх 
сургалтад хамрагдсан, хөдөлмөр хамгаалал, аюулгүй ажиллагааны арга техникт 
суралцаж дадлагажсан байна. 

11.6. Автомашины сэлбэг, хэрэгсэл, тосолгооны болон ашиглалтын бусад 
материалын борлуулалтын ажилтан нь автотээврийн мэргэжлийн сургалтын 
болон авто үйлчилгээний төрөлжсөн мэргэшүүлэх сургалтад хамрагдсан, 
борлуулж буй сэлбэг, хэрэгслийн талаар бүрэн мэдлэгтэй, үйлчлүүлэгчид 
мэргэжлийн зөвлөгөө өгөх чадвартай байна. 

 

 

  

МОНГОЛ УЛСЫН СТАНДАРТ 

Ангилалтын код 43.040.01 

Автомашины зогсоол  

Ангилал, Ерөнхий шаардлага 
MNS 5342:2003  

Preserration of transport means, stopping plase 
of any sort and conditions of technical 

requirement 

Стандартчилал, Хэмжилзүйн Үндэсний Зөвлөлийн 2003 оны 12-р сарын 25-ны 
өдрийн 88 тоот тогтоолоор батлав.  



Энэ стандарт нь 2004 оны 01 дүгээр сарын 15-ны өдрөөс эхлэн хүчинтэй.  

Энэ стандартын үзүүлэлт, шаардлагыг заавал мөрдөнө.  

1. Зорилго 

Бүх төрлийн автотээврийн хэрэгслийг хадгалах, зогсоол талбайд тавихад 
хөдөлгөөний аюулгүй байдал, экологи, эрүүл ахуй, техник ашиглалтын болон 
хадгалалт, галын аюулгүйн шаардлагыг хангах үндсэн нөхцөлийг тогтооно.  

2. Хамрах хүрээ 

2.1. Монгол Улсын хэмжээнд ашиглагдаж байгаа бүх төрлийн автотээврийн 
хэрэгслийг хадгалах, зогсоолд тавих техникийн ерөнхий шаардлагыг 
тодорхойлно. 

2.2. Энэхүү стандарт нь автотээврийн хэрэгслийг хадгалах, зогсоол талбайд 
тавих үйл ажиллагаа эрхэлдэг аж ахуйн нэгж, байгууллага, иргэн, нийт тээврийн 
хэрэгслийн жолооч нарт хамаарагдана.  

3. Норматив ишлэл 

Энэхүү стандартад иш татаж хэрэглэсэн доорхи баримт бичигт өөрчлөлт орсон 
тохиолдолд хамгийн сүүлчийн албан ёсны эх материалаас иш татаж хэрэглэнэ: 

1) MNS 4606-98 Автотээврийн хөдлөх бүрэлдэхүүн. Техникийн үйлчилгээ 
засварын тогтолцоо, тодорхойлолт. 

2) ГОСТ 21398-89 Автомобили грузовые. Общие технические требование.  

3) СНиП II-93-74 "Автотээврийн ажил үйлчилгээний зориулалттай барилга 
байгууламжийн норм" 

4) 2.08.02-89 Автотээврийн үйлдвэрлэл үйлчилгээний барилга байгууламж, 
инженерийн шугам сүлжээний барилгын норм ба дүрэм.   

4. Нэр томъёо 

Энэхүү стандартад орсон нэр томъёог доор дурдсан утгаар ойлгоно: 

4.1. Автотээврийн хэрэгсэл - Ачаа болон зорчигч тээвэрлэхэд зориулсан бүх 
төрлийн ачааны ба суудлын автомашин, автобус, чирэгч, чиргүүл, хагас чиргүүл. 

4.2. Автомашины зогсоол - Техникийн хувьд бүрэн болон бүрэн бус тээврийн 
хэрэгслийг тавьж хадгалах зориулалт бүхий битүү, ил задгай инженерийн 
барилга, байгууламж.  

