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Улаанбаатар хот

Авто үйлчилгээний байгууллагуудад Галын аюулгүй байдлын 
тухай хууль, норм нормативын баримт бичгийн хэрэгжилтийг 

хангуулах төлөвлөгөөт хяналт шалгалт хийх тухай

Нэг.Хяналт шалгалтын зорилго

Гамшгаас хамгаалах болон Галын аюулгүй байдлын тухай хууль тогтоомж, 
Гамшгаас хамгаалах болон Гал түймрийн улсын хяналтын дүрэм, галын аюулгүй 
байдлын норм нормативын баримт бичгийн хэрэгжилтийг хангуулах хяналт 
шалгалтыг авто үйлчилгээний байгууллагуудын барилга, байгууламжид зохион 
байгуулж, болзошгүй аюулт үзэгдэл, техникийн холбогдолтой ослоос хамгаалах, 
галын аюулгүй байдлыг хангуулахад оршино.

Хоёр. Ерөнхий зүйл

2.1. Гамшгаас хамгаалах тухай хууль, Галын аюулгүй байдлын тухай хууль, 
Төрийн хяналт шалгалтын тухай хууль, Барилгын тухай хууль, Гамшгаас 
хамгаалах болон Гал түймрийн улсын хяналтын дүрэм, Барилга байгууламжийн 
галын аюулгүй байдал БНбД 21-01-02, Барилга байгууламжийн зураг төсөл зохиох 
галын аюулгүйн норм БНбД 21-02-02, Авто зогсоол БНбД 21-05-10, Цахилгаан 
техникийн ажил БНбД 3.05.06.90, Хот төлөвлөлт, барилгажилтийн норм ба дүрэм 
БНбД 30-01-04, Барилга байгууламжийн гал унтраах автомат төхөөрөмж, 
дохиоллын хэрэгсэл БНбД 21-04-05, Барилга байгууламжийн аянга хамгаалалтын 
зураг төсөл зохиох заавар БД 43-101-04, Авто зогсоол. Ангилал ба ерөнхий 
шаардлага МИЗ 5342:2007 стандарт, Аж ахуй нэгж, байгууллага, барилга 
байгууламжид гал унтраах анхан шатны багаж хэрэгсэлийн зайлшгүй байх 
шаардлага, норм МИЗ 5566:2005 болон бусад галын аюулгүй байдлын норм 
нормативын баримт бичиг уг шалгалтыг зохион явуулах эрх зүйн үндэс болно.

2.2. Хяналт шалгалтад оролцох бүрэлдэхүүн дээрх хууль тогтоомж, галын 
аюулгүй байдлын норм нормативын баримт бичиг болон энэхүү удирдамжийг 
баримтлан ажиллана.
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2.3. Гамшгаас хамгаалах, гал түймрийн улсын хяналтын байцаагчид нь 
хууль тогтоомж, дүрмээр олгогдсон эрх хэмжээнийхээ хүрээнд хяналт шалгалтыг 
гүйцэтгэж илэрсэн зөрчлийг арилгуулахтай холбогдсон арга хэмжээг зохион 
байгуулна. Хяналт шалгалт явуулах үед илрүүлсэн зөрчлийг фото болон дүрс 
бичлэгээр баримтжуулж илэрсэн үеийн болон арилгуулсан үеийн зураг, бичлэгийг 
хяналт шалгалтын материалд заавал хавсаргана. Баримтжуулаагүй нөхцөлд 
зөрчлийг арилгуулсанд тооцохгүй.

2.4. Хавсралт хүснэгтэд заагдсан обьектуудад хяналт шалгалтын ажпыг 
зохион байгуулж зөрчлийг арилгуулах, зөвлөн туслах арга хэмжээг авч 
хэрэгжүүлэн, болзошгүй гал түймрийн аюулын үед харилцан ажиллагааг 
сайжруулах чиглэлээр Гал унтраах, аврах ангитай хамтран гал түймэр унтраах 
тактик, тархалтын сургуулийг зохион байгуулж явуулна.

2.5. Удирдамжийн хүснэгтэд заагдсанаас бусад Авто үйлчилгээний 
байгууллагуудыг хяналт шалгалтад хамруулах асуудлыг төв, орон нутгийн Онцгой 
байдлын газар хэлтсээс өмнөх жилүүдийн хяналт шалгалтын үр дүн, шаардлагын 
биелэлт, галын аюулгүй байдлын эрсдлийг тооцон шийдвэрлэнэ.

