
Хяналтын байгууллага:

Шалгуулагч этгээдийн нэр:

Объектын нэр:

Регистрийн дугаар:

Хууль сахин                               

мөрдөлтийн хувь: 

Эрсдэл үүсэх                                       

магадлалын хувь:             
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1 2 3 4 5

0 25 0

0 25 0

1

АЗТХ-ийн 20 дугаар зүйл,

20.1, "Авто зам, замын

байгууламжийн техник-эдийн

засгийн үндэслэл,зураг

төсөл боловсруулах, барих,

арчлах, засварлах, техник

технологийн хяналт тавих

зөвлөх үйлчилгээ үзүүлэх

ажлын тусгай зөвшөөрөл

олгох журам"-ын 2.8.2.5

Бүх төрлийн гүүр, тунель,

газар доогуур нүхэн гарам

засварлах, замын

байгууламжийн арчлалтын

ажил хийх тусгай

зөвшөөрөлтэй

2

АЗТХ-ийн 10 дугаар зүйл

10.1.6, 10.1.9, 12 дугаар зүйл

12.1.4, 12.1.9, "Авто зам,

замын байгууламжийн

засвар, арчлалтын

техникийн шаардлага"-ын

4.5-р зүйл 

Гүүрийн засварын ажилд

ашиглах, нөөц орд, карьер,

материал нөөцлөх болон

хаягдал зайлуулах газар,

тэдгээр лүү явах түр

хугацаагаар ашиглах түр

замын асуудлыг

шийдвэрлэсэн. 

0 5

Гүйцэтгэл

ийн 

шалгалт 

I. Хэсэг    Баримт бичгийн бүрдэлттэй холбогдсон 

асуултууд

А.Ерөнхий /захиалагчаас шаардагдах материал/

ХЯНАЛТ ШАЛГАЛТЫН АСУУЛТУУД, ҮНЭЛГЭЭ

№

Хууль тогтоомж, дүрэм, 

журам, стандартын нэр, 

зүйл, заалт

Асуултууд

Батлагдсан 

оноо

Авсан 

оноо

№ 5.15.2. ГҮҮРИЙН АРЧЛАЛТ 

ХАМГААЛАЛТ, УРСГАЛ ЗАСВАРЫН 

АЖЛЫГ ШАЛГАХ  ХЯНАЛТЫН ХУУДАС

Хяналт шалгалт хийсэн огноо: …./../..

Шаардлага  хангасан                                

асуултын тоо:                                        

Шаардлага хангаагүй                               

нийт оноо:                                           

Эрсдэл үүсэх               

магадлал

Хуудас 1



3

АЗТХ-ийн 23 дугаар зүйл,

23.1, "Авто зам, замын

байгууламжийн арчлалт,

засварын зохион

байгуулалтын техникийн

дүрэм" ЗЗБНбД 41-011-2016-

ийн 5.1.5

Гүүр байгууламжийг хүлээн

авсан акттай, арчлалт,

урсгал засварын

хамгаалалтын ажил

гүйцэтгэх гэрээ байгуулан

мөрдөж ажилладаг

0 5

4

АЗТХ-ийн 22 дугаар зүйл,

"Авто зам, замын

байгууламжийн арчлалт,

засварын зохион

байгуулалтын техникийн

дүрэм" ЗЗБНбД 41-011-2016-

ийн 4.5.2, 1-р хавсралтын 1 

Гүүрийн ашиглалтын

байдалд үзлэг шалгалтыг

норм дүрэмд заасан

хугацаанд батлагдсан

маягтаар хөтөлж

гүйцэтгэдэг. 