5. Автомашин хадгалах байранд тавигдах шаардлага 

5.1. Зогсоолын ангилал. 



Зогсоолыг автомашин хадгалах аргаар нь: 

- Битүү (дулаан, хучилттай, хаалгатай) 

- Ил задгай (задгай талбай, хашаа) 

5.2. Битүү (дулаан) зогсоолыг хадгалах төрлөөр нь газар доорхи ба газар дээр 
гэж ангилна. Эдгээр нь нэг ба олон давхар байж болно. 

5.3. Зогсоолыг автомашин байрлуулах төрлөөр нь: 

- Нэг ба олон эгнээ байрлалтай. 

- Орох хаалганы тэнхлэг дагуу шууд ба өнцгөөр байрлах гэж ангилна. 

5.3.1. Давхар зогсоолд автомашиныг өөрөөр нь явуулж байрлуулах үйлдлийг 
давхар хоорондын дамжих зам (рампа (пандус))-аар гүйцэтгэх ба энэ нь шулуун, 
дугуй, тахир хэлбэрийн байж болно. 

5.3.2. Механикжуулсан зогсоолд автомашиныг тавихад өргөх ба буулгах 
үйлдлийг өргүүр (лифт), тээвэрлэгч (контейнер) ашиглан гүйцэтгэнэ. Өргөх хурд 
0,3-2,0 м/сек байна. 

5.4. Автотээврийн хэрэгслийг битүү зогсоолд тавихад дор дурьдсан овор 
хэмжээний ангиллыг мөрдөнө. Битүү зогсоолын эзлэх талбайн дээд хэмжээ 
40,000 м2-аас ихгүй байна.  

Ангилал бүлгийн дугаар Урт /м/ Өргөн /м/ 

I 5 хүртэл 1,8 хүртэл 

II 5,1-6 1,9-2,2 

III 6,1-8 2,3-2,5 

IV 8,1-10 2,6-2,8 

V 10-аас их 2,8-аас их 

5.5. Ил зогсоолд тавих нэг тээврийн хэрэгслийн эзлэх талбайн хэмжээг дараах 
дундаж нормоор тооцно. 

Автомашины ангилал бүрийн дугаар Эзлэх талбайн хэмжээ, м2  

I  10 

II 15 

III 20 

IV 30 



V 40 

5.6. Автотээврийн хэрэгслийг дулаан байранд тавихад автомашин хоорондын 
зайн доорхи хэмжээг баримтална. 

№ Зай хэмжээ /м/ 
Автомашины ангилал 

I-II  II-III  IV-V 

1 
Автомашины хажуу хоорондын ба 
хана хоорондын зай 

0,5 0,6 0,8 

2 
Дунд эгнээний автомашины хажуу 
хоорондын зай 

0,3 0,4 0,5 

3  

Автомашины урд талаас хана буюу 
хаалга хүртэл зай: 

- тэгш тавилтын үед 

- өнцөгтэй тавилтын үед 

  

  

0,7 

0,5 

  

  

0,7 

0,5 

  

  

0,7 

0,5 

4 

Автомашины ар талаас хана буюу 
хаалга хүртэл зай: 

- тэгш тавилтын үед 

- өнцөгтэй тавилтын үед 

  

  

0,5 

0,4 

  

  

0,5 

0,4 

  

  

0,5 

0,4 

5 
Дараалж тавигдсан автомашин 
хоорондын зай 

0,4 0,5 0,5 

Тайлбар: 

1. Хана буюу баганын дэргэд халаах эсвэл хөргөх төхөөрөмж байрлуулсан 
тохиолдолд 5.6-д заасан зайг доорхи хэмжээгээр өөрчлөн мөрдөнө. Үүнд: 

а) Автомашиныг эгц чиглэлээр явуулах буюу түүнийг өргөх (зөөх конвейр) 
механизмаар зөөхөд 2 дахин багасгана. 