Гурав. Хяналт шалгалтанд хамрагдах байгууллагууд, 
шалгах бүрэлдэхүүн, хугацаа

3.1. Хяналт шалгалтанд хавсралт хүснэгтээр батлагдсан авто үйлчилгээний 
байгууллагууд хамрагдан шалгагдана.

3.2. Хяналт шалгалтын ажпын хэсгийг төв, орон нутгийн Онцгой байдлын 
газар, хэлтсийн дарга нар удирдан зохион байгуулж, гамшгаас хамгаалах болон 
гал түймрийн улсын хяналтын байцаагч нар хариуцсан нутаг дэвсгэрийн хэмжээнд 
зохион байгуулна.

3.3. Хяналт шалгалтын бүрэлдэхүүнд мэргэжлийн хяналтын улсын байцаагч, 
бусад байгууллагын холбогдох мэргэжилтэнг оролцуулж болно.

3.4. Хяналт шалгалтыг 2016 оны 11 дүгээр сарын 01-ний өдрөөс 11 дүгээр 
сарын 25-ны өдрийг хүртэлх хугацаанд зохион байгуулж, дүнг нэгтгэн 11 дүгээр 
сарын 30-ны өдрийн дотор Онцгой байдлын ерөнхий газарт ирүүлнэ.

3.5. Хяналт шалгалт хийхэд шаардагдах тээврийн хэрэгслийн зардлыг төв, 
орон нутгийн Онцгой байдлын газар, хэлтэс хариуцна.



Дөрөв. Хяналт шалгалтын чиглэл

4.1. Гамшгаас хамгаалах тухай хуулийн 27 дугаар зүйлийн 27.1.1 дэх 
заалтын дагуу байгууллагын онцлогт тохируулан гамшгаас хамгаалах төлөвлөгөөг 
боловсруулж батлуулсан эсэх, тодотголыг цаг тухайд нь мэргэжлийн эрх бүхий 
байгууллагатай хамтран хийсэн байдал;

4.2. Гамшгаас хамгаалах тухай хуулийн 27 дугаар зүйлийн 27.1.2 дахь 
заалтаар үйл ажиллагааныхаа онцлогт зохицуулан гамшгаас хамгаалах орон 
тооны бус штаб, алба, мэргэжлийн ангийг байгууллагын даргын тушаалаар 
байгуулж шаардагдах техник, материал хэрэгслээр хангаж, мэргэжпийн анги 
болон ажилтныг гамшгаас хамгаалах үйл ажиллагаанд сургаж бэлтгэн, тэдгээрийг 
гамшгийн голомтод үүрэг гүйцэтгэх дадлага, чадвартай болгож, бэлэн байдлыг 
хангуулж байгаа байдал;

4.3. Гамшгаас хамгаалах тухай хуулийн 27 дугаар зүйлийн 27.1.6 дахь 
заалтын дагуу гамшгийн эмзэг байдал, эрсдлийн үнэлгээ хийлгэж, 27.1.7 дахь 
заалтын хүрээнд гамшгийн үед шаардагдах хөрөнгийн эх үүсвэр бүрдүүлж, 
зориулалтын дагуу захиран зарцуулж байгаа эсэх;

4.4. Барилга шинээр барих, барилгын хийц бүтээцийг өөрчлөх өргөтгөл, засвар 
хийхдээ Галын аюулгүй байдлын тухай хуулийн 17.2.3 дахь заалтын хүрээнд 
мэргэжпийн байгууллагаар дүгнэлт гаргуулсан, Барилгын тухай хуулийн 19-ийн 2 
дугаар заалт /барьж дуусаагүй, дууссан боловч ашиглалтад хүлээж аваагүй 
барилгыг ашиглахыг хориглоно/-ыг мөрдөж ажиллаж байгаа эсэх;

4.5. Объект тус бүрийн барилгын зураг төсөл, төлөвлөлтөнд галын аюулгүйн 
шаардлагыг тодорхойлсон стандарт, дүрэм, журам болон бусад техникийн 
нормативын заалтууд тусгагдсан байдал, барилга байгууламжийн гал 
тэсвэршилтийн зэрэглэл, эрхлэж буй үйл ажиллагааны технологи, тоног 
төхөөрөмжийн галын аюулгүйн шаардлагын хэрэгжилт;