0 5

5

АЗТХ-ийн 22 дугаар зүйл,

22.1, "Авто зам, замын

байгууламжийн арчлалт,

засварын зохион

байгуулалтын техникийн

дүрэм" ЗЗБНбД 41-011-2016-

ийн 4.5.6

Гүүрийн арчлалт, урсгал

засварын норм дүрэмд

заасан хугацаанд хийж

гүйцэтгэдэг

0 10

0 150 0

0 50 0

6

АЗТХ-ийн 22 дугаар зүйл

22.1, " Авто зам, замын

байгууламжийн засвар,

арчлалтын техникийн

шаардлага"-ын 2.2, 2.3-р

зүйл 

Гүйцэтгэгч нь засварын

ажлын хөтөлбөрийн

төлөвлөгөө боловсруулж

захиалагчаар батлуулсан 

0 5

7

"Авто зам, замын

байгууламжийн засвар,

арчлалтын техникийн

шаардлага"-ын  3.2-р зүйл 

Гүйцэтгэгч нь засварын

ажилд тавих чанарын

хяналтын төлөвлөгөөг

боловсруулж захиалагчаар

хянуулсан  

0 5

8

"Авто зам, замын

байгууламжийн засвар,

арчлалтын техникийн

шаардлага"-ын  3.1-р зүйл 

Гүйцэтгэгч засвар

арчлалтын ажлын аргачлал,

технологийг ажилбар тус

бүрээр боловсруулж

захиалагч болон зөвлөхөөр

баталгаажуулсан

0 5

9

АЗТХ-ийн 23 дугаар зүйл

23.3.1,"Авто зам, замын

байгууламжийн засвар,

арчлалтын техникийн

шаардлага"-ын  5.4-р зүйл  

Талбайн лабораторитой

эсвэл итгэмжлэгдсэн

лабораторитой гэрээгээр

ажилладаг

0 5

II. Хэсэг    Гүүрийн засвар, арчлалт, хамгаалалтын ажилтай 

холбогдсон асуултууд

А. Ерөнхий

Хуудас 2



10

АЗТХ-ийн 23 дугаар зүйл

23.3.1,"Авто зам, замын

байгууламжийн засвар,

арчлалтын техникийн

шаардлага"-ын 3.3-р зүйл

Засварын ажлын үед

байрлах түр байрын газрын

зөвшөөрлийг авч аюулгүй

байдлыг хангах урьдчилан

хамгаалах арга хэмжээ

авсан

0 5

11

АЗТХ-ийн 23 дугаар зүйл

23.3.1,"Авто зам, замын

байгууламжийн засвар,

арчлалтын техникийн

шаардлага"-ын 7-р зүйл,

MNS 4597:2014, MNS

4759:2014, MNS 4596:2014,

MNS 4759:2014

Засварын ажлын явцад

хөдөлгөөний аюулгүй

байдлыг хангах, урьдчилан

сэргийлэх тэмдэг,

тэмдэглэгээ тавьж,

анхааруулах арга хэмжээг

авсан

0 5

12

"Авто зам, замын

байгууламжийн барилгын

ажлын жишиг техникийн

шаардлага" ЗЗБНбД 31-008-

2016-ийн 112

Хөдөлмөрийн аюулгүй

байдал, эрүүл мэнд, аваар

ослоос урьдчилан сэргийлэх

арга хэмжээний

төлөвлөгөөтэй ажилладаг

0 5

13

МУЗГ-ын 2011 оны 311

тогтоолын "Аж ахуйн нэгж,

байгууллагын үйл

ажиллагаанд дотоод хяналт

шалгалтыг зохион байгуулах

нийтлэг журам"-ын 4.1.4 

Байгууллагын дотоод хяналт

шалгалтыг зохион байгуулж

ажилладаг

0 5

14
АЗТХ-ийн 34 дүгээр зүйл,

ТХШТХ-ийн 10.9.8

Өмнөх шалгалтаар өгсөн

үүрэг даалгаврыг

хэрэгжүүлж ажилладаг

0 10

0 100 0

15

АЗТХ-ийн 23 дугаар зүйл

23.3.1,"Авто зам, замын

байгууламжийн засвар,

арчлалтын техникийн

шаардлага"-ын 5.5, 5.7-р

зүйл

Ашиглаж буй дүүргэгч

материалыг шинжилгээнд

хамруулсан, орц

тогтоолгосон, туршилт

шинжилгээ хийлгэсэн 

0 10

16

АЗТХ-ийн 23 дугаар зүйл

23.3.1,"Авто зам, замын

байгууламжийн засвар,

арчлалтын техникийн

шаардлага"-ын 5.5-р зүйл

Ашиглаж буй импортын

бүтээгдэхүүн, модон болон

бусад төрлийн материалын

холбогдох гэрчилгээ,

баталгаажуулалт хийгдсэн

0 10

17

АЗТХ-ийн 20 дугаар зүйл,

20.5, БНбД 3.06.04-88,

ЗЗБНбД 41-011-2016

Засвар, арчлалтын ажлын

ил далд ажлын актын

баталгаажуулалт хийгдсэн

0 10

Б. Гүүрийн  засвар, арчлалт, хамгаалалтын үндсэн ажил 

Хуудас 3



18

АЗТХ-ийн 23 дугаар зүйл,

23.1,"Авто зам, замын

байгууламжийн засвар,

арчлалтын техникийн

шаардлага"-ын 5.8, 5.9-р

зүйл

Засварын ажилд геодезийн

хэмжилт, зураглалын ажлыг

техникийн шаардлагад

нийцүүлэн гүйцэтгэсэн

0 10

19

АЗТХ-ийн 23 дугаар зүйл,

23.1,"Авто зам, замын

байгууламжийн засвар,

арчлалтын техникийн

шаардлага"-ын 8.7, 9.6-р дэд

бүлэг

Гүүрийн арчлалт, урсгал

засварын ажлыг техникийн

шаардлагын дагуу

гүйцэтгэсэн.

