
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 6

0 28 0

0 24 0

1

АЗТХ-ийн 20 дугаар зүйл, 20.1,

"Авто зам, замын байгууламжийн

ТЭЗҮ, зураг төсөл боловсруулах,

барих, арчлах, засварлах, техник

технологийн хяналт тавих зөвлөх

үйлчилгээ үзүүлэх ажлын тусгай

зөвшөөрөл олгох журам"-ын 2.8.2.1,

2.8.2.2,  2.8.2.3, 2.8.2.4, 2.8.2.5

Хатуу хучилттай, хайрган хучилттай зам

барих тусгай зөвшөөрөлтэй

2 АЗТХ-ийн 18 дугаар зүйл, 18.1, 18.2
Тухайн авто зам, замын байгууламжийн

техник эдийн үндэслэл хийгдсэн
0 2

3

АЗТХ-ийн 19 дүгээр зүйл, 19.1,

19.2.1, "Авто зам, замын

байгууламжийн засвар, арчлалтын

техникийн шаардлага"-ын 2.1-р зүйл 

Зураг төсөл зохиох зургийн даалгавартай,

инженер-геологи, геодезийн судалгаа

хийгдсэн, баталгаажуулсан, нарийвчилсан

зураг төсөл боловсруулах бичиг баримтын

бүрдэлтэй 

0 2

4 АЗТХ-ийн 19 дүгээр зүйл, 19.2.4

Авто зам, замын байгууламжийн барилга

засварын ажилд хэрэглэх материалд

тавигдах шаардлага, технологийн үе

шатны үйл ажиллагааг нарийвчлан

тусгасан техникийн шаардлагатай

0 2
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№ 5.16.1.АВТО ЗАМЫН УГСРАЛТ, ШИНЭЧЛЭЛТ,  ИХ 

БОЛОН ЭЭЛЖИТ ЗАСВАРЫН АЖЛЫГ ШАЛГАХ  

ХЯНАЛТЫН ХУУДАС

Хяналт шалгалт хийсэн огноо: …./../..

Шаардлага  хангасан                                

асуултын тоо:                                        

Шаардлага хангаагүй                               

нийт оноо:                                           