4.6. Объектын удирдлагын ба хяналтын систем болон гал түймэр илрүүлэх 
дохиолол, гал унтраах автомат систем, тоног төхөөрөмжийн төлөвлөлт, 
ажиллагааны бэлэн байдал нь Барилга байгууламжийн гал унтраах автомат 
төхөөрөмж, дохиоллын хэрэгсэл БНбД 21-04-05-ийн шаардлагад нийцэж байгаа 
эсэх;

4.7. Барилга, байгууламжийн гадна болон доторхи гал унтраах зориулалтын 
усан хангамжийн төлөвлөлт, ажиллагааны бэлэн байдал нь Барилгын доторхи усан 
хангамж. Ариутгах татуурга БНбД 40-05-98, Усан хангамж. Гадна сүлжээ ба 
байгууламж БНбД 40-02-05-ийн шаардлагуудыг хангаж байгаа эсэх;

4.8. Аж ахуйн нэгж, байгууллага, обьектын хэмжээнд дагаж мөрдөх галын 
аюулгүй байдлын дүрэм, журам боловсруулан гаргасан болон түүнийг хэрэгжилтийг 
хангах талаар хийгдэж буй үйл ажиллагаа;



4.9. Барилга байгууламжийн агааржуулалт ба утаа зайлуулах системийн 
төлөвлөлт, ажиллагаа, бэлэн байдал нь Халаалт, агаар сэлгэлт ба кондиционер 
БНбД 41-01-02-ийн шаардлагыг хангаж байгаа эсэх;

4.10. Объектын цахилгаан шугам сүлжээний монтаж, цахилгаан тоног 
төхөөрөмжийн төлөвлөлт нь стандарт шаардлагын дагуу хийгдсэн болон 
ашиглалтын үеийн галын аюулгүй байдлын шаардлагыг хангасан эсэх;

4.10. Гал унтраах анхан шатны багаж хэрэгслийг Галын аюулгүй байдлын тухай 
хуулийн 19 дүгээр зүйлийн 19.3 дахь заалт, Аж ахуй нэгж, байгууллага, барилга 
байгууламжид гал унтраах анхан шатны багаж хэрэгсэлийн зайлшгүй байх 
шаардлага, норм МЫ8 5566:2005 стандартын дагуу байрлуулсан эсэх;

4.11. Болзошгүй гал түймрийн үед хүн, эд хөрөнгийг аврах авралтын зам гарцын 
бүдүүвч зураг, галын аюулгүй байдлын самбар, санамж, гарцын чиглэл заасан 
тэмдэг, тэмдэглэгээ, аваарын гэрэлтүүлгийг обьектын онцлогт тохируулан 
байрлуулсан эсэх;

4.12. Автозогсоолд байрласан автомашинуудын хоорондын зай хэмжээ нь 
дүрмийн шаардлага хангаж байгаа эсэх;

4.13. Галын аюулгүй байдлын тухай хуулийн 19 дүгээр зүйлийн 19.3 дахь 
заалтын дагуу автозогсоол, тээврийн хэрэгслүүд гал унтраагууртай эсэх, 
ашиглалтын шаардлага хангаж байгаа эсэх;

4.14. Автозогсоолын орох, гарах зам талбай норм дүрмийн шаардлагад нийцэж 
буй эсэх;

4.15. Зогсоолд аваар осол, гал түймрийн үед хэрэглэх хатуу холбоос байгаа
эсэх;

4.16. Галын аюултай бодис, шатах, тослох, материапыг (шингэрүүлсэн шатдаг 
хийн түлшээр ажиллах тоног төхөөрөмж) хэрэглэх, тээвэрлэх, хадгалах, ашиглах 
үеийн аюулгүй ажиллагаа шаардлага хангаж байгаа эсэх;

4.17. Барилга байгууламжийн шатамхай хийц бүтээцэд галд тэсвэртэй 
нэвчилгээ хийсэн эсэх;

4.18. Барилга байгууламж, обьектын пийшин зуух, халаалтын хэрэгсэл, тоног 
төхөөрөмжийн галын аюулгүйн шаардлага хангасан эсэх;

4.19. Битүү зогсоолын барилгын хийц, бүтээц, материал зэрэг нь барилга 
байгууламжид тавигдах барилга угсралтын ажил, галын аюулгүй ажиллагааны 
талаарх норм, дүрэм, стандартын шаардлагыг хангасан эсэх. Авто зогсоол. Ангилал 
ба ерөнхий шаардлага МЫ5 5342:2007 стандартын 6.5 заалт;