б) Ил зогсоолд тээврийн хэрэгслийг тавихад дээрх хэмжээг автомашинд 0.1 м, 
чиргүүлд 0,2 м тус тус өсгөж авна. 

2. Автомашины нүүрэн талаас хаалга хүртэл зайг 2 ба түүнээс дээш автомашин 
зэрэг хөдлөх боломжтойгоор сонгоно. 

5.7. Дулаан зогсоолын шал нь ус, тос, бензинд тэсвэртэй материалаар хийгдсэн 
байх ба хаалга нь гадагш онгойдог нугастай, тааз нь автомашинаас 0,2 м-ээс 
дээш өндөр, хаалганы өргөн 2,2 м-ээс багагүй байвап зохино. 



5.8. Ил зогсоолын талбай нь тэгш, бөх бат хашаа, хамгаалалттай, гэрэлтүүлгээр, 
газар доорхи битүү (дулаан) зогсоолд гал унтраах спринклер болон дренчер 
төхөөрөмжийг заавал угсрах бөгөөд газар дээрх битүү зогсоолд утаа мэдрэгч 
заавал төхөөрөмжилнө. 

5.9. Автомашины зогсоол нь гал унтраах анхан шатны багаж, зэвсэглэмжээр 
стандартын дагуу иж бүрэн хамгаалагдсан байна. 

5.10. Зогсоолын дундуур явах зам нь хажуугийн автомашинаас 0,2-0,4 м-ээс 
ойргүй, эсрэг замын эгнээнээс 0,8-1,2 м зайтай байвал зохино. 

5.11. Ил зогсоолд суудлын автомашин тавихад гаднах температур -15°С, дизель 
хөдөлгүүртэй автомашин тавихад гаднах температур +5°С байхад тус тус өвлийн 
зориулалттай тос, тусгай шингэн, түлшээр цэнэглэнэ. 

5.12. Дулаан зогсоолын доторхи температур хүйтний улиралд +5°С-ээс багагүй 
байвал зохино. 

5.13. Дулаан зогсоол нь автомашины утааны янданд холбох уян хоолой, 1,12-
1,40 м3/сек бүтээмжтэй албадан буюу байгалийн татлагат агааржуулалтын 
системээр тоноглогдсон байна.   

6. Зогсоолд тавих шаардлага 

6.1. Автотээврийн хэрэгслийг зогсоолд тавихдаа тэдгээрийн овор хэмжээний 
нормативт зохицуулан орох гарах үйлдлийг чөлөөтэй гүйцэтгэх, эргэж тойрох, 
ухрах хөдөлгөөн аль болох цөөн хийх, орон байрыг түргэн чөлөөлөх бололцоог 
бүрэн хангана. 

6.2. Автомашины хөдөлгөөний урсгал давхцаж огтлолцохгүй байх. 

6.3. Зогсоолд хөдөлгөөний урсгалын чиглэл, хурдын хязгаарыг замын тэмдэг, 
тэмдэглэгээ, шугамын зурвас тавьж, шаардлагатай бол гэрлэн дохио тавина. 

6.4. Автозогсоолд гал түймэр гарсан үед машин техникийг авран хамгаалах, 
нүүлгэн шилжүүлэх схемийг үзүүлсэн самбарыг мэргэжлийн байгууллагын 
оролцоотойгоор хийж, дадлага сургуулийг жилд нэгээс доошгүй удаа хийсэн 
байна. 

6.5. Зогсоол, түүний орчны талбай нь 2.08,02-39 Автотээврийн үйлдвэрлэл, 
үйлчилгээний барилга байгууламж, инженерийн шугам сүлжээний барилгын 
норм ба дүрмийн шаардлагын дагуу цардсан, хөдөлгөөний технологийн урсгалыг 
хангах засмал замтай, хөдөлгүүрийн ажилласан хийг зайлуулах, агааржуулах, 
гэрэлтүүлэх, дулаацуулах төхөөрөмжөөр тоноглогдох, гал гарсан үед усаар 
тасралтгүй хангах сан, гидрант, барилгын усан хангамжаар хангагдсан байна.  

