
Зам, тээврийн хөгжлийн сайдын  
2018 оны 06 дугаар сарын 05-ны өдрийн  

119 тоот тушаалын зургаадугаар хавсралт 

 
 
 

УСАН ЗАМЫН ТЭЭВРИЙН ХЭРЭГСЛИЙН БҮРТГЭЛИЙН МАЯГТ 
 

Дугаар: ....................                                            .....................................................................                                                                     

Огноо: 20..../ ..../ ...../                                                                                            ......................................................  танаа          

/Өргөдөл хүлээн авагч байгууллага/ 

Өргөдлийн агуулга /Холбогдох утгыг сонгоно уу/ 

              1. Шинээр бүртгүүлэх                             2. Бүртгэлд шилжилт хөдөлгөөн хийх 

              3. Гэрчилгээг нөхөн олгох                      4. Хөдөлгүүр өөрчилсөн 

Өргөдөл гаргагч иргэн, хуулийн этгээдийн талаарх мэдээлэл  

1. Аж ахуйн нэгж, байгууллага, иргэний нэр:  2. Харьяалал /аймаг, сум, 
хот, дүүрэг/ 

3. Регистрийн дугаар: 
 

4. Байнгын оршин суугаа хаяг:  
5. Холбоо барих утас: ____________________________                  
 
6. Цахим шуудангийн хаяг: ________________________  
 

Өмч хүлээн авагч иргэн, хуулийн этгээдийн талаарх мэдээлэл  
/Зөвхөн бүртгэлд шилжилт хөдөлгөөн хийх тохиолдолд бөглөнө/ 
1. Аж ахуйн нэгж, байгууллага, иргэний нэр: 2. Харьяалал /аймаг, сум, 

хот, дүүрэг/ 
3. Регистрийн дугаар: 
 

4. Байнгын оршин суугаа хаяг:  
5. Холбоо барих утас: ____________________________                  
 
6. Цахим шуудангийн хаяг: ________________________  
 

Усан замын тээврийн хэрэгслийн техникийн тодорхойлолт 

 

1. Марк:_____________________________________ 6. Үйлдвэрлэсэн:  
                  он _________  улс __________________ 

2. Даац                    ______________кг  

3. Зорчигчийн тоо  ______________ 

4. Их биеийн хэмжээ:  

Урт ________м,   өргөн ________м  

5. Их биеийн материал ________________________ 

 

7. Ангилал:         жижиг                       дунд                                     

                            бага                          том                          
 

 

8. Багийн бүрэлдэхүүний тоо _________ 

9. Оноосон нэр: 10. Зориулалт:      

 

11. Үйл ажиллагаа явуулах газар, орон 
нутгийн нэр: 

Хөдөлгүүрийн талаарх мэдээлэл  

1. Үндсэн хөдөлгүүр: 

         

марк _________________   хүчин чадал ________м.х    дугаар ____________     төрөл _________________ 

2. Нэмэлт хөдөлгүүр:  

 

марк _________________   хүчин чадал ________м.х    дугаар ____________     төрөл _________________ 



Хөдөлгүүр өөрчлөгдсөн тухай тэмдэглэл /Зөвхөн хөдөлгүүрийг өөрчилсөн тохиолдолд бөглөнө/  

 
 

марк _________________   хүчин чадал ________м.х    дугаар ____________     төрөл _________________ 
 

 
 
Өргөдөл гаргасан:                                    /..................................... / 
 

 
 

Өргөдөл хүлээн авсан тухай тэмдэглэл /Бүртгэгч байгууллагын албан хаагч бөглөнө/ 

Өргөдлийн дугаар:   Өргөдөл хүлээн авсан 

Огноо:  Нэр Албан тушаал Гарын үсэг 

   

Өргөдөл хавсаргасан баримт бичиг шинээр 
шилжилт 

хөдөлгөөн 
нөхөн 
олгох 

Иргэн бол иргэний үнэмлэхийн хуулбар, хуулийн этгээд бол улсын бүртгэлийн 
гэрчилгээний хуулбар  

   

Усан замын тээврийн хэрэгслийн үйлдвэрлэгчийн техникийн дагалдах баримт 
бичиг 

   

Импортоор оруулж ирсэн бол гаалийн бүрдүүлэлтийн мэдүүлэг, эсхүл бүрдүүлэлт 
хийснийг нотолсон гаалийн байгууллагын тодорхойлолт 

   

Усан замын тээврийн хэрэгслийг Монгол Улсад үйлдвэрлэж, угсарсан бол түүнийг 
нотолсон баримт бичиг 

   

Усан замын тээврийн хэрэгслийг техникийн үзлэг, оношлогоонд оруулсан баримт 
бичиг 

   

Улсын тэмдэгтийн хураамж болон бусад холбогдох татвар, хураамж төлсөн 
баримт 

   

Хуульд заасан даатгалд даатгуулсан баримт    

Иргэн, хуулийн этгээдийн хооронд байгуулсан өмчлөлөө шилжүүлсэн гэрээ 
/нотариатаар гэрчлүүлсэн/ 

   

Усан замын тээврийн хэрэгслийн гэрчилгээ    

Усан замын тээврийн хэрэгслийн хөдөлгүүр өөрчлөгдсөн тохиолдолд тухайн 
өөрчлөлт нь стандартын шаардлага хангаж байгааг нотолсон техникийн хяналтын 
үзлэгийн дүгнэлт, хүсэлт 

   

Гэрчилгээг нөхөн олгохыг хүссэн иргэний өргөдөл, хуулийн этгээд бол албан бичиг    

Үрэгдүүлсэн гэрчилгээг хүчингүйд тооцсон тухай өдөр тутмын сонинд  зарлуулсан  
баримт, сонингийн зарын хуулбар 

   

Хавсралт хуудасны тоо  

 