4.20. Битүү зогсоол нь барилгын норм, стандартад тусгасан дулаан, 
агааржуулалт, гэрэлтүүлэгт тавигдах үндсэн шаардлагыг хангасан эсэх;

4.21. Орон сууцны доод давхрын битүү зогсоол нь гадна талдаа хаалгатай 
байх ба лифт болон шатаар байр руу орох тохиолдолд оршин суугчдын аюулгүй 
байдлыг хангасан, утаа угаар нэвтрэхгүй давхар хаалгатай эсэх. Авто зогсоол. 
Ангилал ба ерөнхий шаардлага МЫЗ 5342:2007 стандартын 6.7 заалт;

4.22. Битүү зогсоол нь автомашины бүрэн бүтэн байдлыг хангах зорилгоор 
харуул хамгаалалт, дохиолол, теле камер, галын аюулгүйн дохиолол, гал унтраах 
багаж хэрэгсэл зэрэг бусад тоноглолтой эсэх. Авто зогсоол. Ангилал ба ерөнхий 
шаардлага ММ5 5342:2007 стандартын 6.8 заалт;

4.23. Битүү зогсоолд автомашины өдөр тутмын үйлчилгээнээс бусад засвар, 
үйлчилгээ явуулах, эд зүйлс хадгалахыг хориглоно. Авто зогсоол. Ангилал ба 
ерөнхий шаардлага ММЗ 5342:2007 стандартын 6.9 заалт;

4.24. Зогсоолын авто тээврийн хэрэгсэл байрлах байрлал, хөдөлгөөний чиглэл 
болон галын аюулын үеийн хөдөлгөөний бүдүүвч зургийг орох, гарах хаалганд ил 
байрлуулсан эсэх. Авто зогсоол. Ангилал ба ерөнхий шаардлага ММЗ 5342:2007 
стандартын 7.5 дахь заалт;

4.25. Нийтийн зогсоол талбайд авто тээврийн хэрэгслийг тавихдаа дотор нь 
тэсэрч дэлбэрэх аюултай бодис, үнэт зүйлс үлдээхийг хориглоно. Авто зогсоол. 
Ангилал ба ерөнхий шаардлага МЫЗ 5342:2007 стандартын 8.4. дэх заалт;

Тав. Хяналт шалгалтын үр дүн, авах арга хэмжээ

5.1. Хяналт шалгалтын дүнг Гал түймэртэй тэмцэх газар нэгтгэн дүгнэж Онцгой 
байдлын ерөнхий газрын дарга, Гал түймрийн улсын хяналтын ерөнхий байцаагчид 
танилцуулна.

5.2. Онцгой байдлын ерөнхий газраас хяналт шалгалтын дүн, санал дүгнэлтийн 
талаарх танилцуулгыг шалгалтад хамрагдсан байгууллагын харьяалах төрийн 
захиргааны төв байгууллага, орон нутгийн Засаг даргад хүргүүлж холбогдох арга 
хэмжэзг авна.

5.3. Хяналт шалгалтын талаар хэвлэл мэдээллийн хэрэгслээр сурталчилж, 
байгууллагын цахим хуудсанд байрлуулна.

ОНЦГОЙ БАЙДЛЫН ЕРӨНХИЙ ГАЗАР
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д/д Ш алгагдах обьектын нэр Хаяг, байршил Үйл ажиллагааны чиглэл
Архангай аймаг

1 Авто тээврийн төв Эрдэнэбулган сум 4-р баг Авто тээврийн хэрэгслийн бүртгэл судалгаа, 
шилжилт хөдөлгөөнд хяналт тавих2 Авто тээврийн төвийн үзлэг 

оношилгооны төв
Эрдэнэбулган сум 7-р баг

3 "Дүүрэн" авто засвар Эрдэнэбулган сум 6-р баг Авто засвар, үйлчилгээ

4 "Шинэ зуун" засварын төв Эрдэнэбулган сум 4-р баг Авто засвар, үйлчилгээ

Баянхонгор аймаг
1 Тана автозасвар Номгон сум 1-р баг Авто засвар, үйлчилгээ
2 Хурд авто угаалга Номгон сум 1-р баг Авто угаалгын үйлчилгээ
3 Дөлгөөннуур авто төв Номгон сум 1-р баг Авто засвар,үйлчилгээ
4 Талст автозасвар Цахир сум 7-р баг Авто засвар үйлчилгээ