7. Зогсоол эзэмших аж ахуйн нэгж, байгууллага, иргэнд тавих шаардлага 

7.1. Зогсоол эзэмшигч нь энэхүү стандартаар тогтоосон хөдөлгөөний болон 
аюулгүйн ажиллагаа, хөдөлмөр хамгаалал, галын аюулгүйн норматив, 



шаардлагуудыг мөрдөнө. Зогсоол эзэмшигч нарт галын аюулгүй байдлын 
сургалт зохион байгуулж шүүлэг авсны дараа үйл ажиллагаа явуулах эрх олгоно. 

7.2. Зогооол нь галын булан, багаж хэрэгслээр бүрэн тоноглогдсон байхаас гадна 
автомашин бүрийн галын хор нь бүрэн цэнэгтэй, авч ашиглах бололцоотой 
байвал зохино. 

7.3. Ил зогсоолын талбайн хзмжээнээс шалтгаалан 50, 80, 100 метрийн төрөл 
бүрийн гал унтраагуурыг байрлуулна. 

7.4. Автомашиныг зогсоолд байрлуулахдаа зай хураагуурыг салгаж (тусгай 
унтраалгаар) зогсоолын тоормозыг бариулан, дискэн холбоог салгана. 
Шаардлагатай тохиолдолд асаалтын бүх түлхүүрийг нэгдсэн самбарт 
байрлуулна. 

7.5. Автозогсоолд тэрэг тавихдаа ойр орчны оршин суугчдад сөрөг нөлөө 
үзүүлэхээс (удаан асаах, чирэх, сигналдах г.м.) сэргийлэх ёстой.  

8. Тээврийн хэрэгсэл эзэмшигч нарт тавих шаардлага 

8.1. Автомашиныг зогсоолд тавих үед цахилгаан хэлхээг салгана. 

8.2. Автомашиныг зогсоолд байрлуулж тавихаас бусад тохиолдолд зогсоол 
дотор хөдөлгүүрийг удаан хугацаагаар асаах, засвар үйлчилгээ хийхийг 
хориглоно. 

8.3. Зогсоолд тавьсан автомашины хөдөлгүүрийг асааж кабинд удаан суух, 
утааны яндангийн салхины дор байхыг хориглоно. 

8.4. Автомашиныг зогсоол дотор хөдөлгөөнд оруулахад хөдөлгөөний болон 
тавилтын нормативт зай хэмжээг чанд баримтлан, огцом эргэлт, хөдөлгөөн 
хийхгүй нямбай ажиллах шаардлагатай. Ухрах хөдөлгөөн хийхдээ шаардлагатай 
гэж үзвэл бусдын туслалцаа авбал зохино. 

  

 

 

  

МОНГОЛ УЛСЫН СТАНДАРТ 

Ангилалтын код 43.040.01  

Автомашины угаалгын үйлчилгээ 

Ангилал, Ерөнхий шаардлага MNS 5347:2003  

Car washing service. General requirement, type 



Стандартчилал, Хэмжилзүйн Үндэсний Зөвлөлийн 2003 оны 12-р сарын 25-ны 
өдрийн 88 тоот тогтоолоор батлав. 

Энэ стандарт нь 2004 оны 01 дүгээр сарын 15-ны өдрөөс эхлэн хүчинтэй. Энэ 
стандартын үзүүлэлт, шаардлагыг заавал мөрдөнө.  

1. Зорилго 

Энэхүү стандартын зорилго нь автомашины кузов, явах ангийг угаах /цаашид 
Автомашины угаалга гэх/ ажил үйлчилгээ эрхлэх байгууллага, иргэнд тавигдах 
нийтлэг шаардлагыг тодорхойлох ба уг ажил үйлчилгээг зохион байгуулах, 
хяналт тавихтай холбоотой харилцааг зохицуулахад оршино.  