Эрсдэл үүсэх               

магадлал

ХЯНАЛТ ШАЛГАЛТЫН АСУУЛТУУД, ҮНЭЛГЭЭ

№
Хууль тогтоомж, дүрэм, журам, 

стандартын нэр, зүйл, заалт
Асуултууд

Батлагдсан 

оноо

А
в
с
а

н
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н
о

о

I. Хэсэг  Баримт бичгийн бүрдэлттэй холбогдох асуултууд

А.Ерөнхий зүйл

Хуудас 1



5 АЗТХ-ийн 19 дүгээр зүйл, 19.2.3

Авто зам, замын байгууламжийг зэрлэг

амьтдын нүүдэл, шилжилт хөдөлгөөн

явагддаг хэсэг, орон нутгийн малчдын

мал гарах болон орон нутгийн чанартай

зам огтлолцсон хэсгүүдийн гарц гармын

асуудлыг шийдвэрлэсэн

0 2

6 АЗТХ-ийн 20 дугаар  зүйл, 20.2

Авто зам, замын байгууламжийн барилгын

ажлыг эхлүүлэх, саадгүй хэрэгжүүлэхэд

шаардагдах зураг төсөл, замын чиг

/трасс/, геодезийн цэгүүд, газар

эзэмшүүлэх зөвшөөрөл зэргийг

гүйцэтгэгчид хүлээлгэн өгч авто замын

барилгын ажил явуулах талбайг чөлөөлөх

асуудлыг шийдвэрлэсэн

0 2

7
АЗТХ-ийн 19 дүгээр зүйл, 19.2.2, 20

дугаар зүйл, 20.3

Авто зам, замын байгууламжийг барих

зорилгоор газар, түүний хэвлийг

хөндөхөөс өмнө палеонтологи, археологи,

угсаатны зүйн мэргэжлийн байгууллагаар

урьдчилсан хайгуул, судалгаа хийлгэж,

дүгнэлт гаргуулсан

0 2

8
АЗТХ-ийн 19 дүгээр зүйл, 19.2.5, 20

дугаар зүйл, 20.4

Авто зам, замын байгууламжийн барилга,

шинэчлэлийн ажлын зураг төсөлд эрх

бүхий этгээдээр магадлал хийлгэж,

дүгнэлт гаргаж баталгаажуулсан

0 2

9

АЗТХ-ийн 20 дугаар зүйл, 20.2, 28

дугаар зүйл, 28.3, "Авто зам, замын

байгууламжийн барилгын ажил

эхлүүлэх, үргэлжлүүлэх,

ашиглалтанд авах журам"-ын  2.1

Авто зам, замын байгууламжийн

тэнхлэгийг хүлээлцсэн акттай, "Авто зам,

замын байгууламжийн барилгын ажил

эхлүүлэх, үргэлжлүүлэх, ашиглалтанд

авах журам"-ын дагуу барилгын ажил

эхлүүлэх зөвшөөрөл авсан

0 2

10

АЗТХ-ийн 19 дүгээр зүйл, 19.2.1,

19.2.2, 19.2.3, 20 дугаар зүйл, 20.5,

БОНҮТХ-ийн 7, 8, 9 дүгээр зүйл

Авто замын барилга, засвар

шинэчлэлтийн ажилд мөрдөгдөх байгаль

орчинд нөлөөлөх байдлын үнэлгээ,

менежментийн төлөвлөгөөг

баталгаажуулсан, хэрэгжилтийг хангуулан

ажилладаг

0 2

11 АЗТХ-ийн 20 дугаар зүйл, 20.6, 20.7

Бусад инженерийн шугам сүлжээтэй

огтлолцсон бол техникийн нөхцөл авсан,

хамгаалах арга хэмжээг авсан

0 2

12

АЗТХ-ийн 20 дугаар зүйл, 20.1, 22

дугаар зүйл, 22.5, 23 дугаар зүйл,

23.1

Барилга угсралтын ажил гүйцэтгэх гэрээ

байгуулан мөрдөж ажилладаг 
0 2

13

"Авто зам, замын байгууламжийн

барилга, засварын ажлын төсөв

бодох дүрэм"ЗЗБНбД 81-013-18-ийн

5.4.5, 5.4.6

Зохиогчийн хяналтыг гүйцэтгэх гэрээ

байгуулсан,  хяналтыг гүйцэтгэсэн 
0 2

0 4 0Б. Хөндлөнгийн техник, технологийн болон бусад хяналт

Хуудас 2



14 АЗТХ-ийн 21 дүгээр зүйл, 21.1

Авто зам, замын байгууламжийн барилга

угсралтын ажилд техник, технологийн

хяналтыг эрх бүхий бүхий байгууллага

захиалагчтай гэрээ байгуулан гүйцэтгэдэг

0 2

15

АЗТХ-ийн 20 дүгээр зүйл, 20.4, "Авто