Баян-Өлгий аймаг
1 Аумин авто сервис Өлгий сум 11-р баг Авто засвар, үйлчилгээ

2 Даян авто засвар Өлгий сум 10-р баг Авто засвар.үйлчилгээ

3 Ж өндеу авто засвар Өлгий сум 5-р баг Авто засвар, үйлчилгээ

4 Ай-ару авто засвар Өлгий сум 11-р баг Авто засвар, үйлчилгээ

Булган аймаг

1
Авто тээврийн үндэсний төвийн 
Булган салбар

Булган сум 5-р баг
Тээврийн хэрэгслийн бүртгэл судалгаа, 

хяналт, шилжилт хөдөлгөөнд хяналт тавих
2 Булган АЗЗА ТӨХК Булган сум 5-р баг Авто зам засвар, арчлалт

3 Чимэгт Ундрам ХХК-ны автомат 
дугуй засвар, сэлбэгийн дэлгүүр

Булган сум 5-р баг Авто сэлбэг, хэрэгслийн худалдаа

4
Булган жолоо ХХК-ны дугуй 
засвар

Булган сум 6-р баг Авто засвар, үйлчилгээ



Говь-Алтай аймаг
1 “Ус -А л тай ” ХХК Есөнбулаг сум Харзат баг Авто засвар үйлчилгээ
2 “Хасагт хайрхан” Есөнбулаг сум Харзат Авто засвар үйлчилгээ
3 “М” авто угаалга засвар Есөнбулаг сум Баянхайрхан баг Авто угаалга

4
"Авто сервис" автомашины бүх 

төрлийн үйлчилгээ
Есөнбулаг сум Харзат баг Авто засвар үйлчилгээ

Говь-Сүмбэр аймаг
1 Замын 3 дугаар анги Сүмбэр сум 3 дүгээр баг Авто зам засвар, арчлалт

2 Бейбен трайк ХХК Сүмбэр сум 3 дугаар баг Авто сэлбэг, хэрэгслийн худалдаа

3 Татах хүч дугуй засвар Сүмбэр сум 2 -р баг Авто засвар, үйлчилгээ

4 Петровис ХХК авто граш Сүмбэр сум 1-р баг Битүү авто зогсоол

Дархан-Уул аймаг

1
ХААН банкны архивын байрны 
зоорийн давхарт автозогсоол

Дархан сум 9-р баг Битүү авто зогсоол

2
"НИК" ХХК-ны Дархан НХСалбар 
автозогсоол

Дархан сум 9-р баг
Автомашины шатах тослох бүтээгдэхүүний 

худалдаа

3
“Элит хөгжил” ХХК-ийн 
автобусны автограж

Дархан сум15-р баг Битүү авто зогсоол

4 “Цуурай цо” ХХК-ийн автограж. Дархан сум 12-р баг Битүү авто зогсоол
Дорноговь аймаг