2. Хамрах ба хэрэглэх хүрээ 

1. Энэ стандартыг Автомашины угаалгын үйлчилгээ эрхлэх аж ахуйн нэгж, 
байгууллага, иргэд нийтээр заавал дагаж мөрдөнө. 

2. Энэ стандарт мь автомашины өнгө үзэмж, ариун цэврийг сайжруулж эдэлгээг 
уртасгах, автомашин угаах ажил үйлчилгээнээс хүрээлэн байгаа байгаль орчинд 
нөлөөлөх сөрөг үр дагаварыг багасгахад чиглэсэн нийтлэг шаардлагыг 
тодорхойлно.  

3. Норматив ишлэл 

1) MNS 4470-97, Тээврийн хэрэгслийн хэрэглээний үзүүлэлтүүдийн тогтолцоо, 
ерөнхий шаардлага 

2) MNS 5025:2001, Авто үйлчилгээ. Ангилал, ерөнхий шаардлага 

3) MNS 4601-98, Автотээврийн хөдлөх бүрэлдэхүүний техникийн үйлчилгээ 
засварын тогтолцоо, тодорхойлолт 

4) MNS 4598:2003, Автотээврийн хэрэгслийн техникийн байдалд тавих ерөнхий 
шаардлага 

5) MNS 4978:2000, Аюултай ачаа ангилал, техникийн ерөнхий шаардлага  

4. Нэр томъёо, тодорхойлолт 

Энэхүү стандартад хэрэглэсэн нэр томъёог доор дурьдсан утгаар ойлгоно. 

4.1. Автомашины угаалга - Автомашины өнгө үзэмж, ариун цэврийг сайжруулах, 
эдэлгээг уртасгах, техникийн үйлчилгээ засварын ажил хийхийн өмнө болон 
сүүлд, зорчигчдод тав тухтай үйлчлэх нөхцөлийг бүрдүүлэхэд чиглэгдсэн угаах, 
хатаах, өнгөлөх үйл ажиллагаа. 

4.2. Автомашины угаалга эрхлэгч - Автомашин угаах ажил үйлчилгээ 
эрхлэгчдэд тавигдах нөхцөл шаардлагыг хангасан барилга байгууламж, тоног 



төхөөрөмж, багаж хэрэгсэл, ажиллах боловсон хүчин зэргээр хангагдсан 
байгууллага, иргэн. 

4.3. Угаалгын технологи - Автомашиныг угаах, хатаах, өнгөлөх ажилбаруудыг 
шаардлага хангасан барилга байгууламжинд зориулалтын багаж хэрэгсэл, тоног 
төхөөрөмжийн тусламжтайгаар тодорхой цаг хугацаанд зохих нөхцөл 
шаардлагын дагуу мэргэжлийн түвшинд хийж гүйцэтгэх ажлын дараалал. 

4.4. Технологийн карт - Угаах, хатаах, өнгөлөх ажилбаруудын дэс дараалал, 
ажиллах боловсон хүчин, угаалгын багаж хэрэгсэл, тоног төхөөрөмж, зохих 
нөхцөл шаардлага ажил гүйцэтгэх хугацаа зэргийг тусгасан техникийн баримт 
бичиг. 

4.5. Угаагч - Автомашин угаах технологи ажиллагааг зохих шаардлагын дагуу 
хийж гүйцэтгэх мэргэшсэн ажилчин. 

4.6. Угаалгын байр - Автомашины угаалга хийх нөхцөл шаардлага хангасан 
технологийн тоног төхөөрөмж, багаж хэрэгсэл бүхий ажиллах орчин.  

5. Ангилал 

5.1. Автомашин угаахад ашиглаж байгаа тоног төхөөрөмж, багаж хэрэгслийн 
ажиллагаанаас хамааруулан гар аргаар, хагас механикжсан аргаар, 
механикжсан аргаар гэж ангилна. 