0 10

20

АЗТХ-ийн 23 дугаар зүйл,

ЗЗБД 84-021-2016, ЗЗБНбД

41-011-2016

Гүүрийн гэрээлэгч,

хамгаалагч засварчны

ажлын чанар, бэлэн байдлыг

хангасан

0 10

21

АЗТХ-ийн 23 дугаар зүйл,

23.1,"Авто зам, замын

байгууламжийн засвар,

арчлалтын техникийн

шаардлага"-ын 8.7.07

Гүүрийн зорчих хэсэгт

тогтсон шороо, хог, саад,

цас, мөсдөлт зэргийг

цэвэрлэдэг, хөдөлгөөний

аюулгүй байдлыг хангасан

арга хэмжээ авсан

/халтиргаа, гулгаа/

0 10

22

АЗТХ-ийн 23 дугаар зүйл,

23.1,"Авто зам, замын

байгууламжийн засвар,

арчлалтын техникийн

шаардлага"-ын 8.7.07

Гүүрийн хийцийн эд

ангиудыг мөсний нөлөөлөл,

цөнгийн түрэлт, шар усны

үер, гал түймэр, ган төмөр

хийцийг зэврэлтээс

хамгаалах арга хэмжээ

авсан

0 10

23

АЗТХ-ийн 23 дугаар зүйл,

23.1,"Авто зам, замын

байгууламжийн засвар,

арчлалтын техникийн

шаардлага"-ын 9.4-р дэд

бүлэг

Даац, хурд хязгаарлах

тэмдэг, дохионы шон,

хашилт, мэдээллийн

самбарын бүрэн бүтэн

байдал, хамгаалалтыг

хийсэн, будгийг сэргээсэн,

засаж сайжруулсан

0 10

24

АЗТХ-ийн 23 дугаар зүйл,

23.1,"Авто зам, замын

байгууламжийн засвар,

арчлалтын техникийн

шаардлага"-ын 8.7.05-р зүйл

Голын гольдрол, тулгуурын

эргэн тойрны модыг

цэвэрлэсэн, угаагдалтыг

зогсоох арга хэмжээ авсан 

0 10

0 25 0

25

АЗТХ-ийн 27 дугаар зүйл,

27.1, 28 дугаар зүйл, ГЗЗТХ-

ийн 12 дугаар зүйл, 12.1.2,

БНбД 11-08-06, БНбД 11-114-

14

Геодезийн байнгын цэг,

тэмдэгтийг устгаагүй,

гэмтээгүй, хэмжилт хийх

нөхцөлийг алдагдуулаагүй,

хамгаалсан

0 5

III. Хэсэг   Засвар арчлалтын ажил дууссаны дараа хийгдэх 

ажил

Хуудас 4



26
АЗТХ-ийн 27 дугаар зүйл,

27.1, 28 дугаар зүйл

Гүүрийн байгууламжийг

паспортжуулалтад 

бүртгэсэн, баяжилт

хийгдсэн, авто замын болон

нэгдсэн мэдээллийн сан,

бүртгэлд хамруулсан

0 10

27

АЗТХ-ийн 20 дугаар зүйл,

20.5, 28 дугаар зүйл, MNS

4597:2014, MNS 4759:2014,

MNS 4596:2014, MNS

4759:2014

Хөдөлгөөний аюулгүй

байдал хангах тэмдэг

тэмдэглэгээ стандартын

шаардлагыг хангасан 

0 10

0 200 0

Хяналтын чиглэл, албан

тушаалын нэр

/ овог, нэр/

/ гарын үсэг, тэмдэг/

БАТАЛГААЖУУЛАЛТ

Тайлбар:            

НИЙТ ОНОО

Хяналтын чиглэл, албан

тушаалын нэр

Хүлээн зөвшөөрсөн: Аж

ахуйн нэгж,

байгууллагын эрх

бүхий албан 

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

/ овог, нэр/ / овог, нэр/

Хуудас 5