1 "Гоё талст" автозасвар Сайншанд сумын 3-р баг Автозасвар.үйлчилгээ

2 24 авто засвар Сайншанд сумын 3-р баг Автозасвар, үйлчилгээ

3 Ганган зээрд автозасвар Сайншанд сумын 4-р баг Автозасвар, үйлчилгээ

4 51 автозасвар Сайншанд сумын 3-р баг Автозасвар, үйлчилгээ

Дорнод аймаг

1
"Дашгай Цагаан Нуур" ХХК-ийн 
автозасвар

Хэрлэн сум 7-р баг Автозасвар, үйлчилгээ

2 "ДБЭХС" ТӨХК-ийн автограж Хэрлэн сум б-р баг Битүү авто зогсоол

3
Дорнод Нефть хангамжийн 
газрын автограж

Хэрлэн сум 3-р баг Битүү авто зогсоол

4
Нийтийн аж ахуй ХХК-ийн 
автограж

Хэрлэн сум 7-р баг Битүү авто зогсоол

Дундговь аймаг



1 Кузов засвар, гагнуур Сайнцагаан сум 6-р баг Авто засвар, үйлчилгээ

2
Авто сэлбэг хэрэгслийн худалдаа 
үйлчилгээний төв

Сайнцагаан сум 3-р баг Авто сэлбэг, хэрэгслийн худалдаа

3 Авто засвар, угаалга Сайнцагаан сум 1-р баг Авто засвар, угаалга

4 Дугуй засвар Сайнцагаан сум 4-р баг Авто засвар, үйлчилгээ

Завхан аймаг

1
Хувийн сууц, Авто засвар 
худалдаа

Ж инст баг Авто сэлбэг, хэрэгслийн худалдаа

2 Авто засварын газар Богдын гол баг Авто засвар, үйлчилгээ

3 Авто засварын газар Ж инст баг Авто засвар, үйлчилгээ

4 "Хонгор дээд наран" ХХК Тосон-цэнгэл сум 1-р баг Авто засвар, үйлчилгээ

Орхон аймаг
1 Авто ланд төв Баян-өндөр сум Оюут баг Авто сэлбэг, хэрэгслийн худалдаа

2 Хурд авто засварын газар Баян-өндөр сум Уурхайчин баг Авто засвар, үйлчилгээ

3 "Баатар буян" авто сервис Баян-өндөр сум Согоот баг Авто засвар, үйлчилгээ

4 Отгонтэнгэр авто засварын газар Баян-өндөр сум Оюут баг Авто засвар, үйлчилгээ

Өмнөговь аймаг
1 Ган -О д  авто засвар Даланзадгад сум 1-р баг Авто засвар, үйлчилгээ

2 Баян-Ундрал авто засвар Даланзадгад сум 1-р баг Авто засвар, үйлчилгэ

3 60x60 авто засвар Даланзадгад сум 1-р баг Авто засвар, үйлчилгэ

4 Хүч авто засвар Даланзадгад сум 8-р баг Авто засвар, үйлчилгэ

Өвөрхангай аймаг
1 Алтан шар зам ХХК Арвайхээр 10-р баг Авто засвар, үйлчилгээ

2 Цагаан зам ХХК Арвайхээр 5-р баг Авто засвар, сэлбэг худалдаа

3 Ланд засвар Арвайхээр 10-р баг Автозасвар, сэлбэг худалдаа



4 Авто ком ХХК Арвайхээр 5-р баг Авто засвар, сэлбэг худалдаа

Сүхбаатар аймаг

1 Тээвэр авто замын газар Баруун-Урт 3-р баг Авто тээврийн хэрэгслийн бүртгэл судалгаа, 
шилжилт хөдөлгөөнд хяналт тавих

2 “Талын зам” ТӨХК Баруун-Урт сум 1-р баг Авто зам арчлалт

3
Авто засварын газар-1 Баруун-Урт сумын 5-р баг шинэ дэнжийн 7- 

1 тоот
Авто засвар, сэлбэг хэрэгслийн худалдаа

4
Авто засварын газар Баруун-Урт сумын 5-р баг, төв засмал зам 

дагуу Авто засвар, сэлбэг хэрэгслийн худалдаа

Сэлэнгэ аймаг

1
“Шанд чулуу” авто сэлбэгийн 
дэлгүүр Сэлэнгэ аймаг Сүхбаатар сум 3-р баг Авто сэлбэг, хэрэгслийн худалдаа

2 “Тамир” авто сэлбэг, угаалга Сэлэнгэ аймаг Сүхбаатар сум 2-р баг Авто сэлбэг, хэрэгслийн худалдаа, угаалга

3 “Отгонтэнгэр” авто засвар Сэлэнгэ аймаг Сүхбаатар сум 4-р баг авто засвар, үйлчилгээ

4 “Программ” авто сэлбэг Сэлэнгэ аймаг Сүхбаатар сум 4-р баг Авто сэлбэг хэрэгслийн худалдаа

Төв аймаг
1 Аймгийн ЗДТГ-ын авто граж Зуунмод сум 1-р баг Авто битүү зогсоол

2
Аймгийн нэгдсэн эмнэлэг авто 
граж Зуунмод сум 1-р баг Авто битүү зогсоол

3 Авто засварын "Аз" төв Зуунмод сум 5-р баг Авто засвар, үйлчилгээ
4 "Драгон" авто сэлбэг Зуунмод сум 5-р баг Авто сэлбэгийн худалдаа, үйлчилгээ

Сэлэнгэ аймаг

1
“Шанд чулуу” авто сэлбэгийн 
дэлгүүр Сүхбаатар сум 2-р баг Авто сэлбэгийн худалдаа, үйлчилгээ

2 “Тамир” авто сэлбэг, угаалга Сүхбаатар сум 3-р баг Авто сэлбэгийн худалдаа, угаалга