5.1.1. Автомашиныг гар аргаар угаах - Зориулалтын нөхцөл шаардлага 
хангасан угаалгын байранд автомашины гадна талыг цахилгаан насостой 
шүршигч хошуугаар 2-4 кг/см2-аас багагүй даралттай усаар шүршиж, дотор 
талын хог, тоос шороог тоос сорогчоор соруулж, гар аргаар угаах ба хатаалтанд 
шахсан хий болон зөөлөн хөвсгөр хуурай алчуурыг хэрэглэж, зориулалтын 
өнгөлгөөний нунтаг ашиглан гараар өнгөлгөө хийх үйл ажиллагаа. 

5.1.2. Автомашиныг хагас механикжсан аргаар угаах - Зориулалтын нөхцөл 
шаардлага хангасан угаалгын байранд автомашины гадна талыг эргэлдэгч сойз 
бүхий механикжсан шугамаар оруулж, дотор талын хог тоос шороог тоос 
сорогчоор соруулж, гар аргаар угаах ба хатаалтыг тусгай талбайд зогсоож 
шахсан хий болон зөөлөн хөвсгөр хуурай алчуураар арчиж, зориулалтын 
өнгөлгөөний нунтаг ашиглан гараар өнгөлгөө хийх үйл ажиллагаа. 

5.1.3. Автомашиныг механикжсан аргаар угаах - Зориулалтын нөхцөл 
шаардлага хангасан угаалгын байранд автомашины гадна талыг эргэлдэгч сойз 
бүхий механикжсан шугамаар оруулж угаах ба хатаалтыг мөн шугаманд халуун 
хийгээр үлээж хатаагааад, дотор талын хог тоос шороог тоос сорогчоор соруулж, 
гар аргаар угаах ба зориулалтын өнгөлгөөний нунтаг ашиглан гараар өнгөлгөө 
хийх үйл ажиллагаа. 

5.2. Автомашины угаалга нь автотээврийн хэрэгслийн төрлөөс хамааран ачааны, 
суудлын, автобусны гэх мэт төрөлжсөн, эсвэл хосолсон гэж ангилагдах бөгөөд 
орц, гарцын хувьд нэвт шугаман эсвэл мухардалттай байж болно.  



6. Угаалгын технологи  

6.1. Автомашин угаах зориулалттай ажлын байрны температур +5°С-ээс дээш 
байна. 

6.2. Автомашиныг гар аргаар угаахдаа угаалгын байранд оруулж түүнийг 
өнхрөхөөс урьдчилан сэргийлж дугуйнд ивүүр хийж, дотор талын хог тоосыг 
соруулж цэвэрлээд, бүхээгт ус нэвтрэн орохоос хамгаалж хаалга, хаалганы 
шилийг сайтар хаагаад, гадна талыг цэвэр усаар шүршихэд бэлтгэнэ. 

6.3. Автомашины гадна талыг 0°С-оос +20°С хүртэл температуртай цэвэр 
даралттай усаар шүршсэний дараа 1 литрт 7-8 гр зориулалтын угаалгын нунтаг, 
эсвэл 4-5 гр угаалгын шингэн ноогдож байхаар усыг найруулж нарийн угаалгыг 
гар аргаар хийж дахин даралттай цэвэр усаар шүршиж угаасны дараа даралттай 
хийгээр үлээлгэх буюу хөвсгөр зөөлөн хуурай эсвэл чийгтэй давуу, илэг гэх мэт 
материалаар арчиж хатаана. 

6.4. Автомашины гадна талыг угаасны дараа дотор талын угаалгыг гар аргаар 
угаахдаа дээрх орцоор угаах усыг хувинд найруулж хэрэглэнэ. Мөн цэвэр усаар 
угаагаад хөвсгөр зөөлөн хуурай эсвэл чийгтэй алчуураар арчиж хатаана. 