зам, замын байгууламжийн

барилгын ажлын техник,

технологийн хяналтыг хэрэгжүүлэх

журам"-ын 5.5

Авто зам, замын байгууламжийн барилга

угсралтын ажилд техник, технологийн

хяналтын журмын дагуу хяналт шалгалтын

ажлыг хэрэгжүүлдэг 

0 2

0 157 0

0 45 0

16

АЗТХ-ийн 20 дугаар зүйл, 20.5, "Авто

зам, замын байгууламжийн

барилгын ажлын жишиг техникийн

шаардлага" ЗЗБНбД 31-008-2016-

ийн 108

Авто зам, замын байгууламжийн барилгын

ажлын хөтөлбөрийн төлөвлөгөөг

захиалагч болон зөвлөх байгууллагаар

хугацаанд нь батлуулж мөрдөж

ажилладаг

0 4

17

АЗТХ-ийн 20 дугаар зүйл, 20.5, "Авто

зам, замын байгууламжийн

барилгын ажлын жишиг техникийн

шаардлага" ЗЗБНбД 31-008-2016-

ийн 109

Авто зам, замын байгууламжийн барилга

угсралтын ажлыг гүйцэтгэх ажилбар бүр

дээр ажлын аргачлал боловсруулж зөвлөх

багаар баталгаажуулан мөрдөж

ажилладаг

0 4

18

АЗТХ-ийн 20 дугаар зүйл, 20.5, "Авто

зам, замын байгууламжийн

барилгын ажлын жишиг техникийн

шаардлага" ЗЗБНбД 31-008-2016-

ийн 111

Авто зам, замын байгууламжийн барилга

угсралтын ажилд тавих чанарын хяналтын

төлөвлөгөөг боловсруулж зөвлөх багаар

хугацаанд баталгаажуулж хэрэгжилтийг

хангуулж ажилладаг

0 4

19

АЗТХ-ийн 20 дугаар зүйл, 20.5,"Авто

зам, замын байгууламжийн

барилгын ажлын жишиг техникийн

шаардлага" ЗЗБНбД 31-008-2016-н

112, МУЗГ-ын 2011 оны 311

тогтоолын "Аж ахуйн нэгж,

байгууллагын үйл ажиллагаанд

дотоод хяналт шалгалтыг зохион

байгуулах нийтлэг журам"-ын 4.1.4

Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл

мэнд, аваар ослоос урьдчилан сэргийлэх

арга хэмжээний төлөвлөгөөтэй

0 4

20

АЗТХ-ийн 20 дугаар зүйл, 20.5, "Авто

зам, замын байгууламжийн

барилгын ажлын жишиг техникийн

шаардлага" ЗЗБНбД 31-008-2016-

ийн 129-н (iii)

Талбайн лабораторитой, туршилтын тоног

төхөөрөмж, геодезийн тоног төхөөрөмжийг

баталгаажуулсан, геодезийн тэмдэгтийг

бэхэлсэн

0 4

21

АЗТХ-ийн 20 дугаар зүйл, 20.5, "Авто

зам, замын байгууламжийн

барилгын ажлын жишиг техникийн

шаардлага" ЗЗБНбД 31-008-2016-

ийн 110,125

Түр байрын, ажлын талбайн зохион

байгуулалтыг бүрэн хангаж, талбай зохион

байгуулалтын зургийг зөвлөх багаар

хянуулсан

0 4

II. Хэсэг     Авто замын угсралтын ажилтай холбогдсон асуултууд

А. Ерөнхий

Хуудас 3



22

АЗТХ-ийн 20 дугаар зүйл, 20.5, MNS

4597:2014, MNS 4759:2014, MNS

4596:2014, MNS 4759:2014

Барилгын ажилд тавигдах хөдөлгөөний

аюулгүй байдлыг урьдчилан сэргийлэх

тэмдэг, тэмдэглэгээ, анхааруулах арга

хэмжээг авсан

0 4

23

АЗТХ-ийн 20 дугаар зүйл, 20.5, МУ

ЗГ-ын 2014 оны 222-р тогтоол, ГТХ-

ийн 27 дугаар зүйл

Түгээмэл тархацтай ашигт малтмал

ашиглах гэрээ байгуулж, түр байр, карьер

орд газрын зөвшөөрлийг холбогдох хууль

тогтоомжийн дагуу авсан

0 4

24

АЗТХ-ийн 20 дугаар зүйл, 20.5, 20.6,

20.7, "Авто зам, замын

байгууламжийн барилгын ажлын

жишиг техникийн шаардлага"