3 “Отгонтэнгэр” авто засвар Сүхбаатар сум 4-р баг Авто засвар, үйлчилгээ

4 Программ авто сэлбэгийн дэлгүүр Сүхбаатар сум 4-р баг Авто сэлбэгийн худалдаа, үйлчилгээ
Сүхбаатар аймаг

1
Тээвэр авто замын газар

Баруун-Урт сум 1-р баг Авто тээврийн бүртгэл судалгаа. Хяналт 
шалгалт

2
“Талын зам” ТӨХК-ний авто граж Баруун-Урт сум 3-р баг Битүү авто зогсоол



3 Дөрвөлж ХХК-ны авто засвар Баруун-Урт сум 1-р баг Авто засвар, үйлчилгээ
4 “Дөл” авто-сервис Баруун-Урт сум 7-р баг Авто засвар, үйлчилгээ

Увс аймаг

1 "Увс-АЗЗА" ХХК Улаангом сумын 3-р баг Авто замын арчлалт

2 "БАДА" авто засвар Улаангом сумын 3-р баг Авто засвар, үйлчилгээ

3 "ГАН" авто засвар Улаангом сумын 3-р баг Авто засвар, үйлчилгээ

4 "Шинэ эрин" авто засвар Улаангом сумын 7-р баг Авто засвар, үйлчилгээ

Ховд аймаг
1 Хөрс авто угаалга Ховд сум 3-р баг Авто угаалага

2 Ховд шинэ асар ххк дугуй засвар Ховд сум 3-р баг Авто засвар, үйлчилгээ, угаалга

3 Киналхан ХХК Ховд сум 3-р баг Авто засвар, үйлчилгээ

4 Хөдөлмөрийн хэлтсийн авто граж Ж аргалант сум Цамбагарав баг Битүү авто зогсоол

Хөвсгөл аймаг

1
Авто тээврийн үндэсний төвийн 

Хөвсгөл аймаг дахь салбар Мөрөн сумын 7-р баг
Тээврийн хэрэгслийн бүртгэл судалгаа, 

хяналт, шилжилт хөдөлгөөнд хяналт тавих

2 Тээвэр зохицуулалтын алба Мөрөн сумын 6 дугаар баг
Хот хооронд болон орон нутгийн ачаа 

тээврийн үйл ажиллагаа

3
Хөвсгөл ус Чандмань ХХК-ны 
авто граж

Мөрөн сумын 8-р баг Битүү авто зогсоол

4
Байгалийн голомтот халдварт 
өвчинтэй тэмцэх газрын авто граж

Мөрөн сумын 8-р баг Битүү авто зогсоол

Хэнтий аймаг

1
Бор-Өндөр Уулын баяжуулах 
үйлдвэр, Авто тээврийн цех

Бор-Өндөр сум 2-р баг Бор-Өндөр УБҮ-ийн ачаа тээвэрлэлт

2
Бор-Өндөр сум Түшигт Ээл ХХК. 
Автограж

Бор-Өндөр сум 1-р баг
Хот хооронд болон орон нутгийн ачаа 

тээврийн үйл ажиллагаа

3 Авто засвар Хэрлэн сум 4-р баг Авто засвар, үйлчилгээ

4 Хэрлэн сервис Хэрлэн сум 1-р баг Авто засвар, үйлчилгээ

Баянгол дүүрэг

1 Сабуха ХХК Баянгол дүүрэг 16-р хороо Авто засвар, үйлчилгээ
0 ....... Соаиглп п\/\/пог 0_г\ үлплл А V
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3 Ламшөл ХХК Баянгол дүүрэг 9-р хороо Авто засвар, үйлчилгээ
4 Мөнгөн мотор ХХК Баянгол дүүрэг10-р  хороо Авто засвар, үйлчилгээ