6.5. Автомашин угаах хугацаа нь автомашины төрөл, угаах аргаас хамааран гар 
болон хагас механикжсан аргаар угаахад 10-20 мин, механикжсан аргаар угаахад 
3-6 мин байна. 

6.6. Угаасан автомашины дотор, гадна талын өнгөлөг байдлыг хадгалах, толбо, 
гүнзгий биш зурааснуудыг арилгахын тулд тусгай зориулалтын бодисуудыг 
ашиглан өнгөлгөөг гар аргаар хийнэ.   

7. Автомашины угаалга эрхлэгчдэд тавигдах ерөнхий шаардлага 

7.1. Автомашины угаалга эрхлэгч нь нутаг дэвсгэрийнхээ автотээврийн ажил 
үйлчилгээг зохицуулдаг эрх бүхий мэргэжлийн болон бүртгэх байгууллагад 
бүртгүүлж дүгнэлт гаргуулсан байхаас гадна угаалгын барилга, байгууламжийг 
эзэмших, ашиглахтай холбогдсон баримт бичгийг зохих ёсоор бүрдүүлсэн байна. 

7.2. Автомашин угаах ажил үйлчилгээ нь хүрээлэн байгаа байгаль орчин, оршин 
суугчдад сөрөг нөлөөлөл үзүүлэхгүй, галын болон аюулгүй ажиллагааны 
шаардлага хангасан, хөдөлмөрийн эрүүл ахуйн болон тав тухтай ажиллах орчин 
нөхцөлийг бүрдүүлсэн байна. 

7.3. Ажил үйлчилгээтэй холбогдсон угаалгын технологийн карт, техникийн болон 
эрүүл ахуйн аюулгүй ажиллагаа, хөдөлмөр хамгааллын заавар, журмыг мөрдөнө. 

7.4. Автомашиныг угаахад зориулалтын угаагч шингэн, нунтгийг хэрэглэнэ. 

7.5. Угаагч нь ус нэвтэрдэггүй малгай, бээлий, гутал, ажлын хувцсаар /аюултай 
ачаа тээвэрлэдэг автомашиныг угаагч нь тусгай зориулалтын хамгаалах хувцас 
хэрэгслээр/ бүрэн хангагдсан байна. 



7.6. Автомашины угаалга эрхлэгч нь технологийн картад заасан ажилбаруудыг 
зориулалтын тоног төхөөрөмж, багаж хэрэгслээр мэргэжлийн түвшинд хийж 
гүйцэтгэнэ. 

7.7. Автомашиныг угаалгын байранд байрлуулахдаа зогсоолын тоормосыг 
ажиллуулахаас гадна налуу талбайд өнхрөхөөс хамгаалсан ивүүрийг заавал 
тулсан байна. 

7.8. Автомашины угаалга эрхлэгч нь автомашин угаасан бохир усыг цэвэрлэх, 
зайлуулах, буцааж ашиглах зориулалтын тоног төхөөрөмж бүхий барилга 
байгууламжид угаах үйл ажиллагааг эрхлэн явуулна. 

7.9. Аюултай ачаа тээвэрлэдэг автомашины угаалгын байр нь цахилгаан цэнэг 
саармагжуулах тоноглолыг заавал байрлуулсан байна. 

7.10. Аюултай ачаа тээвэрлэдэг автомашиныг угаасан бохир усыг 
зөвшөөрөгдсөн газарт зохих шаардлагын дагуу асгана. 

Автомашины угаалга эрхлэгчийн технологийн тоног төхөөрөмж, багажид тавих 
шаардлага нь 1 дүгээр хүснэгтэд заасны дагуу байна.   

Автомашины угаалга эрхлэгчийн технологийн тоног төхөөрөмж, багаж  

1-р хүснэгт  

№ 

Тоног 
төхөөрөмж 

багаж 
хэрэгслийн нэр 

Зориулалт  Техникийн шаардлага  

Суурин  

1 

Суудлын 
автомашин угаах 
тоног төхөөрөмж  

Угаалгын байранд 
суудлын автомашины 
кузов, явах ангийг 
угаана.  