ЗЗБНбД 31-008-2016-ийн 119, 120

Огтлолцсон, зурваст орсон инженерийн

байгууламж, шугам сүлжээг хамгаалах,

шилжүүлэх арга хэмжээ авсан 

0 3

25
АЗТХ-ийн 34 дүгээр зүйл, ТХШТХ-

ийн 10.9.8

Өмнөх шалгалтаар өгсөн үүрэг

даалгаврыг хэрэгжүүлж ажилладаг
0 10

0 30 0

26

АЗТХ-ийн 20 дугаар зүйл, 20.5, "Авто

зам, замын байгууламжийн

барилгын ажлын жишиг техникийн

шаардлага" ЗЗБНбД 31-008-2016-

ийн 408-р зүйл

Ашиглаж буй дүүргэгч материалыг

шинжилгээнд хамруулсан, итгэмжлэгдсэн

лабораториор суурийн орц нормыг

тогтоолгосон, талбайд туршилт

шинжилгээ хийлгэж орцыг зөвлөх багаар

баталгаажуулсан, давтамжит туршилт

шинжилгээг хийсэн

0 10

27

АЗТХ-ийн 20 дугаар зүйл, 20.5, "Авто

зам, замын байгууламжийн

барилгын ажлын жишиг техникийн

шаардлага" ЗЗБНбД 31-008-2016-

ийн 202, 203-р зүйл

Геодезийн хэмжилт, баталгаажуулалтыг

техникийн шаардлагад нийцүүлэн

гүйцэтгэсэн

0 10

28

АЗТХ-ийн 20 дугаар зүйл, 20.5,

"Авто зам, замын байгууламжийн

барилгын ажлын жишиг техникийн

шаардлага" ЗЗБНбД 31-008-2016-

ийн 425-р зүйл

Нягтруулалт, ачаа даацын харьцааг

тогтоосон болон бусад лабораторийн

шинжилгээг техникийн шаардлагын дагуу

гүйцэтгэж зөвлөхөөр баталгаажуулсан 

0 10

0 30 0

29

АЗТХ-ийн 20 дугаар зүйл, 20.5, "Авто

зам, замын байгууламжийн

барилгын ажлын жишиг техникийн

шаардлага" ЗЗБНбД 31-008-2016-

ийн 423, 1602.5 -р зүйл, 1602.10-р

хүснэгт

Итгэмжлэгдсэн лабораториор

асфальтобетон, цементбетон хольцын

орц нормыг тогтоолгосон, талбайн

туршилт шинжилгээ хийж орц, ажлын

аргачлалыг зөвлөх багаар

баталгаажуулсан 

0 10

30

АЗТХ-ийн 20 дугаар зүйл, 20.5, "Авто

зам, замын байгууламжийн

барилгын ажлын жишиг техникийн

шаардлага" ЗЗБНбД 31-008-2016-н

202,203-р зүйл

Геодезийн хэмжилт, баталгаажуулалтыг

техникийн шаардлагад нийцүүлэн

гүйцэтгэсэн

0 10

Б.  Газар шороо, дэд суурь, суурийн ажил

В.Хучилтын ажил

Хуудас 4



31

АЗТХ-ийн 20 дугаар зүйл, 20.5, "Авто

зам, замын байгууламжийн

барилгын ажлын жишиг техникийн

шаардлага" ЗЗБНбД 31-008-2016-

ийн 425, 203-р зүйл

Асфальтобетон хучилтын нягтруулалт,

ачаа даацын харьцааг тогтоосон болон

бусад лабораторийн шинжилгээг

техникийн шаардлагын дагуу гүйцэтгэж

зөвлөхөөр баталгаажуулсан

0 10

0 32 0

32

АЗТХ-ийн 20 дугаар зүйл, 20.5,"Авто

зам, замын байгууламжийн

барилгын ажлын жишиг техникийн

шаардлага" ЗЗБНбД 31-008-2016-

ийн 1000-р бүлэг, 1004.а, 1004.в

Ашиглаж буй дүүргэгч материалыг

шинжилгээнд хамруулсан, итгэмжлэгдсэн

лабораториор бетон зуурмагийн орц

нормыг тогтоолгосон, талбайд туршилт

шинжилгээг хийж орцыг зөвлөх багаар

баталгаажуулсан

0 8

33

АЗТХ-ийн 20 дугаар зүйл, 20.5,

"Авто зам, замын байгууламжийн

барилгын ажлын жишиг техникийн

шаардлага" ЗЗБНбД 31-008-2016-

ийн 706-р зүйл,1020

Хиймэл байгууламжийн бетон цутгалт,

буцаан дүүргэлтийн ажлыг техникийн

шаардлагын дагуу гүйцэтгэж зөвлөх

багаар баталгаажуулсан, бетон цутгалтын

ажлын цутгалтын ажлын акт хөтөлсөн 

0 8

34

АЗТХ-ийн 20 дугаар зүйл, 20.5, "Авто

зам, замын байгууламжийн

барилгын ажлын жишиг техникийн