Чингэлтэй дүүрэг

1
Эточ экспресс таун “Ар үр алтай” 
ХХК

Чингэлтэй дүүрэг 1-р хороо Орон сууцны зоорийн давхрын авто зогсоол

2 Барилга корпораци ХХК Чингэлтэй дүүрэг 3-р хороо Битүү авто зогсоол

3
Нийслэлийн төр захиргааны авто 
бааз

Чингэлтэй дүүрэг 4-р хороо Битүү авто зогсоол

4
“Макс Өргөө”ХХК-ний хиймор 
цогцолборын авто зогсоол

Чингэлтэй дүүрэг 4-р хороо Битүү авто зогсоол

Багахангай дүүрэг

1 ЗДТГ-ын автограж Багахангай дүүрэг 1-р хороо Битүү авто зогсоол

2 Хот тохижилт-ын автограж Багахангай дүүрэг 1-р хороо Битүү авто зогсоол

3 Илч-Орд НӨҮГ-ын автограж Багахангай дүүрэг 1-р хороо Битүү авто зогсоол

4 БОС-2 ангийн автограж Багахангай дүүрэг 2-р хороо Битүү авто зогсоол

Налайх дүүрэг

1 ЗДТГ-ын автограж Налайх дүүрэг 2-р хороо Битүү авто зогсоол

2 Багахангай, Налайх дүүргийн 
анхан шатны шүүхийн авто граж

Налайх дүүрэг 2-р хороо Битүү авто зогсоол

3 Налайх дүүргийн 4 дүгээр 
прокурорын авто граж

Налайх дүүрэг 2-р хороо Битүү авто зогсоол

4
Мэргэжлийн хяналтын хэлтэс авто 

граж Налайх дүүрэг 2-р хороо Битүү авто зогсоол
Баян-Зүрх дүүрэг

1 Цэлмэндаваа ХХК Баян-Зүрх дүүрэг 2-р хороо Авто засвар, оношлогоо

2 Авто ундруул ХХК Баян-Зүрх дүүрэг 2-р хороо Авто засвар,үйлчилгээ

3 М Пи ХХК Баян-Зүрх дүүрэг 2-р хороо Авто засвар,үйлчилгээ

4 Жи Эм Би Од ХХК Баян-Зүрх дүүрэг 2-р хороо Авто засвар үйлчилгээ
Сонгинохайрхан дүүрэг

1 Авто мастер монгол ХХК Сонгинохайрхан дүүрэг 14-р хороо Авто засвар, үйлчилгээ



2 Өрнөх моторс ХХК Сонгинохайрхан дүүрэг 7-р хороо Авто засвар, үйлчилгээ

3 ЭРЭЭН УХАА ХХК Сонгинохайрхан дүүрэг 19-р хороо Авто засвар, үйлчилгээ

4 Эрдэмтранс ХХК Сонгинохайрхан дүүрэг 20-р хороо Авто засвар, үйлчилгээ

Хан-Уул дүүрэг

1
Орхон Их сургуулийн багш, 
ажилчдын байрны авто граж

Хан-Уул дүүрэг 4-р хороо
Орон сууцны зоорийн давхрын авто зогсоол

2 Сэцэн охин ХХК Хан-Уул дүүрэг 4-р хороо Авто засвар, оношлогоо сэлбэг хэрэгслийн 
худалдаа

3 Анан голд сервис ХХК
Хан-Уул дүүрэг 4-р хороо

Авто засвар, оношлогоо.сэлбэг хэрэгслийн 
худалдаа

4 Автобус -1 ОНӨҮГ Хна-Уул дүүрэг 3-р хороо Битүү авто зогсоол

Сүхбаатар дүүрэг

1 Хаш ХХК Сүхбаатар дүүрэг 2-р хороо Авто засвар, сэлбэг хэрэгслийн худалдаа

2 Автобус-3 ХК УҮГ Сүхбаатар дүүрэг 5-р хороо Битүү авто зогсоол

3 Мон Нис интернешнл ХХК Сүхбаатар дүүрэг 11-р хороо Авто засвар, сэлбэг хэрэгслийн худалдаа

4 Хулан сондор ХХК Сүхбаатар дүүрэг 9-р хороо Авто засвар, сэлбэг хэрэгслийн худалдаа
Багануур дүүрэг

1
Хэрлэн худалдааны төвийн авто 
граж

Багануур дүүрэг 1-р хороо Худалдааны төвийн зоорийн давхрын авто 
зогсоол

2 ХААН банкны авто зогсоол Багануур дүүрэг 1-р хороо Зоорийн давхрын авто зогсоол

3
Нийгмийн даатгалын хэлтсийн 
авто зогсоол

Багануур дүүрэг 1-р хороо
Зоорийн давхрын авто зогсоол

4
Цагдан хорих байрны авто 
зогсоол

Багануур дүүрэг 3-р хороо В1 давхрын авто зогсоол

ОНЦГОЙ БАЙДЛЫН ЕРӨНХИЙ ГАЗАР