Арга – Автомат 

Төхөөрөмжийн бүтээл 30-
40 авт/цаг 

2 

Ачааны 
автомашин угаах 
тоног төхөөрөмж 

Угаалгын байранд 
ачааны автомашины 
хажуу гадаргууг 
механик аргаар 
угаана. 

Арга – Механик 
дамжуулгаар 

Төхөөрөмжийн бүтээл 20-
30 авт/цаг 

3 
Автобус угаах 
тоног төхөөрөмж  

Фургон маягийн 
кузовтай автомашин, 
автобусны гадна 
талыг угаана.  

Арга – Автомат 

Төхөөрөмжийн бүтээл 30-
35 авт/цаг 

Угаалгын үед автобусны 
шилжилтийн хурд 6-9 
м/мин  

Усны даралт 3-4 кг/см2  



4 

Автомашин угаах 
цахилгаан 
насостой 
шүршигч хошуу  

Угаалгын байранд 
болон урсгал 
шугаман дээр 
автомашиныг 
шүршигч хошуугаар 
шүршиж угаана. 

Арга – Гараар  

Усны даралт 1,5-3,5 кг/см2  

Зөөврийн  

1 
Угаалгын тоног 
төхөөрөмж  

Автомашины гадна 
угаалгыг хийнэ.  

Арга – Тохируулгатай 
шүршигч хоолойгоор  

2 
Шахсан хийгээр 
үлээх хошуу  

Шахсан хийгээр 
автомашины кузовыг 
үлээж хатаана.  

Арга – Гараар  

Ажлын даралт 4-10 кг/см2  

8. Автомашины угаалгын барилга байгууламжид тавих шаардлага  

8.1. Автомашины угаалгын үйлчилгээний барилга байгууламж, түүний 
инженерийн шугам сүлжээ нь "Барилгын норм ба дүрэм" СНиП - II-93-74-т заасан 
норматив шаардлагыг хангасан байна. 

8.2. Автомашины угаалгын барилга, байгууламж нь агааржуулах, гэрэлтүүлэх, 
дулаацуулах систем галын аюулгүйн багаж хэрэгслээр бүрэн хангагдсан, тэдгээр 
нь хэвийн ажиллагаатай байна. 

8.3. Ажилчдын хувцас солих болон амрах байр, бие засах газартай байна. 

8.4. Автомашины угаалгын байр нь 2%-аас доошгүй налуутай цардсан, бохир 
усаа цэвэрлэж зайлуулах эсвэл эргэж шүүж, тунгааж ашиглах тусгай 
төхөөрөмжөөр тоноглогдсон байна. 

8.5. Суурин угаалгын газрын цэвэрлэх байгууламж нь угаалгын газраас 6 метрээс 
доошгүй зайд байрлана.   

9. Автомашины угаалга эрхлэгчийн ажиллах боловсон хүчинд тавих 
шаардлага 

9.1. Автомашины угаалга эрхлэгч байгууллагын дарга, менежерийн аль нэг нь 
мэргэшүүлэх сургалтанд хамрагдаж үнэмлэх, гэрчилгээ авсан байна. 

9.2. Автомашин угаагч нь угаалгын байрны технологийн тоног төхөөрөмж, 
багажийг бүрэн эзэмшсэн, автомашины угаалгын технологи ажиллагаа, 
хөдөлмөр хамгаалал, эрүүл ахуйн холбогдох дүрэм, журам, зааврыг судалж 
тэдгээрийг мөрдөж ажиллах чадвартай мэргэжлийн сургалтанд хамрагдсан хүн 
байна. 

9.3. Ажлын байранд хөдөлмөр хамгаалал, аюулгүйн техникийн шаардлага 
хангасан ажлын хувцсыг өмсөж хэрэглэнэ. 

 