шаардлага" ЗЗБНбД 31-008-2016-

ийн 1022, 1018.б,1018.в, 202,203-р

зүйл

Хиймэл байгууламжийн төмөрбетон

хийцийн арматурчилалт, хэв хашмал,

геодезийн хэмжилт, зураглалын ажлыг

техникийн шаардлагад нийцүүлэн

гүйцэтгэсэн

0 8

35

АЗТХ-ийн 20 дугаар зүйл, 20.5, "Авто

зам, замын байгууламжийн

барилгын ажлын жишиг техникийн

шаардлага" ЗЗБНбД 31-008-2016-

ийн 1012

Бетоны гадаргуугийн арчлалт, хамгаалалт,

бэхэлгээний ажил хийсэн 
0 8

0 20 0

36

АЗТХ-ийн 20 дугаар зүйл, 20.5, "Авто

зам, замын байгууламжийн

барилгын ажлын жишиг техникийн

шаардлага" ЗЗБНбД 31-008-2016-

ийн 1700-р бүлэг

Элсэн дэвсгэр үе, буталсан чулуун суурь,

бетонон суурин дээр явган хүний зам

барих ажлыг техникийн шаардлагын дагуу

гүйцэтгэж, ил далд ажлын актыг

бүрдүүлсэн

0 4

37

АЗТХ-ийн 20 дугаар зүйл, 20.5, "Авто

зам, замын байгууламжийн

барилгын ажлын жишиг техникийн

шаардлага" ЗЗБНбД 31-008-2016-

ийн 408-р зүйл

Ашиглаж буй импортын бүтээгдэхүүн,

чулуун болон бусад төрлийн материалын

холбогдох гэрчилгээ, лабораторийн

шинжилгээ хийж, баталгаажуулсан

0 4

38

АЗТХ-ийн 20 дугаар зүйл, 20.5, "Авто

зам, замын байгууламжийн

барилгын ажлын жишиг техникийн

шаардлага" ЗЗБНбД 31-008-2016-

ийн 1707-р зүйл

Явган замын ажлыг техникийн

шаардлагад нийцүүлэн гүйцэтгэж, зураг

төслийн дагуу геодезийн хэмжилтүүдийг

гүйцэтгэж зөвлөх багаар хянуулж

баталгаажуулсан 

0 4

39

АЗТХ-ийн 20 дугаар зүйл, 20.5, "Авто

зам, замын байгууламжийн

барилгын ажлын жишиг техникийн

шаардлага" ЗЗБНбД 31-008-2016-

ийн 1012-р зүйл

Явган замын бетоны гадаргуугийн

арчлалт, хамгаалалт, бэхэлгээний ажил

хийсэн 

0 4

Г.Хиймэл байгууламжийн ажил

Д.Явган хүний зам, талбайн ажил

Хуудас 5



40
АЗТХ-ийн 20 дугаар зүйл, 20.5,

БНбД 32.02.00,  MNS 5682:2006

"Явган хүн, хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдэд

зориулсан зам. Техникийн шаардлага”

стандартыг хэрэгжүүлж ажилладаг

0 4

0 15 0

41

АЗТХ-ийн 20 дугаар зүйл, 20.5,

"Авто зам, замын байгууламжийн

барилгын ажлын жишиг техникийн

шаардлага" ЗЗБНбД 31-008-2016-

ийн 1900-р бүлэг, MNS 4597:2014,

MNS 4759:2014, MNS 4596:2014,

MNS 4759:2014

Хөдөлгөөний аюулгүй байдал хангах

тэмдэг тэмдэглэгээ стандартын

шаардлагыг хангасан 

0 5

42

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, гэмтээгээгүй, хэмжилт хийх

нөхцөлийг алдагдуулаагүй, хамгаалсан

0 2

43

АЗТХ-ийн 27 дугаар зүйл, 27.1, 28

дугаар зүйл28.3, "Авто зам, замын

байгууламжийн барилгын ажил

эхлүүлэх, үргэлжлүүлэх,

ашиглалтанд авах журам"-ын  4.2

Авто зам замын байгууламжийг

ашиглалтанд хүлээлгэн өгөхөд

шаардлагатай баримт бичгүүдийг

холбогдох дүрэм, журмын дагуу

бүрдүүлсэн

0 8

0 200 0

Хяналтын чиглэл, албан тушаалын нэр

/ овог, нэр/

/ гарын үсэг, тэмдэг/

БАТАЛГААЖУУЛАЛТ

Хүлээн зөвшөөрсөн: Аж 

ахуйн нэгж, байгууллагын 

эрх бүхий албан 

тушаалтан

/ овог, нэр/

Тайлбар:            

НИЙТ ОНОО

III. Хэсэг   Барилга угсралтын ажил дууссаны дараа хийгдэх ажил

Хяналтын чиглэл, албан тушаалын нэр

/ овог, нэр/

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

Хуудас 6


